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POVZETEK 

Matematika pomembno vpliva na posameznikovo uspešnost in zadovoljstvo na šolskem 

in življenjskem področju. Številske in prostorske predstave so ključnega pomena za 

uspešno obvladovanje matematike. Če so te predstave slabše razvite, to predstavlja eno 

izmed najpomembnejših ovir pri doseganju uspeha na matematičnem področju. Učenci 

z lažjimi motnjami v duševnem razvoju so že v izhodišču vzgojno-izobraževalnega 

procesa v slabšem položaju, saj počasneje usvajajo šolska znanja, zato je pri njih lahko 

razvoj številskih in prostorskih predstav upočasnjen in potrebujejo za pridobivanje teh 

predstav bistveno več časa. Sopojavljanje gibalne oviranosti lahko predstavlja dodatno 

oviro pri razvoju omenjenih predstav, saj kognitivni in gibalni razvoj človeka potekata 

vzporedno in soodvisno. Oviran gibalni razvoj tako lahko vpliva na različna kognitivna 

področja, tudi na področje številskih in prostorskih predstav. Učenci z gibalno 

oviranostjo imajo namreč bistveno manj izkušenj na matematičnem področju, ob gibalni 

oviranosti pa se lahko pojavljajo razni primanjkljaji na področju senzorike, orientacije, 

prostorske zaznave, pozornosti, pomnjenja ipd. Raziskave, ki preučujejo vpliv gibalne 

oviranosti na razvitost številskih in prostorskih predstav pri učencih z lažjimi motnjami 

v duševnem razvoju, so izjemno pomanjkljive. V magistrskem delu, ki zajema vzorec 

44 učencev 2. in 3. razreda prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim 

izobrazbenim standardom (prvi vzorec sestavlja 22 učencev z gibalno oviranostjo, drugi 

vzorec pa 22 učencev brez gibalne oviranosti), so predstavljene razlike glede razvitosti 

številskih in prostorskih predstav med učenci z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami 

v duševnem razvoju ter med učenci brez gibalne oviranosti z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju. Predstavljen je tudi vpliv različnih dejavnikov (stopnje gibalne 

oviranosti, spola, razreda, pridruženosti dodatnih motenj, vključenosti v terapije) na 

razvitost številskih in prostorskih predstav. Opazovane so bile tudi razlike v rabi 

strategij štetja in računanja med enim in drugim vzorcem. Razvitost številskih in 

prostorskih predstav je bila merjena s testom znanja. Za obdelavo rezultatov so bile 

uporabljene naslednje statistične metode (opisna statistika, t-test za preverjanje 

statistično značilnih razlik med dvema neodvisnima vzorcema, Mann-Whitneyjev U-test 

ter Kruskal-Wallisov test). Rezultati so pokazali, da gibalna oviranost statistično 

značilno vpliva na razvoj številskih in prostorskih predstav, saj so učenci z gibalno 

oviranostjo na testu, ki meri razvitost številskih in prostorskih predstav, dosegli bistveno 

nižje rezultate kot učenci brez gibalne oviranosti. Stopnja gibalne oviranosti se ni 

izkazala kot statistično značilen dejavnik razvitosti številskih in prostorskih predstav, 

prav tako ne spol. Vključenost v razred se je izkazala kot statistično značilen dejavnik 

samo znotraj vzorca učencev brez gibalne oviranosti, prav tako pridružene motnje. 

Izkazalo se je tudi, da tisti učenci, ki niso vključeni v terapije, dosegajo statistično 

značilno boljše rezultate na testu, ki meri razvitost številskih in prostorskih predstav. 

Prav tako so se pokazale razlike v rabi strategij štetja in računanja med obema 

vzorcema, statistično značilne razlike pa obstajajo pri rabi strategij preštevanja 

predmetov ter pri rabi strategij seštevanja, v prid učencem brez gibalne oviranosti. 

Glede na rezultate so v magistrskem delu zbrana priporočila ter splošne in specifične 



 
 

strategije za pomoč strokovnim delavcem pri razvijanju številskih in prostorskih 

predstav pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju. 

KLJUČNE BESEDE: številske in prostorske predstave, gibalna oviranost, lažje motnje 

v duševnem razvoju  



 
 

ABSTRACT 

Mathematics has an important effect on an individual's successfulness and satisfaction 

in the field of education and life. Numerical and spatial cognition are of crucial 

importance to successfully master mathematics. If this kind of cognition is poorly 

developed, it represents one of the most important obstacles to achieving success in the 

field of mathematics. Students with mild intellectual disabilities are in a worse position 

already at the starting point of the educational process, as they acquire school 

knowledge more slowly. Therefore, their development of numerical and spatial 

cognition can be decelerated and they need a lot more time to acquire this kind of 

cognition. Co-occurrence of physical disabilities can represent an additional obstacle to 

the development of the above-mentioned cognition because the cognitive and motor 

development of an individual happen in parallel and have a codependent relationship. 

Impaired motor development can thus affect different cognitive fields, also the field of 

numerical and spatial cognition. Namely, students with physical disabilities have 

significantly less experience in the field of mathematics, and beside the physical 

disabilities, there can occur various deficits in the field of sensory processing, 

orientation, spatial perception, attention, memory, etc. The researches that study the 

effect of physical disabilities on the development of numerical and spatial cognition in 

students with mild intellectual disabilities are especially insufficient. In the master's 

thesis that includes a sample of 44 students in 2
nd

 and 3
rd

 grade of adapted education 

program with lower education standard (the first sample consists of 22 students with 

physical disabilities and the second sample includes 22 students without physical 

disabilities), there are presented the differences regarding the development of numerical 

and spatial cognition between students with physical disabilities and mild intellectual 

disabilities, and students without physical disabilities with mild intellectual disabilities. 

There is also presented the effect of different factors (level of physical disabilities, 

gender, grade, presence of other disabilities, participation in therapies) on the 

development of numerical and spatial cognition. Also the differences in the use of 

strategies for counting and calculation between both samples were observed. The 

development of numerical and spatial cognition was measured with a knowledge test. 

For the processing of the results, the following statistical methods were used 

(descriptive statistics, t-test for testing statistically significant differences between two 

independent samples, Mann-Whitney U Test and Kruskal-Wallis test). The results have 

shown that physical disabilities statistically significantly affect the development of 

numerical and spatial cognition because the results of the students with physical 

disabilities in the test that examines the development of numerical and spatial cognition 

were essentially lower than those of the students without physical disabilities. Neither 

the level of physical disability nor gender have not turned out to be statistically 

significant factors for the development of numerical and spatial cognition. The inclusion 

in the classroom and the occurrence of other disabilities have proved to be statistically 

significant factors only within the sample of the students without physical disabilities. It 

has also turned out that the students who do not participate in therapies achieve 



 
 

statistically significantly better results in the test that examines the development of 

numerical and spatial cognition. Besides, differences in the use of strategies for 

counting and calculation between both samples have been proved, and some statistically 

significant differences exist in the use of strategies for counting objects and in the use of 

strategies for addition, being in favour of students without physical disabilities. 

According to the results, recommendations and general and specific strategies are 

collected in the master’s thesis in order to help professional workers with the 

development of numerical and spatial cognition in students with physical disabilities 

and mild intellectual disabilities.  

KEY WORDS: numerical and spatial cognition, physical disabilities, mild intellectual 

disabilities  
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1 Uvod 

Matematika je pomemben aspekt šolskega in vsakodnevnega življenja. Z matematiko se 

namreč srečujemo na vsakem koraku – vsakič, ko pogledamo na uro, na koledar, ko 

telefoniramo, iščemo pravo številko avtobusa, plačujemo položnice ali kupujemo, se 

soočamo s količinami, števili, štetjem, računanjem (Van Rooijen, Verhoeven in 

Steenbergen, 2010; Vipavc in Kavkler, 2015). Vsakič, ko se vozimo ali sprehajamo po 

mestu, iščemo parkirni prostor ali urejamo dnevni ali delovni prostor, se soočamo s 

prostorskimi odnosi ter različnimi prostorskimi informacijami. Vsak dan torej 

matematiko uporablja večina ljudi, ne glede na okoliščine, možnosti, sposobnosti, ki jih 

posameznik ima, in ne glede na to, ali se prisotnosti matematike v svojih početjih 

zaveda ali ne (Tomšič idr., b.d.). Slabše razvite matematične sposobnosti in spretnosti 

lahko pomembno vplivajo na poznejše matematične dosežke, šolsko in delovno 

uspešnost posameznika ter tudi na posameznikov standard življenja (Geary, 1994; 

Duncan, Dowsett in Claessens, 2007, v Van Rooijen idr. 2010; Claessens, Duncan in 

Engel, 2009; Bymes in Wasik, 2009). 

Količinski odnosi, pojem števila, štetje, velikostni odnosi, orientacija v prostoru, pa tudi 

na sebi, in na ploskvi, so pomembne spretnosti, ki jih mora otrok razviti, da bo lahko 

uspešen na matematičnem šolskem in življenjskem področju. Usvajanje teh znanj in 

spretnosti pa je dolgotrajen proces in se zdi marsikateremu učencu abstrakten in težak, 

kar je po mnenju strokovnih delavcev eden glavnih razlogov, zaradi katerega imajo 

številni učenci težave pri matematiki in doživljajo ob učenju matematike hude stiske 

(Vipavc in Kavkler, 2015). A. Žakelj in M. Valenčič Zuljan (2014) opozarjata, da 

matematika mnogo pogosteje kot drugi predmeti učencem povzroča težave in da čutijo 

do nje strah in odpor. Slabše številske in prostorske predstave so ena izmed 

najpogostejših ovir, ki otežujejo učenje matematike (prav tam, 2014).  

Lažje motnje v duševnem razvoju lahko predstavljajo dejavnik neuspeha pri ustreznem 

razvoju številskih in prostorskih predstav. Učenci, ki imajo lažje motnje v duševnem 

razvoju, imajo namreč znižane intelektualne sposobnosti ter znižane sposobnosti za 

učenje in usvajanje splošnih znanj. Pri njih se kažejo odstopanja na področju 

konceptualnih, socialnih in praktičnih veščin (Colnerič in Zupančič, 2005; Žagar, 2012; 

Lindblad, 2013; Vovk-Ornik, 2015). Kljub temu se ti učenci lahko izobražujejo za 

različne poklice, da bodo lahko zaposljivi na večinskem trgu dela. Ker imajo zgodnje 

številske in prostorske spretnosti pomemben vpliv na poznejše akademske in 

zaposlitvene dosežke in ker ima matematika v prilagojenem izobraževalnem programu z 

nižjim izobrazbenim standardom, kamor se vključujejo učenci z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju, pomembno vlogo (na urniku je vsako šolsko leto 4–5 ur na teden), je 

nujno, da se posveti dovolj pozornosti razvoju številskih in prostorskih predstav tudi 

učencem z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Raziskav na matematičnem področju 

je že v splošnem manj kot npr. na področju branja, kar opozarjajo tudi številni avtorji 

(Haskell in Barrett, 1993; Van Rooijen idr., 2010; Erkoç Gecü in Erkoç, 2013; Kalan, 

2015). Če se omejimo še na preučevanje učencev z lažjimi motnjami v duševnem 
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razvoju, se število raziskav še zmanjša. V primeru, da k temu dodamo še gibalno 

oviranost, ki se pogosto pojavlja ob motnjah v duševnem razvoju (Hallahan in 

Kauffman, 1991; Vrlič Danko, 2005; Žgur, 2007), število raziskav še upade. Ker pa so 

vsa področja človekovega razvoja prepletena, povezana in soodvisna, gibalna oviranost 

lahko negativno vpliva na razvoj številskih in prostorskih predstav (Haskell in Barret, 

1993; Arp in Fegard, 2005; Vrlič Danko, 2005; Arp, Taranne in Fegard, 2006; Son in 

Meisels, 2007; Žgur, 2011) in tako predstavlja dodaten oteževalni dejavnik pri razvoju 

številskih in prostorskih spretnosti. Ker so v razredih s prilagojenim izobraževalnim 

programom z nižjim izobrazbenim standardom vključeni tudi učenci, ki imajo poleg 

lažjih motenj v duševnem razvoju pridruženo gibalno oviranost in druge primanjkljaje 

in ker so vsi ti učenci postavljeni pred enake cilje glede na učni načrt, smo želeli v 

magistrskem delu posvetiti pozornost razlikam pri razvitosti številskih in prostorskih 

predstav med učenci, ki imajo lažje motnje v duševnem razvoju, ter med tistimi, ki 

imajo poleg lažjih motenj v duševnem razvoju pridruženo še gibalno oviranost različnih 

stopenj.  

V teoretičnem delu so predstavljena teoretična izhodišča o povezavah med kognitivnim 

in gibalnim razvojem, pomenu matematike v šoli in vsakdanjem življenju ter 

opredelitev, razvoj in pomembnost številskih in prostorskih predstav za uspešno šolsko 

in vsakdanje delovanje posameznika. Sledi tudi opredelitev lažjih motenj v duševnem 

razvoju in gibalne oviranosti, opredelitev sopojavnosti med obema vrstama posebnih 

potreb ter opredelitev motenj, ki se najpogosteje pojavljajo pri kombinaciji lažjih 

motenj v duševnem razvoju in gibalne oviranosti. Predstavljen je tudi vpliv lažjih 

motenj v duševnem razvoju in gibalne oviranosti na razvoj številskih in prostorskih 

predstav. Na kratko smo opredelili tudi tri najpogostejše terapije, v katere so vključeni 

učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in gibalno oviranostjo ter predstavili 

tiste cilje učnega načrta za matematiko za prilagojen izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom za 2. razred, ki se nanašajo na področje številskih in 

prostorskih predstav, saj smo te cilje upoštevali pri izdelavi merskega instrumenta. Kot 

ciljno populacijo za raziskavo smo namreč izbrali učence 2. in 3. razreda prilagojenega 

izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom, ker so takrat lažje motnje 

v duševnem razvoju že prepoznane – v primerjavi s populacijo predšolskih otrok, ko so 

lažje motnje v duševnem razvoju pogosto še prikrite ali so otroci šele v postopkih 

usmerjanja (Colnerič in Zupančič, 2005; Lindblad, 2013).  

V empiričnem delu so prikazane ugotovitve naše raziskave o razlikah v razvitosti 

številskih in prostorskih predstav med učenci, ki imajo lažje motnje v duševnem 

razvoju, ter med tistimi, ki imajo poleg lažjih motenj v duševnem razvoju pridruženo še 

gibalno oviranost. Predstavljene so tudi ugotovitve o vplivu stopnje gibalne oviranosti, 

spola in razreda, pridruženih motenj ter vključenosti v terapije na razvitost številskih in 

prostorskih predstav. Prav tako so predstavljene strategije, ki jih učenci, ki so bili zajeti 

v raziskavi, najpogosteje uporabljajo pri štetju in računanju, ter razlike v rabi strategij 

med učenci, ki imajo lažje motnje v duševnem razvoju, ter med tistimi, ki imajo 

pridruženo še gibalno oviranost. Razvitost številskih in prostorskih predstav ter rabo 
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strategij smo ugotavljali s testom znanja, ki smo ga sestavili s pomočjo različne 

literature (Išpanovič – Radojković, 1986; Tomaš, 1989; Marjanovič Umek, 1990; 

Oražem, 2005; Flere, 2010; Jašarević, 2016) in s pomočjo učnega načrta za matematiko 

za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Rezultate smo 

obdelali s statistično obdelavo podatkov in jih interpretirali s pomočjo strokovne 

literature ter s primerjavo podobnih raziskav.  

Glede na rezultate raziskave smo podali nekaj splošnih in specifičnih strategij ter 

prilagoditev in priporočil za delo, ki bodo lahko pomoč učiteljem pri razvijanju 

številskih in prostorskih predstav pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami 

v duševnem razvoju.  

V sklepu je diskutirana uporabnost naše raziskave, njene omejitve ter predlogi za 

izboljšanje in nadaljnje raziskovanje.   
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2 Teoretični del 

2.1 Povezanost gibalnega in kognitivnega razvoja 

Vsa področja človekovega razvoja (kognitivno, čustveno, socialno in gibalno) so med 

seboj prepletena, povezana in soodvisna. Spremembe ali napredek na enem področju 

razvoja vpliva na spremembe ali napredek na vseh ostalih področjih (Pišot in Planinšec, 

2005).  

»Motorični razvoj poteka vzporedno z vsemi ostalimi oblikami razvoja v procesu 

celostnega spreminjanja, zorenja in dozorevanja. Je v tesnem odnosu z razvojem 

kognitivnega in afektivnega ter socialnega področja. Zato tudi razvoja motorike (gibalne 

sposobnosti človeka) ne smemo jemati izolirano, ampak vedno v tesni in linearni 

povezavi z vsemi vidiki zorenja in spreminjanja« (Žgur, 2011, str. 7).  

Ena najbolj odmevnih razvojnih teorij, Piagetejeva teorija spoznavnega razvoja, 

zagovarja dejstvo, da je telesna zrelost (zrelost živčnega in mišičnega sistema) osnova 

za razvoj spoznavnih funkcij (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) ter da nobeden od 

treh dejavnikov razvoja, niti dozorevanje niti zgolj fizične in socialne izkušnje, sam 

zase ne more pojasniti intelektualnega razvoja (Labinowicz, 2010). Razvoj je namreč 

kombinacija vseh treh omenjenih dejavnikov, ključno pa je uravnoteženje in interakcija 

med njimi (prav tam, 2010). Da so gibalno, morfološko, čustveno, socialno, kognitivno 

in konativno področje tesno povezana in posledično povezane transformacije enega 

vplivajo tudi na formiranje in preobrazbo drugih, razlaga tudi teorija o integrativnem 

razvoju, ki jo je leta 1976 oblikoval avtor Ismail (Hodnik Čadež in Filipčič, 2002; Pišot 

in Planinšec, 2005).  

Pišot in Planinšec (2005) povzemata ugotovitve in spoznanja številnih avtorjev 

(Leithwood, 1971; Thomas in Chiss, 1972; Ismail, 1976; Ismail, Kane in Kirkendall, 

1976; Cattel in Kulhavy, 1971, v Mejovšek, 1977; Eggert in Schuck, 1978; Madić, 

1986; Krombholz, 1997; Planinšec, 2002), ki poudarjajo hkraten in neločljiv razvoj 

motoričnih in kognitivnih procesov.  

Ugotovitve iz nevrobiologije prav tako nudijo dokaze, ki podpirajo povezave med 

kognitivnim in gibalnim razvojem. Nevronske povezave in poti enega in drugega 

razvoja se ves čas povezujejo in prepletajo. Aktivnosti, ki aktivirajo prefrontalni 

korteks, ki je v veliki meri odgovoren za kognitivne funkcije, hkrati aktivirajo tudi 

področja možganov, ki so pomembna za motorično učenje, kot so na primer bazalni 

gangliji ali mali možgani. Povezave med motoričnim in kognitivnim razvojem so se 

pokazale tudi s preučevanjem možganskih slik otrok z razvojnimi motnjami, na katerih 

je bilo vidno, da disfunkcija določenega področja v možganih lahko vpliva na drugo 

področje (Kim, Carlson, Curby in Winsler, 2016).  

Bolj obsežne kot so lezije v motoričnih predelih možganov, izrazitejše in kompleksnejše 

so gibalne motnje ter povzročajo večje težave pri gibanju, premikanju, sedenju, 
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vzdrževanju pokončnega položaja in hoji, posledično pa tudi pri zahtevnejših 

kognitivnih nalogah, in sicer pri pisanju, branju, mišljenju, izražanju, komunikaciji, 

risanju, govoru (Žgur, 2011). 

Razvitost motorike je povezana s kasnejšo sposobnostjo učenja, saj se v osnovno 

motorično komponento razvoja pozneje vključujejo še druge, višje in strukturalno 

zahtevnejše dimenzije s področja emocij, kognicije idr. V prvem razvojnem obdobju je 

prav gibalni razvoj tisti, ki odraža stanje otrokove razvitosti; upočasnjenost pojavljanja 

gibalnih razvojnih funkcij ali odsotnost le-teh vodi v razvojni primanjkljaj in s tem 

lahko tudi v trajni zaostanek (Žgur, 2013). 

E. Bushnell in Boudreau (1993) prav tako izpostavljata motorični razvoj kot osrednji 

steber v razvoju, saj so določene gibalne sposobnosti in spretnosti nujne za razvoj 

ostalih razvojih funkcij, vključno s kognitivnim razvojem. Gibalne spretnosti, kot sta 

plazenje ali hoja, otroku omogočajo, da boljše in na več načinov raziskuje svoj svet, kar 

hkrati povečuje njegove kognitivne ter socialne spretnosti in sposobnosti. Oviran gibalni 

razvoj v prvih letih življenja je po raziskavah in navedbah različnih avtorjev (Horvat in 

Magajna, 1987; Haskell in Barrett, 1993; Kim idr., 2016; Martinjak, 2004; Van Rooijen 

idr., 2010; Vrlič Danko, 2005; Žgur, 2013) lahko znanilec oviranega govornega razvoja, 

učnih težav, težav s pozornostjo ter slabših akademskih in socialnih sposobnosti.  

Zgodnja obravnava motoričnih odstopanj v razvoju dojenčkov in malčkov je torej 

ključnega pomena, da lahko otrok razvije vse svoje potenciale in napreduje v razvoju, 

saj je gibalni razvoj tesno prepleten s kognitivnim razvojem. Nekateri avtorji (Horvat in 

Magajna, 1987; Manfreda Kolar, 2006; Piaget, 1956, v Labinowicz, 2010) opozarjajo, 

da je pravzaprav pomemben napovednik le-tega. Otrok, ki se ustrezno gibalno razvija, 

ima možnost, da z lastno gibalno dejavnostjo komunicira z okoljem, pridobiva 

informacije iz okolja ter tako razvojno napreduje v stopnjah spoznavnega razvoja. 

Horvat in L. Magajna (1987) opozarjata, da ima gibalni razvoj v prvih dveh letih 

življenja odločilno vlogo pri razvoju intelektualnih sposobnosti, saj gibalne aktivnosti 

posredno in neposredno vplivajo na otrokov intelektualni razvoj. Neposredno zato, ker 

se primarne intelektualne aktivnosti oblikujejo iz osnovnih gibalnih akcij, posredno pa 

preko razvijanja predstave o samem sebi. Otroci, ki so gibalno uspešnejši, začnejo 

prevladovati tudi v drugih spoznavnih zmožnostih, saj so radovednejši in pridejo prej do 

večjega števila informacij.  

Prav tako tudi Piaget v stopnjah spoznavnega razvoja, ki jih bomo predstavili v 

nadaljevanju, pripisuje največji pomen motoriki in gibanju v prvi stopnji, v starosti od 

nič do dveh let. Tu je gibanje in lastna fizična aktivnost nepogrešljiva pri uspešnem 

razvoju nadaljnjih stopenj kognitivnega razvoja in miselnih struktur. Piaget trdi, da 

imajo za intelektualni razvoj poseben pomen tako fizične kot logično-matematične 

izkušnje. Prve nam dajejo znanje o lastnostih predmetov, s katerimi ravnamo, druge pa 

nam dajejo znanje o aktivnostih in rezultatih teh aktivnosti na predmetih, ne pa o 

predmetih samih. Dajejo nam torej znanje o odnosih med različnimi aktivnostmi 

predmetov, s katerim opravljamo neko aktivnost. Npr. otrok košček gline spremeni v 
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več oblik; najprej v kroglico, nato v dolgo kačo in s tem preko fizične izkušnje 

pridobiva logično-matematične izkušnje o količini gline (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). Logično-matematične izkušnje pa so še posebej pomembne pri 

miselnem razvoju otroka ob koncu predšolske dobe (Horvat in Magajna, 1987). Brez 

konkretnih, fizičnih izkušenj v prvih letih življenja se torej tudi logično-matematične 

izkušnje ne morejo vzpostaviti (Manfreda Kolar, 2006).  

Napredek v gibalnem razvoju torej pomeni tudi možnost za napredek v razvoju 

mišljenja. Postavlja pa se vprašanje pomena motoričnega razvoja za razvoj mišljenja pri 

gibalno oviranih otrocih in učencih, saj je njihov gibalni razvoj znatno upočasnjen in 

poteka drugače kot normalen razvoj ter mu je posledično treba nameniti več pozornosti 

(Martinjak, 2004).  

Učenci z gibalno oviranostjo se lahko zaradi posledic specifičnega gibalnega razvoja 

srečujejo s številnimi težavami na različnih področjih kognitivnega razvoja (Haskell in 

Barrett, 1993; Vrlič Danko, 2005). Pojavljajo se lahko težave na področju branja, 

pisanja, govora ter na področju matematike (Haskell in Barrett, 1993; Vrlič Danko, 

2005; Žgur, 2011a). Od vseh naštetih področij je po mnenju različnih avtorjev (Haskell 

in Barrett, 1993; Van Rooijen idr., 2010; Erkoç idr., 2013) najmanj raziskan vpliv 

posledic gibalne oviranosti na matematičnem področju. 

2.2 Pomen matematike v šoli in v vsakdanjem življenju 

J. Vipavc in M. Kavkler (2015) opredeljujeta matematiko kot »univerzalen jezik, ki 

presega kulturne, socialne in civilizacijske razlike« (str. 9). Trdita, da dobro razvite 

matematične spretnosti in sposobnosti pripomorejo k uspešnemu delovanju 

posameznika v družbi. Cheong idr. (2016) poudarjajo, da je zmožnost učinkovite 

uporabe matematike v vsakdanjem življenju potrebna na skoraj vsakem delovnem 

mestu in v čisto vsakem vsakdanjiku posameznika.  

Matematična pismenost je v Evropski uniji prepoznana kot ena izmed ključnih 

spretnosti v 21. stoletju (Matematično izobraževanje v Evropi, 2011, v Kalan, 2015). 

Matematična pismenost pomembno vpliva na šolsko in življenjsko pot vsakega 

posameznika (Magajna, 2015). Za matematično pismenost ni enotne definicije. V 

raziskavi PISA (2006, v Cotič in Medved Udovič, 2011) jo opredeljujejo kot 

posameznikovo sposobnost prepoznavanja in razumevanja vloge, ki jo ima matematika 

v svetu, kot sposobnost postavljanja dobro utemeljenih odločitev ter kot sposobnost 

uporabe in vpletenosti matematike na načine, ki izpolnjujejo potrebe posameznikovega 

življenja kot konstruktivnega in razmišljujočega posameznika. Magajna (2015) trdi, da 

danes matematična pismenost ne pomeni le poznavanja osnovnih matematičnih znanj, 

temveč predvsem zmožnost matematičnega presojanja, utemeljevanja in kompetentne 

uporabe matematike v svojem življenjskem in poklicnem okolju. M. Cotič in V. 

Medved Udovič (2011) trdita, da je eden poglavitnih ciljev matematike razvijanje 
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matematične pismenosti, kar pomeni, da moramo učenca na vseh stopnjah šolanja 

naučiti uporabljati matematično znanje v različnih problemskih situacijah.  

Matematično pismenost razvijamo pri pouku matematike (Magajna, 2015), ki ima v 

izobraževanju pomembno vlogo, saj imajo pouk matematike učenci vsa šolska leta na 

urniku po 4 do 5 ur tedensko, matematika pa vključena tudi v nacionalno preverjanje 

znanja (Kavkler, 2007).  

Od matematičnih rezultatov pa so zelo odvisne nadaljnje izobraževalne in zaposlitvene 

možnosti učencev (prav tam, 2007)). M. Kavkler (2007) po večletnih podatkih Zavoda 

Republike Slovenije za statistiko navaja, da je matematika najpogosteje negativno 

ocenjen predmet v osnovni šoli, saj je 30 % od vseh negativnih ocen prav negativnih 

ocen pri matematiki.  

M. Kavkler, S. Tancig in L. Magajna (2004) trdijo, da je obvladovanje osnovnih 

elementov zgodnje matematične kompetentnosti odločilnega pomena za kasnejšo 

uspešnost pri obvladovanju kompleksnejših aritmetičnih pojmov.  

M. Kavkler (2007) opozarja, da je za uspešno obvladovanje aritmetike treba učencu v 

prvih letih šolanja razviti osnovne predpogoje, kot so: sposobnost pozornega poslušanja, 

primerjanja količin, ugotavljanja velikostnih odnosov, razumevanje pojma števila, 

obvladovanje različnih vrst štetja, razvoj potrebnega matematičnega pojmovnega in 

proceduralnega znanja itd.   

Matematične vsebine, ki so po mnenju Hodnik Čadež (2002) pomembne pri zgodnjem 

učenju matematike, so naslednje: predštevilske vsebine (opazovanje, razvrščanje, 

urejanje, relacije), števila, preprosta obdelava podatkov, geometrija in orientacija v 

prostoru. Otrok se s temi vsebinami sreča že zelo zgodaj; število, oblike ter orientacija v 

prostoru so vsebine, ki jih praktično srečuje na vsakem koraku (Hodnik Čadež in 

Filipčič, 2002). Ker so te vsebine ključne za uspešno obvladovanje matematike tako na 

šolskem kot na vseživljenjskem področju, je pomembno, da jih učencem predstavimo na 

ustrezen, zabaven, njim razumljiv način, ki je povezan z njihovimi izkušnjami, 

zmožnostmi in s konkretnimi življenjskimi situacijami, da bodo lahko oblikovali 

pozitiven odnos do matematike.  

2.3 Številske predstave 

2.3.1 Pojem števila, štetje  

Že dojenčki in malčki se srečujejo s števili in štetjem (starši jim pojejo pesmice, ki 

vključujejo števila, štejejo prstke, igrače, predmete, obračajo programe na televiziji in 

pri tem glasno izgovarjajo števila ipd.) (Geary, 1994). Geary (1994) navaja določene 

študije (Starkey in Cooper, 1980; Strauss in Curtis, 1981; Antell in Keating, 1983; 

Starkey, 1983, idr.), ki trdijo, da so že dojenčki občutljivi na količine in lahko 



8 
 

razločujejo med malimi količinami (npr. 2 in 3). Kljub temu D. Papalia, S. Olds in R. 

Feldman (2003) opozarjajo, da je interpretacija teh ugotovitev vprašljiva.  

Med 2. in 3. letom začnejo otroci že uporabljati imena števil pri štetju, čeprav jih ne 

uporabljajo v pravem vrstnem redu, vendar ločujejo med besedami, ki jih uporabljamo 

za štetje, in med drugimi pridevniki (Gelman in Gallistel, 1978, v Geary, 1994). 3- do 5-

letni otroci razlikujejo med različno močnimi množicami, vendar pri množicah, ki 

vsebujejo več kot 5 elementov, moči množice ne znajo še natančno opredeliti (Gelman 

in Tucker, v Manfreda Kolar, 2005). Med tretjim in četrtim letom otroci poznajo imena 

števil od ena do deset v pravem zaporedju, med četrtim in petim letom pa od ena do 

dvajset. Otroci se najprej naučijo imena za števila, šele pozneje jih začnejo povezovati s 

količinami predmetov (Geary, 1994).  

Piaget opozarja, da je besedno štetje »ena izmed prvih izkušenj o številih« (Labinowicz, 

2010, str. 90) ter da lahko ta zmožnost štetja, ki jo številni otroci usvojijo že zelo 

zgodaj, »odrasle zavede k sklepanju, da otrok, ki zna šteti, tudi razume pojem števila« 

(Labinowicz, 2010, str. 91). Podobno opozarja tudi S. Meadows (1993), ko pravi, da 

poznavanje imen števil ni najpomembnejša stvar pri razvoju številskih predstav, 

pomembneje je, da so imena števil povezana s kvantiteto predmetov, da zna otrok 

odgovoriti na vprašalnico koliko.  

Piaget je trdil, da je ponavljanje števil po vrstnem redu v podobni povezavi z 

matematiko, kot je ponavljanje črk v abecedi z branjem. Pojem število je opisal z 

naslednjimi besednimi zvezami: Število je več kot ime. Število izraža odnos. Odnosi ne 

obstajajo v resničnih predmetih. Odnosi so abstrakcija, korak stran od predmetne 

stvarnosti. Odnosi so strukture v zavesti, ki se vsiljujejo predmetom (Labinowicz, 

2010). Piageta je zanimalo raziskovanje številčne pripravljenosti, ki je več kot zgolj 

besedno štetje, seštevanje ali množenje (prav tam, 2010). 

A. Tomaš (1989) definira število kot pojem, ki je tesno povezan s količino, pojem, ki 

količino označuje in poudarja. Avtorica trdi, da je zato, ker človeška družba nenehno 

uporablja števila, nujno, da otroku omogočimo, da spozna pojem število in razmerja 

med količinami.  

M. Kavkler (1997) opozarja, da imajo otroci z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi in z 

diskalkulijo hujše težave pri usvajanju pojma števila ter da večina teh otrok potrebuje 

vse življenje materialne strategije, s katerimi si pomagajo pri izvajanju aktivnosti s 

števili.  

2.3.2 Občutek za števila 

V novejših raziskavah (Faragher in Brwon, 2005; Van Rooijen idr.; 2010, Cheong, 

Walker in Rosenblatt, 2016; Jiménez-Fernández, 2016) se v zadnjem času vse bolj 

poudarja pomembnost občutka za števila, za katerega ni enotne definicije.  
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L. Magajna idr. (2014) ga definirajo kot »sposobnost prepoznavanja pomena in 

razumevanja števil, odnosov med njimi ter njihove raznolike uporabe; fleksibilno rabo 

števil v vseh štirih aritmetičnih operacijah; uporabo in razumevanje števil v strategijah 

štetja in računanja; sposobnost razvoja strategij za reševanje kompleksnih matematičnih 

problemov; merjenje, ocenjevanje, prepoznavanje odnosa del-celota itd.« (str. 26).  

Yeo (2003, v Emerson in Babtie, 2010) opredeljuje občutek za število kot občutek za 

količine v povezavi z imeni števil in njihovimi pripadajočimi simboli. Otroci ga 

razvijejo spontano v razvoju že v prvih letih življenja in so zmožni pravilno oceniti 

količine, ki vsebujejo do štiri predmete. 

M. Kavkler (2014) opisuje, da nekateri avtorji povezujejo občutek za števila z 

intuitivnim občutkom za števila in raznoliko rabo števil ter različnimi interpretacijami 

števil. Osebe, ki imajo dober občutek za števila, so uspešne pri učenju matematike, ker 

razumejo števila in jih učinkovito uporabljajo v vsakdanjem življenju.  

Singh (2009, v Kavkler, 2014) med značilnosti dobrega občutka za števila uvršča 

sposobnost dobrega ocenjevanja količin, prepoznavanje smiselnosti rezultatov, 

fleksibilno miselno računanje, prehajanje med različnimi reprezentacijami ter uporabo 

najbolj smiselne za rešitev določenega problema. 

Way (2007, v Kavkler, 2014) trdi, da imajo otroci z dobrim občutkom za števila dobro 

razvite matematične spretnosti miselnega računanja, ocenjevanja pri računanju, 

ocenjevanja količin, prepoznavanja odnosa del-celota, obvladovanja mestnih vrednosti 

in strategij reševanja problemov.  

Berch (2005, v Kavkler, 2014) je oblikoval seznam komponent dobrega občutka za 

števila, ki posamezniku omogočajo uspešnejše učenje matematike. Mednje uvršča: 

 intuicijo o številih in aritmetiki;  

 sposobnost ocenjevanja, primerjanja in razdruževanja števil; 

 sposobnost oblikovanja strategij za reševanje kompleksnih aritmetičnih 

problemov; 

 razumevanje desetiškega sistema in odnosov med operacijami; 

 obvladovanje vpliva operacij na števila; 

 tekočnost in fleksibilnost ravnanja s števili ter rabo ekvivalentnih oblik in 

reprezentacij števil kot tudi ekvivalentnih ekspresij;  

 razumevanje pomena števil in raznolikih povezav med njimi; 

 razumevanje pomena rabe števil pri merjenju; 

 prepoznavanje vzorcev med števili in napak pri operiranju s števili;  

 odkrivanje postopkov dekodiranja številskih operacij;  

 dobro organizirano konceptualno mrežo, ki omogoča vzpostavitev povezave 

med števili in operacijami;  

 predstavitev istega števila z različnimi reprezentacijami, odvisno od namena 
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reprezentacije;  

 obvladovanje konceptualnega okvirja, ki je osnova matematičnim povezavam, 

principom in postopkom;  

 obvladovanje številske črte v taki meri, da posameznik zmore manipulacijo z 

numeričnimi reprezentacijami; 

 obvladovanje procesnega znanja, ki omogoča razvoj in rabo izkušenj, novih 

znanj itn. 

Občutek za števila je temelj vseh matematičnih spretnosti (Emerson in Babtie, 2010) in 

ima na učenje matematike podoben vpliv kot fonološko zavedanje na branje (Gersten in 

Chard, 1999, v Kavkler, 2014). Občutek za števila ima pomemben vpliv na 

posameznikovo kvaliteto življenja (Faragher in Brown, 2005) ter tudi na ustrezno 

razvitost številskega procesiranja in na učenje ostalih matematičnih spretnosti (Jiménez-

Fernández, 2016). 

Učenci, ki imajo slabši občutek za števila, imajo težave z miselnim računanjem tudi pri 

reševanju računov v manjšem številskem obsegu, saj si pri reševanju pomagajo s 

pripomočki ali s pisnimi računi. Poleg tega ne razumejo odnosov med števili v 

računskih operacijah (npr. pri nalogi »Razdeli 12 bombonov 3 otrokom.« napišejo račun 

12 – 3, namesto 12 : 3). Za reševanje problema imajo skromen nabor strategij, zato je 

njihovo reševanje problemov počasno, zamudno in pogosto napačno, preden začnejo z 

računanjem, ne ocenijo rezultata ter ga tudi ne preverijo. Njihov odnos do matematike je 

negativen, saj pri učenju doživljajo neuspeh s čustvenimi stiskami (Crean, 2012, v 

Kavkler, 2014). 

J. Cheong, Walker in K. Rosenblatt (2016) trdijo, da je občutek za števila neke vrste 

most do uspešno razvitih številskih predstav in posledično do ustreznih aritmetičnih 

spretnosti in tudi do zmožnosti učinkovite uporabe matematike v vsakdanjem življenju. 

Občutek za števila vključuje tudi zmožnost umestitve pomena števil v vsakodnevne 

realne situacije. Občutek za števila je na primer potreben pri nakupovanju, ko moramo 

znati izbrati pravo kombinacijo kovancev, da bomo zbrali pravo vsoto, ali da znamo 

pravilno preveriti ostanek denarja, ki nam ga je prodajalec vrnil.  

2.3.3 Razvoj številskih predstav po Piagetu 

Eden izmed najpomembnejših raziskovalcev razvoja otrokovega mišljenja je Jean 

Piaget. Znotraj svoje teorije intelektualnega razvoja se je osredotočal na različna 

področja mišljenja. Svoje hipoteze je preučeval predvsem na področju matematike (čas, 

prostor, količina, vzročnost), moralnega presojanja in govora (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). Skozi njegovo teorijo je moč pojasniti tudi razvoj pojma števila in 

razumevanje števil.  

Piaget je na podlagi vzorcev odgovorov, ki so jih otroci dajali v različnih situacijah, 

razdelil mišljenje na štiri osrednje stopnje: zaznavno-gibalno, predoperacionalno, 
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stopnjo konkretnih operacij ter stopnjo formalnih operacij. Stopnje so razdeljene glede 

na kronološko starost otrok; vplivu spola Piaget ni posvečal toliko pozornosti.  

1. Zaznavno-gibalna ali senzomotorična stopnja (od rojstva do dveh let) 

Med senzomotorično stopnjo otrok spoznava in razumeva svet preko gibalnih in 

zaznavnih dejavnosti, ki jih izvaja na predmetih, svojem lastnem telesu ali na drugih 

osebah. (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Na tej stopnji dojenčki in malčki 

spoznavajo sebe in svet s pomočjo gibanja, motoričnih dejavnosti in čutil. Dojenčki se 

odzivajo sprva predvsem refleksivno in z naključnim vedenjem, med to stopnjo pa se 

začnejo vesti ciljno usmerjeno (Papalia idr., 2003).  

2. Predoperativna stopnja (od dveh do šestih ali sedmih let) 

Predoperativna stopnja se deli v dve fazi, in sicer na:  

 prekonceptualno simbolično mišljenje, ki traja od 2. do 4. leta starosti, ter 

 intuitivno mišljenje, ki traja od 4. do 7. leta starosti (Horvat in Magajna, 

1987).  

 

Za prvo fazo je značilno simbolno mišljenje, ki pomeni »sposobnost rabe npr. mentalnih 

slik, besed, gibov, likovnih izrazov kot simbolov za označevanje nečesa drugega« 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 291). Značilne so tudi omejitve, kot so: 

egocentrizem (otrok je usmerjen zgolj na svoje zaznavanje in mišljenje ter ne zmore 

ugotoviti, da lahko druge osebe vidijo in razumejo isto stvar drugače kot on), animizem 

(otrok značilnosti živega pripisuje neživim stvarem in predmetom), artificializem 

(verjame, da so naravni dogodki rezultat človekove dejavnosti), centriranost mišljenja 

(otrok lahko na tej stopnji razmišlja le o enem vidiku problema) in ireverzibilnost 

mišljenja (otrok ne razume, da miselne operacije potekajo v dve ali več smeri, temveč je 

zaradi centriranega mišljenja osredotočen le na en vidik problema). Za ocenjevanje 

centriranosti in ireverzibilnosti mišljenja je Piaget na tej stopnji uporabljal naloge 

miselnega ohranjanja količine, kar pomeni sposobnost razumeti, da se dve enaki količini 

(npr. teže, števila, prostornine) ne spremenita, če nobeni od njiju ničesar ne dodamo ali 

odvzamemo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). V drugi fazi, torej fazi intuitivnega 

mišljenja, mišljenje ni več odvisno zgolj od zaznavanja, kot na predhodnih stopnjah, 

vendar tudi povsem logično mišljenje še ni značilno (Thomas, 1992, v Batistič Zorec, 

2014). Postopoma prihaja do decentracije mišljenja (otrok je sposoben videti več 

različnih dejavnikov, ki vplivajo na nek dogodek, npr. like razporedi po barvi in 

velikosti). Prihaja tudi do vse večje konceptualizacije, ki bo pripeljala mišljenje do 

posamičnih simbolov, do miselnih operacij (Batistič Zorec, 2014). 

3. Konkretno operativna stopnja (od šestih/sedmih let do enajst/dvanajst let) 

Otroci so v tem starostnem obdobju zmožni konkretno-logičnega sklepanja, kar pomeni, 

da sklepajo na podlagi logičnih odnosov in ne na podlagi trenutne zaznave. Na tej 



12 
 

stopnji prihaja do decentracije mišljenja (lahko se osredotočijo na več vidikov nekega 

predmeta, npr. like razporedijo po barvi in velikosti). Zmožni so tudi konzervacije 

(otrok npr. razume, da se ploščina pravokotnika ne spremeni, če ga razdelimo na dva 

trikotnika), klasifikacije (otrok je zmožen razvrščati predmete po več dimenzijah hkrati, 

npr. barvi in številu), seriacije (predmete pravilno razvrsti po velikosti glede na dve 

lastnosti), prostorskega mišljenja (pri orientaciji v prostoru si otrok na tej stopnji 

pomaga z zemljevidom), računskih operacij, verjetnosti (razume, da pri večkratnem 

metanju kovanec ne more vedno pasti na isto mesto) ter reverzibilnosti (otrok lahko 

potek dogodkov v mislih obrne v nasprotno smer) (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). Otrokov pogled ni več egocentričen, saj se zna vživeti v gledišče druge osebe 

(Manfreda Kolar, 2006).  

4. Formalno operativna stopnja (od enajst/dvanajst do petnajst let) 

Miselne operacije na tej stopnji niso več omejene s konkretnimi predmeti, otrok je 

sposoben logično sklepati tudi v odsotnosti predmetov. Mladostnik razmišlja abstraktno 

in hipotetično, lahko razvija predstave o predstavah, razmišlja o odnosih med odnosi in 

o drugih abstraktnih stvareh ter tudi o svojem lastnem mišljenju. Pri matematiki se to 

npr. odraža kot razumevanje simbolične abstrakcije v algebri (Manfreda Kolar, 2006).  

V magistrskem delu se znotraj te teorije osredotočamo predvsem na področje razvoja 

številskih predstav.  

Prehod iz operativne v konkretno operativno stopnjo je Piaget torej opredelil z 

upadanjem egocentričnosti in pridobitvijo decentracije ter reverzibilnosti mišljenja. Ti 

dve sposobnosti je oprl na razumevanje pojma število, ki ga je preverjal z nalogami 

razredne inkluzije in konzervacije (Manfreda Kolar, 2006).  

Piaget je trdil, da k številčni pripravljenosti prispevajo logične misli, ki jih otrok gradi z 

različnimi predštevilskimi dejavnostmi (Labinowicz, 2010). Razvitost logičnih misli je 

Piaget preverjal z naslednjimi nalogami:  

 Enakost na podlagi ujemanja ena proti ena (vzporejanje) 

Primerjava na podlagi ujemanja ena proti ena brez štetja je po Piagetu predštevilčna 

misel, ki je pomembna, saj oblikuje podlago za razumevanje števila. Pravo štetje, poleg 

naštevanja števil, vključuje vzporejanje števil s predmeti, kar je več kot le naštevanje 

števil (Labinowicz, 2010). 

Aktivnosti ujemanja ena proti ena prispevajo k otrokovemu razumevanju množenja kot 

ujemanja med nizi (prav tam, 2010). 

Najbolj preprost in neposreden način primerjanja enakosti dveh zbirk predmetov je 

vzporejanje. 
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Primer: Odrasel človek položi v vrsto osem bombonov, nato da otroku škatlo z lešniki 

in ga spodbudi k razmišljanju z navodili: »Daj na mizo prav toliko lešnikov, kot je 

bombonov.«  

Temu sledi vprašanje: »Kako veš, da imamo enako število bombonov in lešnikov?« 

Mlajši otrok (do šestih let po Piagetu) navadno zanemari dejstvo, da je ena vrsta 

številčnejša, in se odloči, da sta vrsti enaki, ker se konca obeh vrst ujemata (prav tam, 

2010). 

 Konzervacija števila 

Primer preizkusa konzervacije števila: 

1. Pred otroka postavimo dve vrsti predmetov, ki so v bijektivni korespondenci 

(Manfreda Kolar, 2006).  

 

 

 

 

V vrsti naj bo vsaj osem predmetov, v nasprotnem primeru je rešitev mogoča na 

zaznavni ravni, brez uporabe logike.  

Otroka vprašamo, če za vsak bel krogec obstaja črn krogec. Če odgovori pravilno, 

nadaljujemo: 

2. »Glej, kaj bom sedaj naredila!« Eno vrsto pred otrokom razširimo, tako da se po 

dolžini ne ujemata več. Vprašamo ga: »Ali je sedaj število belih in črnih krogcev 

enako? Kako veš?« 

 

 

 

 

 

Piaget je na osnovi svojih rezultatov zaključil, da se večina otrok pred sedmim letom 

osredotoči na končni rezultat, ne pa na proces preurejanja. Dolžina vrste zanje 

predstavlja število in ne razumejo, da sprememba dolžine vrste ne spremeni števila 

(Labinowicz, 2010).  

Za razvoj konzervacije je pomemben razvoj treh logičnih operacij: reverzibilnosti, 

kompenzacije (operacija, s pomočjo katere otrok razume, da ena lastnost predmeta lahko 

nadomesti drugo lastnost) ter identitete (s pomočjo te miselne operacije otrok razume, 

da je neki predmeti isti, čeprav se je spremenila njegova oblika). Konzervacija števila se 

O  O  O  O  O  O  O  O  O 

J   J   J  J   J   J   J  J   J    

O  O  O  O  O  O  O  O 

J  J    J    J    J   J    J    J 
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po ugotovitvah različnih avtorjev razvije med šestim in sedmim letom (Toličič in 

Smiljanić-Čolanović, 1968; Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

Če otrok ostaja pri ocenjevanju kvantitativnih odnosov predolgo na zaznavnem nivoju, 

torej če je pozoren zgolj na dolžino vrste, ne more napredovati v razumevanju 

kvantitativnih odnosov. Da lahko napreduje, mora dojeti, da deli določene množine 

ostanejo deli te iste množine, ne glede na to, ali so bližje skupaj ali pa bolj oddaljeni 

drug od drugega (Toličič in Smiljanić-Čolanović, 1968). 

 Seriacija (urejanje po vrstnem redu) 

Urejanje po vrstnem redu ali po velikosti temelji na primerjanju, kar postavi predmete v 

medsebojne odnose. Mlajši otroci imajo težave pri usklajevanju odnosov med več kot 

dvema predmetoma.  

Preizkus razvitosti sposobnosti seriacije po Piagetu: Otroku damo npr. sedem različno 

dolgih paličic, ki jih mora razvrstiti po velikosti. Po tem mu damo še paličico, ki smo jo 

predhodno skrili, in otroka prosimo, naj jo vstavi na manjkajoče mesto v zaporedju. 

Piaget je preučeval tudi razvitost multiplega razvrščanja, pri katerem morajo otroci 

istočasno razvrščati elemente po več kot eni značilnosti (npr. glede na višino in obseg 

valja). Rezultati raziskav so pokazali, da sposobnost enostavnega in multiplega 

razvrščanja razvijejo otroci med 7. in 9. letom (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Ko otrok začenja razumeti pojem urejanja v svojem fizičnem svetu, začenja postopoma 

razumeti tudi urejanje abstraktnih števil in spozna, da je vsak člen v nizu več od 

prejšnjega in manj od naslednjega (Labinowicz, 2010).  

 Razredna inkluzija 

Razredna inkluzija pomeni otrokovo sposobnost miselnega primerjanja števila 

predmetov v množici (npr. vseh igrač) z njeno podmnožico (npr. število medvedkov) 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

Primer preizkusa: Pred otroka postavimo škatlo, v kateri je pomešanih 20 zelenih in 7 

rumenih plastičnih žetonov. Otroka vprašamo: »Ali je več zelenih ali plastičnih 

žetonov?« Piaget je prišel do ugotovitve, da večina otrok pred sedmim letom starosti 

odgovarja, da je več zelenih žetonov, šele po sedmem letu začnejo konsistentno 

odgovarjati, da je več plastičnih žetonov (Labinowicz, 2010). Na osnovi tega preizkusa 

je Piaget prišel do zaključka, da otrok na predoperativni stopnji še ne zmore primerjati 

množice z njeno podmnožico, temveč primerja eno podmnožico z drugo. Otrok usvoji 

inkluzijo števil takrat, ko miselno postavlja predmete v nizu v odnos razredne inkluzije. 

Štetje tako postane poimenovanje zaporednih nizov, kar pomeni, da šest ni več samo 

ime, ampak je tudi odnos, ki vsebuje ena, dva, tri, štiri, pet, šest. Šest je tudi več kot en 

odnos, je več kot pet, kar je več kot štiri, itn. Postavljanje števil v miselne odnose 

omogoča večjo prožnost pri obvladovanju problemov, zato je sposobnost razredne 

inkluzije po Piagetu pomemben dokaz za ugotavljanje otrokovega razumevanja števila 
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ter tudi operacij seštevanja in odštevanja, saj, kot trdi Piaget (1952, v Manfreda Kolar, 

2006), otrok lahko razume pomen besed »šest plus dva je osem« šele takrat, ko doume, 

da lahko množico osmih predmetov razbije na dve podmnožici (s šestimi in z dvema 

elementoma), ki ju lahko zopet združi v množico z osmimi elementi (Manfreda Kolar, 

2006). Sposobnost miselnega primerjanja celote z njenimi sestavnimi deli se po 

Winnerju, (1980, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) pri 75 % otrok razvije med 9. 

in 11. letom.  

Po Piagetu torej otrok razvije glavne sposobnosti za številsko pripravljenost po sedmem 

letu starosti. Pri razvoju številske pripravljenosti po njegovem razmišljanju ni 

pomembno štetje, pač pa številne, zgoraj opisane, predštevilske dejavnosti, ki 

pripomorejo k temu, da otrok razvije logične misli, ki so potrebne za razumevanje 

pojma število in štetja. Piagetovi preizkusi in ugotovitve pa so v sedemdesetih letih 

izzvale številne kritike, predvsem z vidika razumevanja pojma število (Manfreda Kolar, 

2006).  

2.3.4 Kritike Piagetove teorije in novejši pogledi na razvoj koncepta številskih 

predstav 

Piagetu njegovi kritiki očitajo predvsem: 

- da je podcenjeval sposobnosti majhnih otrok, saj je pri predšolskih otrocih neuspehe 

pripisal pomanjkljivi kognitivni strukturi in neizdelanim konceptom, ki bi bili potrebni 

za uspešno rešitev naloge (Manfreda Kolar, 2006; Thomas, 1992, v Batistič Zorec, 

2014). R. Gelman in Gallistel (1978, v Manfreda Kolar, 2006) trdita, da bi bilo bolje, če 

bi pri predšolskih otrocih opredelili njihovo stopnjo v kognitivnem razvoju z lastnostmi, 

ki jih otrok takrat poseduje, nato pa spremljali napredek glede na te lastnosti, ne pa, da 

se jih ocenjuje v odnosu do sposobnosti, ki jih imajo starejši otroci. Piagetovi kritiki so 

z uporabo enostavnejših, za otroke zanimivejših preizkusov ugotavljali razvitost enakih 

sposobnosti kot Piaget in so ugotovili, da so že predšolski otroci zmožni logičnega 

sklepanja in logičnih misli, ki so po Piagetu nujne za razvoj številske pripravljenosti in 

razumevanja števil.  

- da je bila otrokova sposobnost mišljenja podcenjena, otrokovo razumevanje jezika pa 

precenjeno, torej da je bilo problematično razmerje med vsebinskim in jezikovnim 

vidikom naloge. M. Donaldson (1985, v Manfreda Kolar, 2006) trdi, da so razlogi za 

neuspehe otrok pri Piagetovih preizkusih jezikovne narave, saj otroku ne dajo dovolj 

jasno vedeti, kaj naj naredi, oziroma ga na nek način celo zavajajo. Kritiki so določene 

preizkuse, npr. preizkus razredne inkluzije in konzervacije števila, spremenili predvsem 

v načinu spraševanja otrok in so tako dobili drugačne rezultate. Primer preizkusa 

razredne inkluzije po McGarriglu in Donaldsonu (1974, v Marjanovič Umek, 2004; 

Nemec in Kranjec, 2011): Pred otroka položimo na bok štiri igračke krave, tri črne in 

eno belo. Otroka vprašamo: »Ali je več črnih krav ali več krav, ki spijo?« Na to 

vprašanje je odgovorilo pravilno 48 % otrok na predoperativni stopnji. Besedna zveza ki 

spijo otrokom pomaga, da usmerijo mišljenje na celotno skupino in ne zgolj na 
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primerjanje ene podskupine z drugo. Ko sta zastavila vprašanje brez besedne zveze, ki 

spijo, je nanj odgovorilo pravilno le 25 % otrok. Na osnovi dobljenih podatkov, ki sta 

jih izvedla v svojih študijah, sta avtorja prišla do zaključka, da je otrokova interpretacija 

problema ključna pri njegovi pravilnosti reševanja naloge. Le-ta pa je odvisna od tega, 

kako mu je problem posredovan (Manfreda Kolar, 2006).  

- da lahko otroci dosegajo boljše rezultate tudi pri preizkusih konzervacije, če so 

navodila pri teh preizkusih jezikovno drugače podana, to je neverbalno ali z bolj 

smiselnim jezikom (McGarriegle in Donaldson, 1974; Siegel, 1978, v Manfreda Kolar, 

2006). Npr. L. Siegel (1978, v Manfreda Kolar, 2006) je Piagetov preizkus spremenila v 

neverbalno podano nalogo, ki se je od Piagetove razlikovala tudi v prostorski 

porazdelitvi predmetov. Otrok je moral v spodnji vrsti poiskati sliko z enakim številom 

pik kot v okvirčku zgoraj, pri tem pa pike niso bile linearno razporejene kot pri Piagetu, 

temveč naključno, kar naj bi zmanjšalo vpliv prostorskih dejavnikov na otrokovo 

presojanje ekvivalence dveh množic. Število otrok, v starosti od 4 do 7 let, ki so bili 

uspešnejši pri tej neverbalni nalogi, je večje od števila uspešnih otrok pri Piagetovem 

preizkusu. Avtorica preizkusa meni, da ti rezultati nakazujejo, da predšolski otroci 

posedujejo koncept številske invariance.   

- rezultati Piagetove študije ne odražajo samo značilnosti otrokovega mišljenja, ampak 

tudi značilnosti nalog, s katerimi to mišljenje ocenjujemo (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). Podobnega mnenja je tudi M. Donaldson (1985, v Manfreda Kolar, 

2006), ki trdi, da Piagetov standardni preizkus konzervacije števila ne dokazuje 

otrokove nezmožnosti konzervacije, temveč nezmožnost interpretacije besed 

spraševalca. McGarrigle in Donaldson (1974, v Manfreda Kolar, 2006) sta standardni 

preizkus konzervacije spremenila na tak način, da sta pri tem, ko sta razmaknila 

predmete v vrsti, skušala to prikazati kot slučajen in ne kot nameren dogodek. To sta 

izvedla s pomočjo »porednega medvedka«, ki nenadoma prileze iz brloga, zamahne po 

predmetih na mizi in tako pokvari igro. Rezultati so pokazali, da otroci med četrtim in 

petim letom starosti bistveno uspešneje rešijo preizkus konzervacije na tak način, ko je 

sprememba vpeljana slučajno in ne namerno. Prednost tega preizkusa naj bi bila tudi v 

tem, da je problem z medvedkom zanje smiseln, zato se vanj lažje vživijo in ga hitreje 

rešijo (Manfreda Kolar, 2006).  

- nezvezno prehajanje med razvojnimi fazami, saj po Piagetovi teoriji otrok v določenem 

razvojnem obdobju bodisi poseduje ali pa ne poseduje določenih izkušenj, kar pomeni, 

da naj bi se razvoj pojma število odvijal skokovito, brez vmesnih stanj (Manfreda Kolar, 

2006). R. Gelman in Starkey (1982, v Manfreda Kolar, 2006) temu pogledu 

nasprotujeta in trdita, da lahko otrok v določenem obdobju razume določena štetja, ne 

pa vseh, ter da postopoma dosega kompleksnejši nivo znanja. Pridobivanje sposobnosti 

konzervacije tako poteka postopno in bi bilo treba standardne preizkuse konzervacije 

števila po mnenju nekaterih avtorjev (Sinclair in Sinclair, 1986; Klahr in Wallace, 1976; 

Halford, 1982; Siegel, 1981, v Manfreda Kolar, 2006) umestiti v širši kontekst. Primer 

preizkusa konzervacije bi tako namesto vprašalnice: »Ali je v obeh vrstah enako število 
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predmetov?« po Grecu (v Sinclair in Sinclair, 1986, v Manfreda Kolar, 2006) vseboval 

vprašalnico »Koliko?«, ki usmerja v uporabo štetja. Otroci so po tem, ko je spraševalec 

raztegnil spodnjo vrsto predmetov, takoj podali ustrezen odgovor. So pa na vprašanje, ki 

je sledilo: »Torej je ravno toliko modrih kot rdečih?«, odgovorili pritrdilno, vendar so 

hkrati pokazali na izstopajoči predmet iz spodnje vrste in povedali, da je v spodnji en 

predmet več. Razlog je v tem, da otrok pojma »več« in »manj« povezuje s prostorsko 

porazdelitvijo, medtem ko z vprašalnico »koliko« povezuje štetje predmetov v množici. 

Šele sčasoma se ta dva različna vzorca asimilirata v enoten sistem, ki omogoča 

oblikovanje novega matematičnega koncepta. Če želimo preverjati štetje predmetov v 

množici in določiti njeno moč, je torej smiselno odgovoriti na vprašanje »koliko«, če pa 

želimo primerjati moči dveh množic, pa si moramo odgovoriti na vprašanje »kje je več, 

kje je manj«. Siegler (1991, v Manfreda Kolar) poudarja, da je razumevanje 

konzervacije števila razvojno pogojeno in se odvija v določenem vrstnem redu. Treba bi 

bilo razlikovati med razumevanjem konzervacije števila na majhnih in velikih 

množicah, saj otrok najprej razume učinke dodajanja ali odvzemanja na manjših 

množicah, postopoma pa ugotovi še, da raztezanje ali skrčitev vrste z majhnim številom 

predmetov ne spreminja števila predmetov, da dodajanje ali odvzemanje predmeta 

poljubno veliki množici ustrezno spremeni njeno moč ter da raztezanje ali skrčitev 

poljubno velike množice ne vpliva na njeno moč. Piagetov standardni preizkus 

konzervacije števila pa vključuje šele zadnjo našteto sposobnost (Manfreda Kolar, 

2006).  

- Piaget štetju in števnim proceduram ni pripisoval večjega pomena v razvoju pojma 

število. Na tem področju je tudi največ razhajanj med kritiki in zagovorniki Piageta 

(Manfreda Kolar, 2006). Osnova za razvoj pojma števila so po Piagetu logične misli, 

štetje pa je zanj proces, ki ga otrok začne izvajati šele ob zgrajenih logičnih mislih. 

Nadaljnji raziskovalci razvoja koncepta števila pripisujejo štetju večji pomen oziroma je 

zanje prav štetje najzanimivejše področje raziskovanja (prav tam, 2006). Raziskovalci 

(Gelman in Tucker, 1975; Beckman, 1924,; Gelman in Gallistel, 1978; Manfreda, 2000, 

v Manfreda Kolar, 2006) nasprotno od Piageta, ki je trdil, da je otrokovo dojemanje 

pojma števila intuitivno, zaznavno, torej, da otrok brez predhodnega preštevanja 

prepozna določena števila, saj ga pri tem usmerja neka notranja zaznava, trdijo, da 

predšolski otroci majhne množice najprej štejejo in v poznejšem razvojnem obdobju 

nadomestijo štetje z učinkovitejšim načinom določanja števila predmetov, ki temelji na 

prepoznavanju številskih vzorcev.  

 

Piaget torej poudarja predvsem logične misli, kot so korespondenca, seriacija, 

konzervacija števila ter inkluzija razreda, ki prispevajo k razvoju dojemanja pojma 

število in številčne pripravljenosti. Poznejši raziskovalci so s preučevanjem Piagetovih 

nalog na drugačen način, z upoštevanjem vsebinskega in jezikovnega vidika ter z 

uporabo drugačnih navodil za izvedbo istih preizkusov, ki jih je razvil Piaget, prišli do 

ugotovitev, da otroci lahko že prej razvijejo logične misli, ki so pomembne pri 

oblikovanju pojma število. Na drugi strani pa raziskovalci poudarjajo pomen štetja, ki 
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ga Piaget postavlja v ozadje, in trdijo, da otrok s pomočjo štetja pridobiva količinske in 

številske predstave.   

2.3.5 Načela štetja 

R. Gelman in Gallistel (1978, v Manfreda Kolar, 2006) ter Ferbar (1990) trdijo, da 

lahko o pravem štetju govorimo takrat, ko so pri otroku razvita naslednja načela štetja: 

 Načelo povratnega enoličnega prirejanja: Preštevalec ne sme izpustiti 

nobenega elementa in nobenega ne sme prešteti več kot enkrat. Otroci se 

zavedajo tega načela štetja, že preden dopolnijo tri leta, čeprav mu niso 

sposobni še povsem slediti, vendar pa zaznavajo lastne in tuje kršitve tega 

načela. Kršitve, ki se lahko pojavijo, so naslednje: En predmet označimo več 

kot enkrat ali pa ga izpustimo, eno ime (števnik) uporabimo pri preštevanju 

več kot enkrat, štejemo še potem, ko je že zmanjkalo predmetov, ali pa 

prenehamo s štetjem prezgodaj. Otroci v predšolskem obdobju upoštevajo to 

načelo štetja, vsaj na majhnih množicah.  

 Načelo urejenosti naravnih števil: Po tem načelu velja, da je treba imena 

števil naštevati vedno v enakem zaporedju. Tudi za to načelo vedo že triletni 

otroci, čeprav si velikokrat ustvarijo in zapomnijo svoja zaporedja, ki se jih 

potem držijo (npr. ena, dva, tri, petnajst). Posledično bo najverjetneje majhen 

otrok bolj kompetenten pri določanju moči manjših množic.   

 Načelo kardinalnosti: Število, ki ga kot zadnjega uporabimo pri štetju, 

opredeljuje moč množice kot celote. Da se razvije to načelo, morata biti nujno 

vzpostavljeni tudi predhodni dve načeli. Gellman in Gallistel (1978, v 

Manfreda Kolar, 2006) sta v svoji raziskavi ugotovila, da že dveletni otroci v 

večini razumejo ta princip, vendar se poslužujejo neposrednega načina 

dokazovanja (kar pomeni, da bodisi preštejejo predmete in ponovijo zadnji 

števnik ali da zadnjemu števniku dajo pretiran poudarek pri izgovarjavi). S 

starostjo pa se povečuje uporaba posrednega dokazovanja (kar pomeni, da 

otrok prešteje množico, kasneje pa zna brez ponovnega štetja povedati, koliko 

predmetov ta množica vsebuje, ali pa opiše moč množice, ne da bi pred tem 

glasno štel). Ob povečevanju števil v množici se otroci pogosto ponovno 

poslužujejo neposrednih načinov dokazovanja načela kardinalnosti.  

 Načelo neodvisnosti od vrstnega reda: Število, ki ga s štetjem priredimo 

množici, je vedno isto in ni odvisno od vrstnega reda elementov preštevane 

množice. Otroci to dojamejo pri približno petih letih. 

 Načelo abstrakcije: Načelo abstrakcije pravi, da lahko štejemo vse, kar 

razločujemo. Ferbar (1990) trdi, da se morajo otroci naučiti, kaj je mogoče 

šteti, ter da se pri štirih letih zavedo, da je mogoče šteti predmete, pojave ter 

tudi množice, lastnosti in znamenja. Kako otrok razločuje med preštevanci, pa 

ni odvisno zgolj od elementov množice, temveč tudi od sposobnosti 

preštevalca za zaznavanje razlik. Načelo abstrakcije po ugotovitvah Wynna  
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(1990, v Manfreda Kolar, 2006) narašča s starostjo, ga pa nekateri otroci 

začnejo razvijati že pri dveh letih.  

S. Flere (2010) je v svoji raziskavi ugotovila, da kar 74 % otrok na predoperativni 

stopnji kljub nerazumevanju konzervacije števil upošteva prva tri načela štetja. S to 

ugotovitvijo oporeka trditvam Piageta, ki pravi, da lahko začnemo z učenjem 

matematike ter oblikovanjem pojma število samo pri otroku, ki že razume konzervacijo 

števila.  

T. Hodnik Čadež in T. Filipčič (2002) opozarjata, da je pri oblikovanju pojma število 

treba upoštevati tako predštevilske dejavnosti kot tudi pomen štetja in preštevanja. 

2.3.6 Strategije štetja in računanja 

Otroci navadno začnejo reševati aritmetične probleme seštevanja s pomočjo strategij, ki 

temeljijo na štetju. Pri tem si največkrat pomagajo z različnimi predmeti in s prsti. 

Postopoma preidejo na verbalno štetje, s katerim si pomagajo pri reševanju računov 

seštevanja in odštevanja, pozneje pa dejstva memorirajo in jih prikličejo iz 

dolgotrajnega spomina (Geary, 1994). Strategije lahko razdelimo na naslednje vrste 

(Kavkler, 1997). 

 

● Materialne strategije: O materialnih strategijah govorimo takrat, ko otrok pri 

reševanju problemov uporablja neko materialno oporo (npr. prste, kroglice, računalo, 

številski trak).  

 

Materialne strategije so značilne za mlajše otroke ter tudi za mladostnike/odrasle osebe, 

ki imajo nižje intelektualne sposobnosti ali hujše specifične učne težave pri matematiki 

in posledično nikoli ne dosežejo razvitejših aritmetičnih strategij. Materialne strategije 

sicer omogočajo pravilen izračun osnovnih aritmetičnih problemov v manjšem 

številskem obsegu, vendar terjajo mnogo več časa kot druge, višje strategije računanja 

(Kavkler, 2007). 

 

● Verbalne strategije: Vključujejo verbalno oporo (npr. štetje pri seštevanju, 

ponavljanje večkratnikov pri množenju itd.).  

 

Sposobnost štetja, pomnjenja in pozornosti itd. je pri verbalnih strategijah ključnega 

pomena, saj sta od teh sposobnosti odvisni učinkovitost in točnost verbalnih strategij. 

Otrok s slabšo pozornostjo ali slabšim kratkotrajnim pomnjenjem lahko pri uporabi 

verbalnih strategij hitro pozabi, npr. katero število je že imenoval ali do katerega števila 

mora šteti, in je posledično izračun nepravilen (Kavkler, 2007). Če ima učenec slabšo 

razvito sposobnost štetja, lahko zaradi tega prihaja do napak pri rezultatu. 

 

● Miselno računanje: Terja priklic aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina.  
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S to strategijo otrok najhitreje in najučinkovitejše rešuje osnovne aritmetične probleme, 

saj avtomatičen priklic aritmetičnih dejstev ne zahteva veliko zavestne pozornosti, ne 

obremenjuje delovnega spomina in je zato možno več pozornosti posvetiti zahtevnejšim 

miselnim procesom. Večina otrok te strategije ne uporablja pred začetkom osnovne 

šole. Tisti otroci, ki so uspešni pri računanju, začnejo uporabljati strategijo priklica 

aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina v prvem razredu (Kavkler, 2007).  

 

Normalen potek razvoja strategij v času osnovnošolskega izobraževanja poteka od 

nezrelih, neučinkovitih strategij, preko verbalnega štetja k priklicu aritmetičnih dejstev 

(prav tam, 2007). 

 

Geary (1994) po več virih (Zaslavsky, 1973; Ginsburg, 1982; Saxe, 1982; Geary, Fan in 

Bow-Thomas, 1992) povzema, da v različnih kulturah prva strategija, ki jo otroci 

uporabljajo za reševanje aritmetičnih problemov, temelji na štetju. Ravno zato je 

obvladovanje štetja ključnega pomena, da se lahko razvijejo višje, naprednejše in 

hitrejše strategije. Če se otrok pri štetju moti, bo v dolgotrajni spomin uskladiščil 

napačno aritmetično dejstvo (Geary, 1994).   

 

M. Kavkler (1994) navaja, da je temeljni cilj aritmetike dosežen, ko je otrok iz 

dolgotrajnega spomina sposoben brez napak priklicati osnovna, bazična aritmetična 

dejstva. Tako se lahko posveti reševanju kompleksnejših in zahtevnejših aritmetičnih 

problemov in ne izgublja časa in energije z nižjimi in zamudnejšimi strategijami.  

 

V nadaljevanju predstavljamo strategije štetja in računanja (Geary, 1994; Kavkler 

1997), ki smo jih opazovali pri izvajanju empiričnega dela naše raziskave.  

 

Strategije štetja nazaj:  

1. nima strategije 

2. pomaga si s konkretno oporo in štetjem naprej 

3. pomaga si s konkretno oporo, a šteje nazaj 

4. pomaga si s štetjem naprej, brez opor 

5. šteje nazaj brez opor 

 

Strategije preštevanja predmetov: 

1. nima strategije 

2. prime in premakne vsak predmet 

3. vsakega predmeta se dotika s prsti 

4. izvaja aktivnosti s skupino predmetov 

5. gleda in prešteva predmete 
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Seštevanje: 

1. nima strategije 

2. šteje vse na prste 

3. začne s prvim številom, ne glede na velikost, in prišteje drugo 

4. začne z večjim številom in prišteje drugo 

5. prikliče aritmetično dejstvo 

Odštevanje 

1. nima strategije 

2. prešteje večje število na prste , odšteje manjše in prešteje preostanek 

3. šteje nazaj po ena od večjega števila 

4. šteje po ena naprej od manjšega števila 

5. priklic aritmetičnega dejstva 

 

Raziskava, ki so jo na vzorcu 40 učencev (20 uspešnih in 20 neuspešnih učencev pri 

matematiki) opravile M. Kavkler, S. Tancig in L. Magajna (2004), kažejo, da učenci z 

učnimi težavami potrebujejo več časa za razvoj strategij miselnega računanja in da dlje 

časa v primerjavi z vrstniki uporabljajo strategije štetja. Isto stari učenci, ki so pri 

matematiki uspešni, pa že na začetku šolskega leta uporabljajo priklic aritmetičnih 

dejstev. Med prvošolci, ki so uspešni pri matematiki, in tistimi, ki niso, obstajajo 

statistično značilne razlike v rabi strategij ter razlike v razvoju strategij med šolskim 

letom. Raziskava je pokazala tudi razlike v strategijah štetja med obema skupinama 

učencev. Učenci, ki so pri matematiki neuspešni, uporabljajo manj razvite strategije 

štetja, njihovo štetje je tudi manj točno. Enako velja tudi za učence z nižjimi 

intelektualnimi sposobnostmi (Kavkler, 2007). Na osnovi rezultatov avtorice 

zaključujejo, da potrebujejo učenci z učnimi težavami intenzivnejše učenje različnih 

vrst štetja z ustreznimi strategijami štetja. Tem učencem je treba omogočiti številne vaje 

štetja, ki morajo biti zanje zanimive, povezane z njihovimi izkušnjami, gibanjem in igro 

(Kavkler, 2007).  

2.4 Prostorske predstave 

Razumeti položaj in povezave med objekti ter biti zmožen vizualizacije teh objektov iz 

različnih zornih kotov je po mnenju Erkoça idr. (2013) izjemno pomembna sposobnost. 

Sposobnosti prostorske predstavljivosti so pomembne pri reševanju najrazličnejših 

stvari vsakdanjega življenja; na primer pri organiziranju učnega ali delovnega mesta, 

parkiranju avtomobila, urejanju vrta, celo pri fotografiranju (Erkoç idr., 2013). National 

Council of Teachers of Mathematics (1989, v Clements 1998) opozarja, da je razvitost 

prostorskih predstav pomembna za interpretiranje in reflektiranje tako šolskega (pri 

matematičnih in drugih predmetih) kot tudi realnega sveta.  

Prostorska kognicija je zelo širok pojem (Meadows, 1993), zato ni nič presenetljivega, 

da obstaja več različnih vrst definicije prostorske predstavljivosti: 
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 M. Linn in A. Peterson (1985, v Erkoç, idr. 2013) definirata zmožnosti 

prostorske predstavljivosti kot osnovno zmožnost predstavljanja, 

transformiranja, ustvarjanja ter ohranjanja in priklica simboličnih, neverbalnih 

informacij.  

 L. A. Tartre (1990, v Erkoç idr., 2013) definira prostorsko predstavo kot 

umsko sposobnost, ki je povezana z razumevanjem, manipuliranjem, 

reorganiziranjem in interpretiranjem informacij na vizualen način.  

 S. Meadows (1993) pri opredelitvi prostorske kognicije ločuje med »vedeti 

kako« (knowing how) in med »vedeti kaj« (knowing what) – ločuje med 

primarnim ali praktičnim prostorom na eni strani ter med sekundarnim ali 

konceptualnim prostorom na drugi. Primarni prostor opredeljuje kot 

sposobnost, ki nam omogoča, da v prostoru delujemo in se gibljemo 

inteligentno. Gre se za primarno sposobnost, ki je dokazana pri nekaterih 

živalih in tudi pri majhnem otroku. Z izkušnjami lahko izboljšamo to 

primarno razumevanje prostora, vendar pa je prisotno že od zgodnjega 

otroštva, morda tudi že od prej. Sekundarna sposobnost uporabe prostora pa 

vključuje simbolično reprezentacijo okolja, tako da si konstruiramo nek 

zemljevid, ki ga lahko uporabljamo, ko nismo na določenem kraju. Primer 

uporabe te sekundarne sposobnosti je risanje ali branje zemljevidov, 

uporabljamo jo tudi pri nalogah, ki zahtevajo mentalno rotacijo in zavzemanje 

perspektive drugega. Sekundarna sposobnost uporabe prostora je odvisna od 

razvitosti prve, primarne sposobnosti, vendar sega tudi preko nje in je 

značilna za človeško raso.  

 

Prostorska predstavljivost vključuje številne elemente:  

 Clements (1998) trdi, da so za dobro razvite prostorske predstave pomembne 

dobro razvite prostorske sposobnosti. Dve glavni prostorski sposobnosti, ki ju 

navaja, sta prostorska orientacija (sposobnost vedeti, kje si in kako se 

premikati po prostoru, kar vključuje razumevanje in operiranje med 

povezavami različnih predmetov v prostoru glede na svojo lastno pozicijo) in 

prostorska vizualizacija (razumevanje in izvajanje predstavljajočih gibov 

dvo- ali trodimenzionalnih objektov, npr. predstavljati si, kako bo nek objekt 

rotiran. Za to je potrebna zmožnost ustvarjanja mentalne slike in zmožnost z 

njo tudi manipulirati, kar je precej abstrakten proces.). 

 M. Linn in A. Petersen (v 1985, v Erkoç idr., 2013) navajata tri ključne 

elemente dobrih prostorskih sposobnosti, in sicer: prostorsko zaznavanje 

(sposobnost zmožnosti ugotavljanja prostorskih odnosov glede na orientacijo 

lastnega telesa), mentalno rotacijo (sposobnost rotiranja dvo- ali 

tridimenzionalne oblike hitro in natančno) ter prostorsko vizualizacijo.  
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 S. Meadows (1993) navaja kot glavni prostorski sposobnosti prostorsko 

vizualizacijo ter prostorsko orientacijo in hkrati poudarja njuno povezanost z 

delovanjem na matematičnem področju, predvsem na področju geometrije.  

Gardner (1995) dodaja, da lahko prostorske zmožnosti izkoristimo na vrsti različnih 

področij. Pomembne so, da: 

- se znamo orientirati na najrazličnejših prizoriščih,  

- da prepoznamo predmete in prizore, ko jih srečamo v njihovem prvotnem okolju, in 

takrat, ko je kakšna okoliščina spremenjena, 

- lahko delamo z grafičnimi predstavitvami, 

- da lahko uspešno uporabljamo zemljevide, diagrame in geometrijske like. 

2.4.1 Razvoj prostorskih predstav 

D. Piciga (1998) trdi, da se predpostavlja, da obstaja neko razvojno zaporedje v razvoju 

prostorskih predstav. Otrokove sposobnosti in spretnosti se najprej nanašajo na telesno 

podobo in koordinacijo telesa, nato se razširijo navzven, sprva na neposredno okolje, 

kasneje pa na še bolj oddaljene prostore.  

Piaget (v Clements, 1998) razlaga, da otroci izgrajujejo zaznavo o prostorskih odnosih 

že zelo zgodaj v obdobju malčka ter v zgodnjem otroštvu.  

 V nadaljevanju predstavljamo razvoj prostorskih predstav po Piagetovih stopnjah. 

 Senzomotorična stopnja  

Na senzomotorični stopnji po Piagetu je otrokovo razumevanje prostora egocentrično. 

Dojenčki in malčki se v prostoru torej najprej orientirajo glede na svoje telo (Piaget in 

Inhelder, 1956, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). V obdobju senzomotorične 

faze se po Piagetu in Inelderju (1990, v Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011) otrok že 

znajde v poznanem okolju, npr. v stanovanju ali na svojem dvorišču. Ob pomoči se 

nauči, kako se je mogoče vrniti na točko odhoda (Labinowicz, 2010). Razvoj 

prostorskih odnosov je znotraj te faze povezan s samostojnim gibanjem in koordinacijo 

vidnih in motoričnih informacij (Papalia idr. 2003). Gardner (1995) trdi, da je na koncu 

senzomotorične stopnje malček zmožen tvoriti miselne predstave. Lahko si torej 

predstavlja nek dogodek ali prizor, ne da bi bil tam. Medtem ko Labinowicz (2010) trdi, 

da čeprav je otrok na tej stopnji zmožen usklajevati fizične spremembe, še vedno nima 

sposobnosti, da bi si te spremembe lahko predstavljal v mislih. 

 Predoperativna stopnja 

Ob prehodu na predoperativno fazo začnejo otroci uporabljati zunanje predmete 

oziroma prostorska znamenja, ki so referenčne točke in jim služijo za orientacijo v 

prostoru (primer prostorskega znamenja je lahko levo ob vratih ali desno čez most) 

(Siegler, 1998, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). V tem obdobju so sposobni 

prehoditi desetminutno pot iz šole in nazaj, niso pa še zmožni te poti predstaviti s 
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pomočjo modela oz. makete. Zmožni so predstaviti svojo pot le z besedami in gestami, 

ne glede na relief. Če otrokom pokažemo dva enaka reliefa vasi in jih prosimo, naj v 

enem reliefu namestijo punčko na isto mesto, kot ga ima punčka v drugem reliefu, 

štiriletni otroci sicer postavijo punčko na približno isto mesto, vendar skoraj ne 

upoštevajo prostorskih odnosov levo-desno, spredaj-zadaj. 5- do 6-letni otroci so pri 

tem uspešnejši. Toda če jim obrnemo relief za 180 stopinj, ta obrat zanemarijo in 

postavijo punčko na njeno prvotno mesto. Šele starejši otroci kažejo postopno 

usklajevanje odnosov v prostoru (Labinowicz, 2010).  

B. Nemec in M. Krajnc (2011) trdita, da so otroci na tej stopnji počasi že sposobni 

zavzemati perspektivo drugega. Zmožni so se tudi orientirati po enostavnih načrtih, 

znajo npr. sestaviti grad iz lego kock. Po Piagetu lahko otrok sicer šele v naslednji 

stopnji, stopnji konkretnih operacij s pomočjo reverzibilnih miselnih operacij, dojame, 

kakšni so predmeti videti nekomu, ki se nahaja drugje (Tomšič Čerkez in Zupančič, 

2011). V tem obdobju je pomembna vloga govora in uporaba predlogov (v, na, ob, pod), 

saj se lahko zgodi, da ima otrok pravilne zaznave o predmetih v prostoru, vendar jih 

govorno narobe izrazi, kajti razvoj govora zaostaja za razvojem orientacije v prostoru 

(Nemec in Krajnc, 2011).  

 Konkretno operativna stopnja  

Na konkretno operativni stopnji otroci vse bolje razumejo prostorske pojme, orientirajo 

se s pomočjo zunanjih predmetov, preprostih zemljevidov in vse bolj izoblikovanih 

lastnih prostorskih predstav. Labinowicz (2010) trdi, da so otroci med sedmim in osmim 

letom starosti zmožni postaviti punčko na reliefu v petnajst ločenih situacij in da jih 

rotacija reliefa ne moti več. Otroci imajo tudi vse bolj jasno predstavo o tem, koliko so 

predmeti po dolžini in času oddaljeni drug od drugega (Nemec in Krajnc, 2011). Otroci 

imajo več težav, če jih prosimo, naj relief narišejo na list papirja, ki je manjši od reliefa. 

Takrat se opaža, da so razdalje med predmeti le približki, da razdalje in velikosti med 

seboj niso usklajene ter da vseh odnosov ne more upoštevati istočasno (Labinowicz, 

2010). Usmerjeno učenje in vaje merjenja pripomorejo k boljšemu razvoju prostorskih 

predstav. Bistvenega pomena pa je gibanje po prostoru, ki omogoča boljšo prostorsko 

orientacijo (Nemec in Kranjc, 2011). Tudi Piaget (v Papalia idr. 2003) trdi, da so 

izkušnje tu neprecenljivega pomena. Otrok, ki npr. hodi v šolo peš, se bolje seznani z 

okolico in bolje razvija predstave o njej.  

V tej fazi razvoja pridejo otroci do stopnje alocentrične orientacije. To je orientacija s 

pomočjo zemljevida, ki je vezana na celotno razumevanje prostora in na abstraktno 

mišljenje (Siegler, 1998, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

 Formalno operativna stopnja 

V fazi formalno logičnih operacij je mladostnik sposoben vse bolj abstraktnega 

mišljenja in postopoma se od te faze dalje prostorske predstave dokončno razvijejo 

(Gardner, 1995). Mladostniki so zmožni risanja običajnih načrtov v merilih. Ta raven 
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načrtovanja pa je mogoča le z integracijo različnih elementov, kot so: vodoravne in 

navpične koordinate, perspektive, podobnosti in proporci (Labinowicz, 2010).  

Zaznavanje prostorskih odnosov je temelj za razlikovanje predmetov po njihovih 

najpomembnejših lastnostih: po obliki, velikosti, položaju v prostoru in drugih. Te 

zmožnosti se oblikujejo postopoma, saj otrok zanje potrebuje ustrezne telesne in 

miselne izkušnje (Horvat in Magajna, 1989).  

2.4.2 Zaznavanje oblike predmetov 

Piaget in Inhelder sta raziskovala, kako mlajši otroci pridobivajo ideje o oblikah 

predmetov. Njuna glavna ugotovitev je, da je pri tem ključnega pomena otrokovo lastno 

raziskovanje; ideje namreč pridobivajo s pomočjo lastnega telesa, s pomočjo udov ter 

čutil. Nujno je intenzivno raziskovanje predmetov, da lahko otroci pridobijo ideje o 

njihovi obliki. Samo gledanje in imenovanje slik ni dovolj (Clements, 1998). Otrok 

nujno potrebuje poleg miselne tudi ustrezne telesne izkušnje (Magajna in Horvat, 1987). 

Opazovanje otrokove risbe, ko riše ali kopira preproste oblike, nam lahko veliko pove o 

otrokovih reprezentacijah razumevanja prostorskih idej in oblik. Piaget in Inhelder 

trdita, da gibalne omejitve ne pojasnijo težav pri risanju oblik. Najpomembnejši vpliv 

ima otrokova lastna aktivnost ter izkušnje z raziskovanjem predmetov, prostora, oblik 

(Clements, 1998). Tudi L. Magajna in Horvat (1987) trdita, da so mlajši predšolski 

otroci uspešnejši pri oblikovanju predstav o obliki predmeta, če imajo poleg vizualnih 

informacij na razpolago tudi kinestetično-taktilne informacije ter če imajo možnost 

motoričnega ravnanja s predmetom. Šele okrog petega leta dosežejo vizualne zaznavne 

operacije tolikšno stopnjo učinkovitosti, da je uspeh pri vizualnem zaznavanju približno 

enak uspehu, ki ga otrok doseže z ročnim preizkušanjem (Toličič in Smiljanić-

Čolanovič, 1968; Magajna in Horvat, 1987).  

Otroci sprva razlikujejo predmete le po njihovih oblikah in jih po tem kriteriju začnejo 

spontano razvrščati v skupine, kasneje pa se razvije zmožnost zaznavanja velikosti 

predmetov. Med 4. in 5. letom pričnejo otroci ločevati obliko predmeta kot opisni znak 

za določen predmet, po petem letu pa ne enačijo več oblike predmeta s samim 

predmetom, temveč je to zanje samo ena od lastnosti predmeta. Ti procesi pa se, kot 

trdita L. Magajna in Horvat (1987), pri otrocih ne razvijajo spontano, temveč pod 

vplivom prakse in učenja. Zaznavanje oblike predmetov se dokončno razvije in zaključi 

šele zelo pozno v obdobju adolescence (prav tam, 1987).  

2.4.3 Razumevanje odnosov med predmeti 

Piageta ni zanimalo samo, kako otroci izolirano razumejo oblike predmetov, temveč 

tudi, kako zavzemajo perspektivo in razumejo odnose med predmeti. V predoperativni 

fazi po Piagetu otroci najpogosteje zavzemajo egocentrično perspektivo, torej vidijo 

predmete vedno v odnosu do sebe, s svojega zornega kota (Clements, 1998), čeprav 

mnogi kritiki Piageta trdijo, da otrok že bistveno prej preseže stopnjo egocentrizma, kot 

je to trdil Piaget. 



26 
 

Pomembna sposobnost, ki se razvija pri razumevanju odnosov med predmeti, je 

zmožnost razumeti pojme horizontalno in vertikalno. Preizkus, s katerim so preverjali 

razumevanje teh dveh prostorskih pojmov, je potekal tako, da so otroci opazovali 

nagnjeno steklenico, ki je bila do polovice napolnjena z barvno vodo, kasneje so morali 

ta prizor narisati. Mlajši otroci (stari med 4 in 5 let) so vodo v steklenici načečkali, brez 

kazanja na razumevanje horizontale in vertikale, otroci, stari med pet in šest let, so jo 

narisali kot pravokotno črto na steno steklenice, ne glede na nagib. Tudi ko so 

raziskovalci prednje postavili realno podobo objekta z nagibom vode, otroci niso opazili 

napake, kar kaže, da se pri tej aktivnosti ne preverja zgolj motorično-zaznavnih 

sposobnosti, temveč globlje razumevanje idej vertikalno in horizontalno. Šele starejši 

otroci so ustrezno narisali horizontalno linijo (Clements, 1998).  

Toličič in V. Smiljanić-Čolanovič (1968) trdita, da je otrok mnogo uspešnejši v 

razumevanju prostorskih odnosov, ko se nauči pravilno uporabljati izraze, kot so 

spredaj, zadaj, v sredini, med, zgoraj, spodaj ipd. Tudi L. Magajna in Horvat (1998) pri 

ustreznem razvoju prostorskih predstav poudarjata pomen uporabe verbalnih oznak za 

predloge ter kazalne zaimke. Pogosto se namreč zgodi, da ima otrok pravilne zaznave 

med predmeti v prostoru, pa tega ne more pravilno izraziti zaradi pomanjkljive govorne 

razvitosti.   

2.4.4 Orientacija v prostoru 

Orientacija v prostoru se pri predšolskih otrocih prične na osnovi razlikovanj 

prostorskih odnosov lastnega telesa; otrok najprej ločuje in imenuje svojo desno roko, 

potem začne na podlagi razlikovanja leve in desne roke razlikovati parne dele telesa, 

šele nato razpored predmetov v prostoru. Že v zgodnjem predšolskem obdobju se otroci 

ozirajo za predmeti, jih pokažejo z desno roko ali se napotijo proti njim (Magajna in 

Horvat, 1987). Tudi Toličič in V. Smiljanić-Čolanovič (1968) poudarjata pomen 

otrokove roke pri razlikovanju prostorskih odnosov. Trdita, da je najvažnejša pri 

otrokovi prostorski orientaciji otrokova prednostna roka. Pomaga pa si tudi s 

prednostnim ušesom in očesom. Izkušnje, ki si jih pridobi pri orientaciji na lastnem 

telesu, prenaša tudi na druge prostorne odnose. Majhni otroci vizualno razlikujejo 

prostorske odnose s pomočjo mišičnih občutkov, ki nastajajo pri akomodaciji, 

konvergenci, premikanju oči, ko opazujejo predmet ali ga premikajočega spremljajo z 

očmi. S pomočjo očesnih gibov (navzgor, dol, levo, desno) nastajajo čutni vtisi, ki 

omogočajo otroku razlikovati zgoraj, spodaj, levo in desno (Toličič in Smiljanić-

Čolanovič, 1968).  

Clements (1998) opozarja, da je učenje in razumevanje prostorske orientacije zelo 

dolgotrajen proces. Toda že majhni otroci imajo določene sposobnosti prostorske 

orientacije, ni pa še čisto jasno, kakšne specifične spretnosti in strategije pri tem 

uporabljajo. Eksperiment, ki so ga izvedli Rieser, Caring in Young (1994, v Tomšič 

Čerkez in Zupančič, 2011), je pokazal, da majhni otroci pri nalogah prostorske 

orientacije uporabljajo prostorske predstave.  
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Razvoj prostorskih predstav torej navadno poteka v nekem zaporedju, ki se začne z 

orientacijo na lastnem telesu, nadaljuje z orientacijo v bližnjem prostoru ter nato 

postopoma z znajdenjem v oddaljenem prostoru. Kljub temu pa je nekdo lahko slab na 

področju lastne telesne orientacije, a dober pri branju zemljevidov (Pick in Lockman, 

1981, v Meadows, 1993). Toda ista avtorja hkrati opozarjata, da številne naloge 

zahtevajo koordinacijo med temi sistemi, zato je treba včasih nadgrajevati kasnejše 

sheme z zgodnejšimi. Pri razumevanju prostora in prostorskih odnosov ne smemo 

pozabiti, da igra pomembno vlogo gibanje v prostoru, saj otrok preko gibanja raziskuje 

in spoznava prostor, pridobiva nove izkušnje in si tako postopoma izoblikuje vse boljše 

prostorske predstave (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). Otroka moramo spodbujati, 

da se orientira v prostoru najprej glede na sebe, nato glede na druge osebe in predmete, 

kasneje pa ugotavlja relacijo med posameznimi predmeti in osebami. Pri tem uporablja 

izraze, kot so: levo, desno, nad, na, pod, zgoraj, spodaj, skozi itd. (Hodnik Čadež, 

2002). 

Za razvoj prostorske kognicije so po navedbah D. Piciga (1998) zelo pomembne tudi 

videoigre, saj vključujejo risanje načrtov in zemljevidov in urijo spretnosti orientacije v 

prostoru.   

2.5 Povezanost številskih in prostorskih predstav 

Matematična sposobnost, ki je opredeljena kot »zmožnost spretnega in hitrega 

operiranja s števili in odnosi med njimi« (Kavaš, 2002, v Žakelj, 2003), je rezultat 

sočasne aktivacije: številskih sposobnosti (razumevanje številskih simbolov, znakov za 

različne operacije, razumevanje pojma količine, razumevanje številskih operacij, 

sposobnost branja in pisanja matematičnih simbolov, razumevanje številskih odnosov), 

sposobnosti pomnjenja in načrtovanja, sposobnosti prostorske predstavljivosti (ki je 

potrebna za uporabo papirja in svinčnika, razumevanja geometrije in prostorskih 

odnosov) ter sposobnosti logičnega zaključevanja (Kavaš, 2002, v Žakelj, 2003). 

Za ustrezno razvito matematično sposobnost je torej treba imeti dobro razvite tako 

številske sposobnosti kot tudi sposobnosti prostorske predstavljivosti. Učne težave pri 

matematiki so pogosto povezane s slabo razvitimi številskimi in prostorskimi 

predstavami (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2014) in pojmi ter s primanjkljaji na področju 

štetja (Kalan, 2015). Prostorske spretnosti in sposobnosti namreč pomembno vplivajo 

na reševanje številnih matematičnih nalog tudi pri aritmetiki, ne le pri geometriji. 

Učenci, ki imajo primanjkljaje na tem področju, imajo lahko težave pri orientiranju v 

številski vrsti, postavljanju decimalne vejice v številu, pri orientaciji v prostoru itd. 

(Kavkler, 2007). Sposobnost vidno-prostorske organizacije pa je po mnenju Straussa in 

Lehtinena (1947, v Haskell in Barett, 1993) podlaga za računanje.  

M. Kavkler (1997) je v svoji raziskavi ugotovila, da na latentno strukturo specifičnih 

učnih težav pri matematiki ter na uspešnost pri učenju matematike v veliki meri vplivajo 

perceptivno-verbalne in tudi zaznavno-predstavne sposobnosti (hitrost in točnost 
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opažanja, vizualizacija, prostorska predstavljivost, razne sposobnosti vizualne 

organizacije). Avtorica pojasnjuje, da prostorska orientacija vpliva na sposobnost štetja, 

sestavljanja računov, obvladovanja strategij pri rabi pripomočkov, strategij seštevanja in 

odštevanja itd. Po več avtorjih (Bley in Hornton, 1986; Reisman in Kauffman, 1980; 

Geary 1994) povzema, da vizualna predstavljivost vpliva na reprezentacijo količin, na 

štetje v zaporedju, fleksibilno štetje, reševanje besednih problemov itd. Avtorici A. 

Žakelj in M. Valenčič Zuljan (2014) navajata znake, po katerih učitelj lahko prepozna 

prostorske težave: zamenjevanje enic in desetic, slabo znajdenje na listu in na tabli, 

napačno zapisovanje večmestnih števil, napačno postavljanje decimalnih vejic, pri 

pisnem računanju začne pisati na napačni strani, netočno podpisuje števila, ima težave 

pri razumevanju pozitivnih in negativnih števil. Iz opisanega je razvidno, da prostorska 

predstavljivost vpliva tudi na številske spretnosti. 

Gardner (1995) razpravlja o tem, ali sta logično-matematična (kamor prišteva 

sposobnosti številske predstavljivosti) in prostorska inteligenca res tako različni obliki 

inteligence, in zaključuje, da je mladostnik, ki je zmožen dojeti vse možne prostorske 

razporeditve, v ugodnem položaju, da lahko logično-matematično in prostorsko obliko 

inteligence poveže v en sam geometrijski ali znanstven sistem.  

Čuk (2011) navaja, da inteligentnost tvorijo različne sposobnosti, med njimi tudi 

specialne, ki omogočajo prostorsko predstavljivost, prostorsko presojanje odnosov v 

prostoru ter numerične sposobnosti, ki omogočajo hitro manipuliranje z numeričnimi 

simboli.  

2.6 Gibalna oviranost in lažje motnje v duševnem razvoju 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) uvršča tako učence z gibalno 

oviranostjo kot tudi učence z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v skupino otrok s 

posebnimi potrebami.  

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami lahko poteka po:  

– programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo,  

– prilagojenem programu za predšolske otroke,  

– vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo,  

– prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom,  

– prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom,  

– posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih, 

– vzgojnih programih. 
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Učence z lažjimi motnjami v duševnem razvoju se usmerja v prilagojen program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Ker so ti učenci del naše raziskave, 

ta program v nadaljevanju podrobneje predstavljamo. 

Prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom 

V prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom se praviloma 

usmerijo učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in učenci z avtističnimi 

motnjami (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij, 2013). Ti učenci v času 

šolanja v primerjavi z vrstniki ne dosežejo enakovrednega izobrazbenega standarda, 

zato potrebujejo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 

kjer so metode in pogoji dela prilagojeni njihovim zmožnostim in potrebam. 

Izobraževanje po tem programu traja 9 let in je razdeljeno na tri vzgojno-izobraževalna 

obdobja. V vseh treh obdobjih poteka s strani učiteljev diferenciacija in 

individualizacija dela z učenci glede na njihove zmožnosti. V prvem in drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju se učenčevo znanje ocenjuje opisno, v tretjem 

obdobju pa se učenčevo znanje ocenjuje številčno. Če ima učenec dodatne motnje, se 

mu prilagodi način preverjanja in ocenjevanja znanja. Prilagodi se lahko tudi 

predmetnik in učni načrt, vzgojno-izobraževalna obdobja, nivojski pouk in prehajanje 

med nivoji, način preverjanja in ocenjevanja ob koncu obdobij ter napredovanje in 

pogoji za dokončanje izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2011). Učenci napredujejo v višji razred, če so pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih. 

Predmetnik je prilagojen zmožnostim učencev in vključuje tudi specialno-pedagoško 

dejavnost, ki obsega računalniško opismenjevanje in socialno učenje (Prilagojeni 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, b.d.). Ob koncu drugega in 

tretjega ocenjevalnega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi 

znanja. Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje iz slovenščine in matematike, ob 

koncu tretjega pa poleg slovenščine in matematike še iz izbranega predmeta iz 

obveznega dela predmetnika  

2.6.1 Opredelitev gibalne oviranosti 

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir, motenj otrok s posebnimi 

potrebami (Vovk-Ornik, 2015) opredeljujejo učence z gibalno oviranostjo kot otroke z 

zmanjšanimi zmožnostmi gibanja, ki imajo prirojene ali pridobljene okvare gibalnega 

aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Posledično imajo težave pri vključevanju v 

dejavnosti in pri sodelovanju. Gargiulo (2015) trdi, da so učenci z gibalno oviranostjo 

ena izmed najbolj raznolikih skupin učencev s posebnimi potrebami, zaradi različnega 

nabora stopenj, vzrokov in oblik gibalne oviranosti.  

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir, motenj otrok s posebnimi 

potrebami ločujejo med lažjo, zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo (Vovk-Ornik, 

2015): 
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 otroci z lažjo gibalno oviranostjo  

Prisotne so težave na področju gibanja, ki se kažejo kot: težave pri teku ali daljši hoji po 

neravnem terenu, pri gibanju v skupini oseb, slabše ravnotežje, težave pri koordinaciji 

gibanja, manjša samostojnost pri opravilih, ki zahtevajo dobro spretnost rok. Lahko so 

prisotne lažje motnje zaznavanja in občutenja dražljajev ter motnje senzomotorične 

integracije. Možne so potrebne prilagoditve izvedbe naloge ali okolja, v katerem izvaja 

dejavnost, ter pri nekaterih oblikah dela, prilagoditve programa in nekateri pripomočki, 

vendar otrok ni odvisen od pripomočkov za gibanje. 

 otroci z zmerno gibalno oviranostjo 

Otrok ima zmerno zmanjšane zmožnosti gibanja, kar pomeni, da samostojno hodi 

znotraj zaprtih prostorov ali na krajše razdalje, vendar je pogosto potrebna uporaba 

raznih pripomočkov, kot so posebni čevlji, ortoze ali bergle. Težave ima na neravnem 

terenu, stopnicah, pri hoji na srednje in večje razdalje, pri vstopu v stavbe ter pri 

prehajanju med prostori. Kot pomoč uporablja prilagojeno kolo, voziček za transport ali 

na ročni pogon ali pa pomoč in nadzor druge osebe. Pri športu in šolskem delu občasno 

potrebuje pomoč druge osebe, prilagoditve programa in razne pripomočke (npr. stol, 

mizo, prilagojena pisala, orodje, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo). 

Zmanjšana je spretnost rok, lahko pa ima tudi zmerne motnje zaznavanja in občutenja 

dražljajev, senzomotorične integracije ter motnjo kontrole sfinktrov. 

 otroci s težjo gibalno oviranostjo  

Otrok ima zelo zmanjšanje zmožnosti gibanja. Lahko sicer stopi na noge ali s 

pripomočki hodi na kratki razdalji, vendar hoja ni funkcionalna. Uporablja pripomočke, 

kot so ortoze in hodulja. Lahko ima težjo motnjo orientacije, ki mu onemogoča 

samostojno gibanje med prostori, zato za večino gibanja potrebuje voziček na ročni 

pogon, elektromotorni voziček ali prilagojeno kolo. Pri gibanju potrebuje pomoč ali 

nadzor druge osebe. Po stopnicah ne zmore hoditi. Zaradi zmanjšane spretnosti, okvare, 

delne ali popolne odsotnosti ene ali obeh rok so pomembno ovirane grobe in fine ročne 

gibalne spretnosti. Posledično je otrok večinoma odvisen od fizične pomoči druge 

osebe. Lahko ima težje motnje zaznavanja in občutenja dražljajev ter senzomotorične 

integracije. Lahko je prisotna tudi motnja kontrole sfinktrov. Pri šolskem delu in športu 

večino časa potrebuje fizično pomoč druge osebe, prilagoditve programa in 

pripomočke. Prav tako potrebuje stalno pomoč in nadzor pri dnevnih opravilih. 

 otroci s težko gibalno oviranostjo  

Otrok ima povsem zmanjšane zmožnosti gibanja, ki povzročajo popolno funkcionalno 

odvisnost. Samostojno gibanje je mogoče le z elektromotornim vozičkom. 

Funkcionalnih gibov rok je malo. Lahko so prisotne zelo hude motnje zaznavanja in 

občutenja dražljajev, orientacije ter senzomotorične integracije. V vseh dnevnih 

opravilih je odvisen od fizične pomoči druge osebe. Lahko potrebuje posebne 

prilagoditve hranjenja s pomočjo sonde ali gastrostome. Prisotna morebitna motnja 

kontrole sfinktrov zahteva urejanje s pomočjo druge osebe. Pri šolskem delu in športu 
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potrebuje stalno fizično pomoč druge osebe, prilagoditve izvedbe naloge ali okolja in 

pripomočke.  

Vzroki in oblike gibalne oviranosti 

Vzroki za nastanek gibalne oviranosti so različni. Vzrok je lahko poškodba gibalnega 

aparata, centralnega živčevja (možganska okvara) ali perifernega živčevja (Vovk-Ornik, 

2015):  

 Okvare ali poškodbe gibalnega aparata (rok in nog) so lahko prirojene ali 

pridobljene. Otroke omejujejo in ovirajo pri gibanju in rokovanju. Na vzgojo 

in izobraževanje vplivajo posredno.  

 Okvara centralnega živčevja (možganov) najpogosteje povzroča cerebralno 

paralizo. 

 Okvara perifernega živčevja nastane zaradi okvare hrbtnega mozga pri 

različnih poškodbah in povzroča popolno ohromelost brez motorike in 

občutenja mišic, ki so pod poškodovanim delom. Periferna okvara povzroča le 

posredne težave pri vzgoji in izobraževanju, saj so možgani intaktni (Opara, 

2005).  

 

Glede na raznolikost vzrokov ločimo več različnih oblik gibalne oviranosti: cerebralna 

paraliza, spina bifida, mišična distrofija, deformacije ali odsotnost udov, juvenilni 

revmatoidni artritis itd. (Gargiulo, 2012; Žagar, 2012). Najpogostejša oblika gibalne 

oviranosti je cerebralna paraliza. V nadaljevanju podrobneje predstavljamo tiste oblike 

gibalne oviranosti, ki so najpogostejše in se pojavljajo pri učencih, ki so sodelovali v 

naši raziskavi. 

Cerebralna paraliza 

Obstaja več različnih definicij cerebralne paralize. E. Žgur (2011) definira cerebralno 

paralizo kot »skupen medicinski izraz za več različnih nevroloških znakov in ni bolezen 

v ustaljenem medicinskem pomenu« (str. 9). Do nevroloških nepravilnosti lahko prihaja 

pred rojstvom, med porodom ali kasneje v obdobju zgodnjega otroštva (Žgur, 2011). 

Cerebralna paraliza torej ni bolezen, zato ni prenosljiva. Je statična, kar pomeni, da se 

ne poslabšuje in je vseživljenjska (Hallahan in Kauffman, 1991; Žgur, 2007). Ni 

progresivna, kar pomeni, da se okvara možganov ne širi na druge predele in se ne 

povečuje (Hallahan in Kauffman, 1991; Žgur, 2011).  

Haskell in E. Barett (1993) opisujeta cerebralno paralizo kot motnjo gibanja in drže, ki 

se odraža v trajni, nenapredujoči možganski okvari. Žagar (2012) definira cerebralno 

paralizo kot del sindroma, ki vključuje motorično in psihološko disfunkcijo, epileptični 

napad ali vedenjsko motnjo, povzročeno z možgansko poškodbo. Avtor pa pri tem 

opozarja, da lahko nekateri posamezniki kažejo samo enega od teh znakov, pri nekaterih 

pa se pojavljajo kombinirani simptomi. Avtorja Z. Rener Primec in Neubauer (2014) 
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opozarjata, da ima cerebralna paraliza različne vzroke, klinične znake in tudi prognozo. 

Avtorji (Hallahan in Kauffman, 1991; Haskell in Barett, 1993; Vrlič Danko, 2005; 

Žgur, 2007; Primožič, 1996, v Žagar, 2012) delijo vzroke za cerebralno paralizo v tri 

sklope: 

 prenatalni vzroki: pod prenatalne vzroke štejemo poškodbe pred rojstvom, kot 

je npr. pomanjkanje kisika, motnje migracije nevronov v zgodnji fazi razvoja 

živčevja, motnje dednega izvora, razne okužbe v času nosečnosti, 

nepravilnosti posteljice, jemanje mamil ali nekaterih zdravil med nosečnostjo, 

presnovne motnje pri otroku in/ali materi, onesnaženo okolje, razna sevanja 

itd.; 

 perinatalni vzroki: so poškodbe ob rojstvu zaradi različnih razlogov; navadno 

prihaja do začasnega pomanjkanja kisika ali do krvavitve v možganih; 

 postanatalni vzroki: ti vzroki lahko delujejo od rojstva do konca tretjega leta; 

mednje štejemo npr. poškodbe glave, zastrupitve, možganske okužbe, 

možganske tumorje, možganske krvavitve, hudo poporodno zlatenico, vnetje 

možganske mrene itd.  

 

Dednost nima bistvenega vpliva na nastanek cerebralne paralize, čeprav se pojavlja pri 

dvojčkih nekoliko pogosteje (Žagar, 2012).  

Cerebralna paraliza se pojavlja med 2,0 in 2,4/1000 živorojenih otrok (v Sloveniji 

2,2/1000 otrok) (Rener Primec in Neubauer, 2014). 

Obstaja več različnih oblik cerebralne paralize, ki se jih klasificira glede na 

prevladujočo gibalno prizadetost. Ločujemo med spastičnimi oblikami cerebralne 

paralize (tetraplegija, diplegija, hemiplegija), ataksično obliko, diskinetično obliko ter 

hipotonično obliko (prav tam, 2014).   

Ob cerebralni paralizi se lahko sopojavljajo motnje vida in sluha, govorno-jezikovne 

motnje ter motnje v duševnem razvoju. Pogosto prihaja do pomanjkanja nadzora nad 

jezikom in ustnicami, vizualno-perceptivnih motenj, izgube taktilne diskriminacije, 

prostorskih motenj ter motenj vedenja (Haskell in Barett, 1993). E. Žgur (2011) dodaja, 

da se ob cerebralni paralizi pogosto pojavljajo še epilepsija, hiperaktivnost, mentalna 

prikrajšanost, učni problemi, slabša pozornost itd. Manifestacije različnih motenj pa so 

tako raznolike, kot je raznoliko delovanje poškodovanih možganov (Žgur, 2011). Žagar 

(2012) med pridružene motnje poleg naštetih prišteva še čustvene in vedenjske motnje.  

Prirojene nepravilnosti živčevja  

Pri 1–3 % novorojenčkov se pojavljajo nepravilnosti možganov in hrbtenjače. Vzroki za 

te nepravilnosti so lahko genetski, kromosomski, presnovni, posledica raznih okužb, 

zdravil ali bolezni matere ter razni ogrožajoči dejavniki iz okolja (Rener Primec in 

Neubauer, 2014). 
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Z. Rener Primec in Neubauer (2014) in MKB-10 med prirojene nepravilnosti živčevja 

uvrščajo tudi spino bifido. 

 Spina bifida 

»Spina bifida je okvara, pri kateri se več vretenc nepopolno razvije, zato del hrbtenjače 

ostane nezavarovan« (Žagar, str. 144). Je stanje, ki nastane ob koncu 4. tedna nosečnosti 

zaradi motnje pri zapiranju nevralne cevi. Najpogostejši mesti okvare sta zatilni in 

lumbosakralni predel (Rener Primec in Neubauer, 2014). Ker je okvara lahko različno 

obsežna (Žagar, 2014), ločujemo več vrst spine bifide. Northrup in Volcik (2000) delita 

spino bifido na: 

 Spino bifido occulto, ki je blažja, prikrita oblika spine bifide in navadno ne 

povzroča težav, razen v redkih primerih, če je v okvaro vključenih več 

vretenc, lahko prihaja do težav pri gibalnem razvoju in funkcioniranju 

sečnega mehurja (Northrup in Volcik, 2000). Pri tej najblažji obliki se eno ali 

več vretenc ne razvije normalno, vendar se hrbtenjača in njene ovojnice ne 

izbočijo (Žagar, 2014).  

 Spino bifido cystico, ki je hujša oblika spine bifide in se deli še na 

meningokelo ter na mielomeningokelo. Meningokela je blažja oblika spine 

bifide cystice, saj živčni sistem pri tej obliki ostaja nepoškodovan in je zato 

praviloma brez nevroloških posledic. (Northrup in Volcik, 2000). Hrbtenjače 

ovojnice se izbočijo skozi nepopolno oblikovano vretence (Žagar, 2014). 

Mielomeningokela pa je najpogostejša in najtežja oblika spine bifide, ki 

povzroča paralizo spodnjih okončin, inkontinenco urina in blata, nepravilnosti 

na bokih, kolenih in stopalih ter druge okvare organskih in živčnega sistema 

(Northrup in Volcik, 2000). Pri tej obliki se izboči hrbtenjača (Žagar, 2014). 

 

Živčno-mišične bolezni 

Za živčno-mišična obolenja je značilno, da so dedna, kronična, degenerativna in 

progresivna, ki neposredno ali posredno prizadenejo mišice (Društvo distrofikov 

Slovenije, 2016). Značilna je tudi hipotonija (nizek mišični tonus), ohromitve, atrofije 

(postopno propadanje mišičnih vlaken) in slabše izzvani refleksi (Rener in Primec, 

2014). Med živčno-mišične bolezni spada tudi mišična distrofija (Rener Primec, 

Neubauer, 2014; Društvo distrofikov Slovenije, 2016; MKB-10). 

 Mišična distrofija 

Za mišično distrofijo je značilno postopno propadanje mišičnih vlaken, ki jih začne 

sčasoma nadomeščati vezivo in maščobno tkivo (Haskell in Barett, 1993). Obstaja več 

različnih oblik mišične distrofije (Duchennova in Beckerjeva, ramensko medenična, 

facioskapulohumeralna ter miotonična), ki se razlikujejo glede na čas pojavljanja, način 

napredovanja in dedovanja (Haskell in Barett, 1993; Društvo distrofikov Slovenije, 
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2016). Najpogostejši obliki mišične distrofije sta Duchennova in Beckerjeva mišična 

distrofija, ki povzročata oslabelost tistih mišic, ki so najbližje trupu. Duchennova oblika 

se navadno pojavi pri dečkih med 3. in 8. letom starosti. Prvi simptom je oslabelost 

medeničnih mišic. Temu sledi oslabelost v ramenskih mišicah, ki nenehno napreduje na 

druge mišice in pri 90 % obolelih dečkov povzroči odvisnost od invalidskega vozička 

pri starosti 10 ali 12 let. Življenjska doba dečkov je krajša.  

Beckerjeva oblika mišične distrofije je blažja. Simptomi so sicer podobni, vendar se 

prvič pokažejo okrog 10. leta starosti, redke osebe so pri 16 letih vezane na invalidski 

voziček, več kot 90 % pa jih živi še po starosti 20 let (Žagar, 2014).  

Mišično-skeletne motnje 

Pod mišično-skeletne motnje lahko uvrstimo juvenilni revmatoidni artritis ter 

deformacije ali odsotnost udov (Kržišnik, 2014; MKB-10; Gargiulo, 2015). 

 Juvenilni revmatoidni artritis 

Je kronična bolezen, za katero je značilno dolgotrajno vnetje sklepov. Pojavi se med 9. 

in 15. letom. Razmerje pojavnosti pri deklicah in dečkih je 5 : 1 (pogosteje se pojavlja 

pri deklicah). Nastane kot posledica avtoimune bolezni, ki jo lahko sproži virusna 

okužba, vendar v večini primerov vzrok ni znan. Značilni znaki bolezni so: zmanjšana 

moč v mišicah nog ali ramenskem obroču, blaga atrofija mišične mase, bolečina, 

oteklina ter zmanjšana gibljivost prizadetih sklepov. Otrok je pogosto utrujen in se slabo 

počuti. Sčasoma lahko bolezen vodi do kontraktur in vizualnih deformacij udov 

(Kržišnik, 2014; Gargiulo, 2015). 

 Deformacije, odsotnost udov 

Prirojene deformacije ali odsotnost udov so navadno posledica številnih mišično-

skeletnih nepravilnosti. Udi so lahko deformirani, delno manjkajoči ali manjkajoči v 

celoti. Navadno učenci v takih primerih uporabljajo različne protetične pripomočke 

(Kržišnik, 2014; Gargiulo, 2015).  

2.6.2 Opredelitev lažjih motenj v duševnem razvoju 

Ameriško združenje za intelektualne in razvojne primanjkljaje – AAIDD ter Kriteriji za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir, motenj otrok s posebnim potrebami 

opredeljujejo motnje v duševnem razvoju kot nevrološko pogojene razvojne motnje, ki 

nastopijo pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se odražajo v pomembno 

nižjih intelektualnih sposobnostih ter pomembnih odstopanjih na področju 

prilagoditvenih spretnosti (AAIDD, b.d.; Vovk-Ornik, 2015). Diagnostični in statistični 

priročnik DSM-V (APA, 2013, v Lindblad, 2013) opredeljuje motnje v duševnem 

razvoju po treh kriterijih:  
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 primanjkljaj v intelektualnem funkcioniranju (kriterij A) 

 primanjkljaj v adaptivnih funkcijah (kriterij B) 

 nastop motenj v razvojnem obdobju (kriterij C). 

 

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične 

namene (MKB – 10) navaja, da morata biti za opredelitev motenj v duševnem razvoju 

izpolnjena dva pogoja: znižana raven intelektualnih sposobnosti, ki se odraža v znižanih 

prilagoditvenih sposobnostih.  

Intelektualne sposobnosti vključujejo sposobnosti učenja, sklepanja, reševanja 

problemov ter sposobnosti abstraktnega mišljenja in presojanja. Intelektualne 

sposobnosti morajo biti ocenjene vsaj z enim od standardiziranih, individualno 

apliciranih testov. Za oceno inteligentnosti se običajno uporablja Weschlerjeva lestvica 

inteligentnosti za otroke – WISC-IV (Žagar, 2012). Za opredelitev motnje v duševnem 

razvoju mora rezultat na testu odstopati za več kot dve standardni deviaciji od povprečja 

(Vovk-Ornik, 2015). 

Prilagoditvene spretnosti 

Prilagoditvene spretnosti so skupek konceptualnih, socialnih in praktičnih veščin, ki jih 

vsakdo izmed nas potrebuje za ustrezno funkcioniranje v vsakodnevnem življenju.  

 Konceptualne veščine zajemajo spretnosti govornega razumevanja in izražanja, 

spretnosti poslušanja, razumevanje koncepta števil, denarja, časa in 

samousmerjanje.  

 Socialne veščine vključujejo obvladovanje interpersonalnih veščin, 

samospoštovanja, prevzemanja odgovornosti, zmožnost reševanja socialnih 

problemov, sposobnost upoštevanja pravil, sledenja zakonom ter zmožnost 

prepoznavanja nevarnih situacij ali izkoriščanja.  

 Praktične veščine vključujejo aktivnosti vsakodnevnega življenja, kot je osebna 

nega, okupacijske veščine, uporaba denarja, skrb za lastno varnost, skrb za 

zdravje, potovanja, nakupovanje, znajdenje v prometu, zmožnost sestave in 

sledenja urnikom, uporaba telefona itd. (AAID, 2010).  

Prilagoditvene funkcije oziroma spretnosti se ocenjuje s klinično evalvacijo in z 

individualizirano apliciranimi psihometričnimi testi. Prilagoditvene spretnosti se 

opredeljuje glede na otrokovo kronološko starost ter s pomembnim odstopanjem na vsaj 

dveh od naštetih področij prilagoditvenih funkcij – socialnem, konceptualnem in 

praktičnem (Vovk-Ornik, 2015). Upošteva se stopnja, do katere je posameznik dosegel 

standarde osebnostne neodvisnosti in socialne odgovornosti, ki se pričakujeta za 

določeno starost in v določenem kulturnem okolju (Žagar, 2012).  
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Vzroki za motnje v duševnem razvoju 

Vzroki, ki lahko privedejo do motenj v duševnem razvoju, so zelo raznoliki. Delijo se 

na (Novljan, 1997; Gargiulo, 2015): 

 prenatalne vzroke 

Mednje štejemo kromosomske nepravilnosti (Downov sindrom, fragilni X-sindrom), 

metabolične in prehranske motnje (Prader-Willijev sindrom), okužbe matere (rubela, 

sifilis, ošpice, norice, HIV, citomegalovirus, toksoplazmoza), razne okoljske vplive 

(fetalni alkoholni sindrom, uporaba drog) ter druge neznane vzroke.  

 perinatalne vzroke 

Med perinatalne vzroke sodijo gestacijski zapleti (npr. nizka porodna teža, prezgodnji 

porod) ter obrojstveni zapleti (npr. pomanjkanje kisika, obporodna travma, dolgotrajen 

porod). 

 postnatalni vzroki  

Mednje prištevamo okužbe in zastrupitve, podhranjenost otroka, okoljsko prikrajšanost, 

encefalitis (vnetje možganov zaradi virusne okužbe), meningitis (vnetje membran, ki 

prekrivajo možgane in hrbtni mozeg) itd.  

 

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir, motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2015) ločujejo štiri različne stopnje motenj v duševnem razvoju – lažje, 

zmerne, težje in težke. V nadaljevanju predstavljamo značilnosti učencev z lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju, saj so bili ti učenci del naše raziskave.  

Značilnosti učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo inteligenčni količnik (IQ) nad 52 

(upoštevajoč Stanford-Binetovo skalo inteligentnosti) oziroma nad 55 (upoštevajoč 

Weschlerjevo skalo inteligentnosti), vendar nižjega kot 70 (Lambert, 1974, v Tomaš, 

1989). MKB – 10 navaja IQ pri lažjih motnjah v duševnem razvoju med 50 in 69. 

Mentalna starost odraslih je po MKB – 10 od 9 do 12 let. Za osebe z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju veljajo naslednje značilnosti (Colnerič in Zupančič, 2005; Lindblad, 

2013; Žagar, 2012; Vovk-Ornik, 2015): 

 V predšolskem obdobju lahko ustrezno razvijejo socialne in komunikacijske 

spretnosti. 

 Na senzomotoričnem področju so navadno v predšolskem obdobju minimalna 

odstopanja, do osnovne šole se običajno ne razlikujejo od drugih otrok. 

 Imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj. 

 V času šolanja se lahko naučijo akademskih spretnosti do stopnje 6. ali 7. 

razreda. 

 Temeljna šolska znanja kljub individualnemu pristopu z vsebinskimi, 

metodičnimi in časovnimi prilagoditvami v učnem procesu ne zadostujejo 

minimalnim standardom znanja, določenim z izobraževalnimi programi.  
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 Znižane so sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo 

dejavnosti. 

 Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni ravni.  

 Značilna je uporaba preprostejšega jezika ter nagibanje k nezrelemu 

presojanju in odzivanju v socialnih okoliščinah.  

 V obdobju odraslosti lahko usvojijo osnovne socialne in poklicne spretnosti, 

vendar ob večjem socialnem in ekonomskem stresu potrebujejo vodenje in 

asistenco. 

 Navadno se usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno 

socialno življenje. 

 Večina se jih nauči računati v tolikšni meri, da jim to zadostuje za samostojno 

nakupovanje ter vodenje osnovnih računov o svojem finančnem stanju.  

 Branje usvojijo v tolikšni meri, da so zmožni sami brati recepte, preprosta 

navodila za uporabo različnih izdelkov ter zabavno literaturo.  

 Po zaključku šole se po navadi zaposlijo in vključijo v socialno sredino.   

 Navadno opravljajo dela, ki zahtevajo nižjo raven izobrazbe; npr. enostavna 

pisarniška dela, delo v pralnici, rezanje kovin, brušenje, razna praktična dela 

na področju vrtnarstva, drvarstva, kmetijstva, gostinstva ipd.  

 Večinoma se poročijo in imajo lastne otroke. Pomoč pa potrebujejo pri 

reševanju zapletenejših vprašanj, npr. določene finančne zadeve, ter tudi pri 

vključevanju v družbo. 

 

V populaciji oseb z motnjami v duševnem razvoju ima približno 89 % oseb lažjo 

motnjo, 7 % oseb zmerno, 3 % oseb težjo in 1 % oseb težko motnjo v duševnem razvoju 

(Žagar, 2014).  

B. Colnerič in M. Zupančič (2005) trdita, da je včasih prepoznavanje in diagnosticiranje 

otrok z lažjimi motnjami v duševnem razvoju do vstopa v šolo oteženo, saj večina teh 

otrok usvoji vse veščine skrbi zase (kopanje, oblačenje, prehranjevanje, uporaba 

telefona ipd.). Šele učenje šolskih veščin (branja, pisanja, matematike) jim predstavlja 

težave. Fernell in Bremberg (1996, v Lindblad, 2013) sta v študiji ugotovila, da je le 22 

% otrok z lažjimi motnjami v duševnem razvoju diagnosticiranih pred vstopom v šolo 

ter da je večina otrok diagnosticirana med 10. in 12. letom starosti. Pomembni 

indikatorji lažjih motenj v duševnem razvoju v predšolskem obdobju so lahko: kasnejši 

razvoj govora, počasnejši razvoj gibalnega razvoja ter težave s pozornostjo. Davison in 

Neale (1999, v Colnerič in Zupančič, 2005) trdita, da največji delež posameznikov z 

lažjimi motnjami v duševnem razvoju pripada družinam z nizkim socio-ekonomskim 

položajem, nizko ravnijo izobrazbe in nizko inteligentnostjo.  

Približno 30–50 % posameznikov z motnjami v duševnem razvoju ima pridružene še 

druge nevrorazvojne/nevropsihiatrične motnje (Dekker & Koot, 2003; Einfeld, Ellis, & 

Emerson, 2011; Emerson & Einfeld, 2010, Emerson & Hatton, 2007a; Gillberg, 

Persson, Grufman, & Themner, 1986, v Lindblad, 2013). Pri otrocih z lažjimi motnjami 
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v duševnem razvoju obstaja povečano tveganje predvsem za razvoj težav na socialnem 

področju, težav s pozornostjo in hiperaktivnostjo, za agresivno vedenje ter težave na 

emocionalnem področju (Dekker, Koot, Ende in Verhulst, 2002; Gillberg idr., v 

Lindblad, 2013).  

2.6.3 Sopojavljanje gibalne oviranosti in lažjih motenj v duševnem razvoju 

Gibalno oviranost pogosto spremljajo tudi motnje v duševnem razvoju. E. Žgur (2007) 

navaja, da obstaja povezava med cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju 

pri 25 do 30 % otrok. Pri tem ima 50 % otrok IQ pod 50, manj kot 50 % otrok ima 

normalen IQ. Podobno trdi tudi A. Vrlič Danko (2005), ki pravi, da lahko najdemo 

motnje v duševnem razvoju pri 40–60 % populacije oseb s posledicami cerebralne 

paralize, približno ena tretjina te populacije ima lažje motnje v duševnem razvoju.  

Batshaw in Y. Perret (1986, v Hallahan in Kauffman, 1991) navajata, da so osebe s 

cerebralno paralizo sicer lahko povprečno ali nadpovprečno inteligentne, vendar je v 

povprečju njihova inteligentnost nižja kot pri nevrotipični populaciji. Pogosto imajo 

lažje ali težje motnje v duševnem razvoju (Hallahan in Kauffman, 1991). Posledično se 

težje naučijo veščin branja, pisanja, računanja. Pogosto imajo tudi specifične učne 

težave (Žagar, 2014). Hallahan in Kauffman (1991) navajata, da se motnje v duševnem 

razvoju pogosto pojavljajo tudi pri spini bifidi, sploh ko se ob njej pojavlja hidrocefalus 

(prekomeren pritisk na lobanjske kosti zaradi odvečne cerebrospinalne tekočine).   

S. Dobravc in T. Kajfež (2014) opozarjata, da imajo gibalno ovirani učenci z motnjami 

v duševnem razvoju lahko pridružene še druge primanjkljaje, ki se odražajo na raznih 

vidikih šolske, delovne in kasnejše zaposlitvene učinkovitosti. Najpogostejši pridruženi 

primanjkljaji pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

so naslednji (Geralis in Ritter, 1998, v Žgur, 2007; Dobravc in Kajfež, 2014):  

 epilepsija (nenadna nepravilnost dejavnosti možganskih živčnih celic, ki 

sprožijo epileptični napad).  

 senzorični primanjkljaji (ki se odražajo kot pomanjkljiva zaznava dotika, 

pritiska, položaja telesa ali posameznih delov telesa, kar rezultira v 

pomanjkljivi kakovosti gibanja in ravnotežja). Pri osebah z gibalno 

oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju gre najpogosteje za 

taktilno hipersenzibilnost (pretirano občutljivost) in taktilno hiposenzibilnost 

(pomanjkljivo občutljivost). 

Primanjkljaji s senzoričnega področja posredno vplivajo na razvoj orientacije 

in s tem na razumevanje prostorskih odnosov glede na telo, prostor, tablo ali 

delovni list, čas ali smer gibanja. 

 vidni in slušni primanjkljaji (vidni primanjkljaji pogosto nastopijo zaradi 

motenj mišičnega tonusa, slušni primanjkljaji pa kot posledica različne 

stopnje izgube sluha).  

 govorno-jezikovni in širši komunikacijski primanjkljaji (npr. 

pomanjkljiva artikulacija, slabše razumevanje besed ter zapomnitve govora, 
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skromnejši besedni zaklad, pomanjkljiva raba pojmov, odsotnost govora).  

 vedenjski problemi (ki se lahko kažejo kot pretirana odvisnost, uporniško 

vedenje, pojav hiperaktivnega vedenja). Zaradi neustreznega vedenja imajo ti 

učenci lahko težave pri socialnem sprejemanju med vrstniki ter težave pri 

izgradnji ustrezne, pozitivne samopodobe.  

 sindrom ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).  

 

Treba se je zavedati, da imajo učenci z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju pomanjkljive in nezadostne čutno-gibalne izkušnje, saj z gibanjem 

človek spoznava sebe, svoje telo in druge. Spoznava okolico in svet okrog sebe. 

Polnočuteče osebe se zavedajo svojega gibanja, ga ponotranjijo, zaznavajo in čutijo ter 

si tako pridobijo čutno-gibalne izkušnje. Pri učencih z gibalno oviranostjo in motnjami 

v duševnem razvoju je zavedanja in ponotranjenja bistveno manj. Učenci jih 

pridobivajo bistveno počasneje kot njihovi polnočuteči vrstniki. Zaradi gibalne 

oviranosti in lažjih motenj v duševnem razvoju potrebujejo timsko in procesno 

obravnavo na vseh stopnjah vzgojno-izobraževalnega, delovnega in zaposlitvenega 

procesa (Dobravc in Kajfež, 2014).  

2.7 Vpliv gibalne oviranosti in lažjih motenj v duševnem razvoju na 

razvitost številskih in prostorskih predstav 
 

Za učence z lažjimi motnjami v duševnem razvoju je torej značilno, da imajo znižane 

intelektualne sposobnosti in prilagoditvene spretnosti, kar vpliva na znižane sposobnosti 

za učenje in usvajanje šolskih in splošnih znanj. Večina se jih sicer nauči osnov 

računanja in orientiranja v ožjem ter širšem okolju, vendar potrebujejo pri tem številne 

prilagoditve, veliko poenostavljanja ter ponavljanja.  

Raziskava, ki jo je opravila A. Tomaš (1989) na vzorcu 70 učencev z lažjimi motnjami 

v duševnem razvoju, ki obiskujejo 1., 2. in 3. razred, je pokazala, da učenci z lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju kažejo nestabilnost na področju prostorskih predstav 

(orientacija levo in desno na sebi in na drugem, orientacija levo in desno glede na 

centralni predmet, dojemanje relacij v prostoru, razumevanje prostorskih pojmov, kot so 

pod, nad, pred ipd.) in dosegajo nižje rezultate od pričakovanih glede ne kronološko 

starost. Na preizkusih, ki so preverjali razvitost številskih predstav, so se težave 

pokazale predvsem pri zapisu števil v pravilnem zaporedju. Rezultati so pokazali, da 

učenci 1. razreda ne razumejo zaporedja števil do 5, učenci 2. in 3. razreda so bili pri 

tem uspešnejši. Pri nalogah dopolnjevanja in razdruževanja naravnih števil v obsegu do 

20 so učenci dosegali rezultate pod povprečjem, pokazale so se sicer razlike med učenci 

3. razreda v primerjavi z učenci 1. in 2. razreda, vendar so bile te razlike zelo majhne. 

Na področju seštevanja in odštevanja naravnih števil do 20 so se pokazale največje 

razlike med učenci 2. in 3. razreda, pri čemer so učenci 3. razreda bistveno bolje 

reševali naloge. S širjenjem številskega obsega ta razlika izginja. Zanimiva ugotovitev 

raziskave je, da je na reševanje matematičnih nalog seštevanja in odštevanja naravnih 
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števil najbolj vplival razred, ki ga posamezen učenec obiskuje, temu pa avtorica 

pripisuje vzrok in pomen utrjevanja in ponavljanja.  

Raziskave (Cruickshonk, 1948, v Ribić, 1991) kažejo, da osebe z motnjami v duševnem 

razvoju v primerjavi z nevrotipičnimi vrstniki ne zaostajajo v reševanju preprostih, 

rutinskih aritmetičnih problemov (npr. množenje enostavnih števil), bistveno nižje 

rezultate pa dosegajo pri reševanju problemov, ki zahtevajo dojemanje odnosov in 

velikosti ter pisno izražanje. Težave imajo tudi pri razumevanju matematičnega 

besedišča. Razumejo predvsem aritmetične pojme, ki se nanašajo na konkretne in 

vsakodnevne situacije, ne razumejo pa abstraktnih pojmov, ki se nanašajo na prostor, 

čas in velikostne odnose. V primerjavi z vrstniki dosegajo slabše rezultate pri nalogah, 

ki zahtevajo sklepanje.  

Avtorji Cheong idr. (2016) so v svojo raziskavo vključili 32 učencev 4., 5. in 6. razreda 

z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, starih 9–12 let. Z raziskavo so želeli avtorji 

pridobiti boljši vpogled v povezanost posameznikove razvitosti občutka za števila z 

intelektualnimi sposobnostmi in mentalno starostjo. Rezultati so pokazali, da imajo 

učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju razvit občutek za števila do enake 

stopnje kot sedemletni otrok nevrotipičnega razvoja. Povezava med razvitostjo občutka 

za števila in intelektualnimi sposobnostmi se je pokazala kot zelo nizka. Statistične 

povezave kažejo, da je mentalna starost posameznika pomembnejši prediktor 

posameznikove razvitosti občutka za števila kot njegova intelektualna opremljenost. 

Avtorji pa ob zaključku opozarjajo, da na učenje in razvitost številskih predstav 

pomembno vplivajo tudi drugi faktorji, kot so spomin, slušno in vidno procesiranje, 

abstraktno rezoniranje, organizacija in tudi gibalni razvoj.  

S. Son in Meisels (2007) v svoji raziskavi ugotavljajo, da imajo gibalni razvoj in 

gibalne spretnosti, predvsem vizualno-gibalne spretnosti, pomemben vpliv na poznejše 

matematične dosežke. Razvitost fine motorike in zmožnost uporabe prstov je ključna pri 

razvoju numeričnih spretnosti, saj mlajši učenci pogosto uporabljajo prste kot strategijo 

za pomoč pri operiranju s števili (Penner-Wilger, Fast, leFevre, Smith-Chant, 

Skwarchuk, Kamawar in Bisanz, 2007, v Cheong idr., 2016). Gibalni razvoj, 

intelektualne sposobnosti in mentalna starost so po zaključkih Cheonga idr. (2016) 

najpomembnejši faktorji za ustrezen razvoj številskih predstav.  

Če je lažjim motnjam v duševnem razvoju torej pridružena še gibalna oviranost, to 

lahko predstavlja dodaten oteževalni dejavnik pri ustreznem razvoju številskih in 

prostorskih predstav. Od najzgodnejših razvojnih obdobij dalje si namreč otrok preko 

gibanja pridobiva izkušnje in gradi predstave o svojem telesu, telesni shemi, o prostoru, 

odnosu svojega telesa do prostora itd. Z raziskovanjem fizičnih karakteristik objektov 

otrok pridobiva osnovne predstave o teži, obliki, velikosti, hitrosti in prostorskih 

odnosih (Haskell in Barret, 1993). Preko razvrščanja, urejanja, prirejanja in 

manipuliranja s predmeti otrok razvija pojem števila. Če je gibalni razvoj moten in 

otrok nima dovolj priložnosti in izkušenj za raziskovanje, lahko prihaja do 

pomanjkljivih, napačnih ali neustreznih predstav. Da otrok razvije abstraktne koncepte, 
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kot je npr. sposobnost konzervacije števila, potrebuje veliko praktičnih vaj preurejanja, 

opazovanja, preiskovanja in preverjanja značilnosti in posledic spremenjenega vzorca, 

ki je nastal kot posledica preurejanja določenih predmetov v prostoru. Otroci z gibalno 

oviranostjo imajo bistveno zmanjšanje zmožnosti samostojnega manipuliranja s 

predmeti (prav tam, 1993).  

Splošni dejavniki, ki so pomembni za učenje matematike, še posebej aritmetike, so po 

navedbah A. Vrlič Danko (2005) naslednji: vpliv domačega okolja na pripravljenost za 

računanje (dostopnost ustreznih materialov za igro, primerne jezikovne izkušnje in 

splošna motivacija za učenje v šoli, odnos staršev do šolskega znanja in učenja itd.). 

Otroci s cerebralno paralizo imajo lahko te dejavnike pomanjkljivo prisotne. Npr. starši 

otroka s cerebralno paralizo bodo najverjetneje dali prednost drugim dejavnikom, ne pa 

matematiki. Tako ima otrok pogosto lahko redkejše možnosti za učenje ustreznega 

aritmetičnega jezika ter omejene igralne izkušnje, ki jih pogojuje tudi omejena 

mobilnost (Vrlič Danko, 2005). Pri učencih s cerebralno paralizo je pogosto zamujena 

možnost za zgodnje matematične dejavnosti, kot je npr. štetje stopnic, presojanje teže, 

razdalje, vsebine, razdeljevanje bombonov itd. Kombinacija omejenih matematičnih 

izkušenj, omejene gibljivosti, slabe koordinacije oko-roka lahko zmanjšajo možnosti za 

ustrezen razvoj matematičnih predstav (Haskell in Barrett, 1993).  

Strauss in Lehtinen (1947, v Haskell in Barrettt, 1993) opozarjata, da imajo otroci s 

cerebralno paralizo zaradi gibalne oviranosti zmanjšanje zmožnosti za spontano 

raziskovanje odnosov med števili. 

Otroci z gibalno oviranostjo zaradi različnih terapij, obiskov pri zdravnikih, zapletov, 

slabšega počutja ipd. pogosteje izostajajo od pouka kot otroci brez gibalne oviranosti. 

Haskell in E. Barrett (1993) trdita, da odsotnost od pouka negativno vpliva na 

aritmetično področje, bolj kot na katerokoli drugo, saj poteka pri aritmetiki pridobivanje 

učne snovi zaporedno, po korakih, in učenci lahko napredujejo le tako, da razumejo in 

povezujejo korake med seboj. Tisti učenci, ki so pogosto odsotni od pouka, težko 

nadoknadijo zamujeno snov in dohajajo vrstnike. Tako pri aritmetiki pogosto doživljajo 

anksioznost (Schonell in Schonell, 1957, v Haskell in Barrett, 1993).  

Na težave pri aritmetiki lahko vplivajo različne oblike gibalne oviranosti. V 

magistrskem delu predstavljamo vpliv le nekaj najpogostejših oblik gibalne oviranosti, 

ki so med drugimi prisotne tudi pri učencih, ki so sodelovali v naši raziskavi.  

Vpliv cerebralne paralize 

Vpliv gibalne oviranosti na področje številskih in prostorskih predstav je najbolj 

raziskan pri cerebralni paralizi, ki je tudi najpogostejši vzrok gibalne oviranosti.  

Na usvajanje šolskih veščin, predvsem na razvoj številskih in prostorskih predstav, 

vplivajo predvsem pridružene: 

 Motorične motnje: Slabe motorične sposobnosti in spretnosti so ena glavnih 

in najbolj opaznih značilnosti otrok s cerebralno paralizo. Izrazito slabi sta 
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predvsem njihova motorična koordinacija in orientacija v prostoru (Žagar, 

2012).  

 Pridružene senzorne motnje, ki niso povezane z inteligentnostjo. Med te 

motnje sodijo motnje vida, sluha in perceptivne motnje. Motnje v percepciji 

vplivajo na razvoj prostorskih predstav, saj se kažejo v tem, da nekateri otroci 

s cerebralno paralizo ne morejo dojeti prostora in ga povezati z lastnim 

telesom. Posledično ne zmorejo presojati razdalje ali si predstavljati 

tridimenzionalnosti (Žagar, 2012). Vizualni deficiti, kot sta strabizem in 

nistagmus, lahko vplivajo na izvajanje preprostih računskih operacij in na 

druge spretnosti, ki so ključne pri matematiki in so pod nadzorom vida. 

Težave z vidnim zaznavanjem ovirajo otroka s cerebralno paralizo tako pri 

usvajanju kot tudi pri vsaki ponovni izvedbi (npr. napačno prebrano ali 

podpisano število pomeni napačen rezultat) (Vrlič Danko, 2005). Prav tako 

lahko težave s slušnim zaznavanjem vplivajo na težave pri slušnem 

razločevanju števil ali besedno podanih problemov ter na težave pri priklicu 

števil, če je matematični material predstavljen verbalno (Haskell in Barrett, 

1993).  

 Motnje pomnjenja in spomina: Te motnje so pri otrocih s cerebralno 

paralizo tesno povezane z emocionalno napetostjo, ki vpliva na težave s 

pomnjenjem. Otroci s cerebralno paralizo so namreč pogosto emocionalno 

napeti in pod stresom in imajo zato težave s pomnjenjem. Prisotne so tudi 

težave pri priklicu številk ali zaporedja števil (Kinsbourne in Warrington, 

1963, v Haskell in Barrett, 1993).  

 Težave s pozornostjo: Njihova pozornost je kratkotrajna in zelo odkrenljiva 

(Žagar, 2012). Učence med šolskim delom hitro zmotijo drugi, nepomembni 

dražljaji iz okolja (vizualni, taktilni ali slušni). Otroci težko preusmerjajo 

pozornost na bistvene dražljaje in jo tam vzdržujejo (Haskell in Barett, 1993). 

Zaradi slabše pozornosti je posledično tudi zapomnitev slabša (Žagar, 2012).  

 Težave pri zaznavanju predmetov od blizu in iz ozadja: Otroci s 

cerebralno paralizo težko razlikujejo, kaj je blizu in kaj daleč, ali predmete, ki 

so na levi in na desni strani (Žagar, 2012), kar je posledica pridruženih motenj 

vida.  

 Perseveracija: Perseveracija pomeni nezmožnost prehajanja od ene miselne 

aktivnosti na drugo, predstavlja neelastičnost mišljenja, ki onemogoča prehod 

dražljajev iz ene situacije v drugo in s tem prilagajanje na novo situacijo. 

Posledično otrok v novi situaciji odreagira enako kot v predhodni, čeprav je 

situacija sedaj drugačna (Žagar, 2012). Na primer, učenec bo po tem, ko je 

imel pred seboj račun 4 + 4, pri naslednjem račun 3 – 1 odgovoril »4« (ponovi 

prejšnji korak dodajanja pri seštevanju) ali pa bo pri računu 4 x 4 odgovoril 8 



43 
 

(rezultat predhodnega računa seštevanja). Učenci so lahko tudi preveč 

fiksirani na eno ali več številk in posledično ignorirajo ostale številke ali 

znake. Na primer pri računu 3 + 3 lahko učenec odgovori 33 ali pa pri računu 

20 + 15 poda odgovor 25 (Haskell in Barrett, 1993).  

 Vidno-prostorske motnje: Otroci imajo težave pri razločevanju figure od 

ozadja ter pri organiziranju delov v celoto. Motnje se odražajo tudi v 

oslabljeni sposobnosti za zaznavanje prostorskih odnosov. Ti učenci imajo 

težave pri ugotavljanju, kateri od predmetov je nad ali pod drugim, levo, 

desno ali dlje od drugega oz. bližje drugemu. Posledično imajo učenci težave 

tudi na številskem področju, ki se kažejo kot zamenjevanje, nepravilno 

podpisovanje števil, težave pri razvrščanju številk v pravilno zaporedje, 

napačno zaznavanje razmika med števili, kar vodi do napačno prebrane 

številke ipd. (Vrlič Danko, 2005).  

 Posledica cerebralne paralize je lahko tudi moten spomin za vidno in 

prostorsko zaporedje, kar vpliva na računske spretnosti, na sposobnost 

ohranjanja in priklica ustreznega zaporedja številk ali sestavljenih števil 

(Haskell in Barrett, 1993). F. Simmons, Singleton in J. Horne (2008, v Van 

Rooijen idr., 2010) v svoji raziskavi ugotavljajo, da je vizualno-prostorski 

kratkoročni spomin pomemben prediktor matematičnih dosežkov ter da so 

vizualno-prostorske sposobnosti povezane z aritmetičnim razvojem. 

 Pomanjkljivo razvite prostorske sposobnosti: Otroci imajo težave pri 

določanju položaja in smeri lastnega telesa, težave pri primerjanju barv, oblik, 

velikosti, risanju, kopiranju, barvanju in pisanju, težave, povezane s števnimi 

opravili, štetjem in grupiranjem. Prav tako imajo težave pri prehajanju iz 

tridimenzionalne perspektive objekta na dvodimenzionalno (Haskell in 

Barrett, 1993).  

 Vidno-gibalne ali konstrukcijske motnje: Motnje se kažejo kot težave pri 

kopiranju vzorca ali oblike zaradi nesposobnosti dojemanja velikosti in 

položaja kotov in sprememb smeri v kotih. Otroci imajo lahko težave pri 

sestavljanju stolpa iz kock, težave pri ugotavljanju položaja in smeri glede na 

samega sebe, težave, povezane s števnimi opravili, povezanimi s štetjem in 

grupiranjem, težave pri primerjanju oblik, velikosti ipd. (Haskell in Barrett, 

1993; Vrlič Danko, 2005). 

 Težave pri učenju aritmetičnih operacij: Otroci s cerebralno paralizo imajo 

pogosto težave pri odločanju, katero aritmetično operacijo naj uporabijo. 

Prisotne so tudi pomanjkljivosti pri učenju postopkov zaporedja, kako 

izpeljati določeno aritmetično operacijo (Haskell in Barrett, 1993).  
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Številni raziskovalci (Arp in Fegard, 2005; Vrlič Danko, 2005; Arp, Taranne in Fagard, 

2006; Van Rooijen idr., 2010) ugotavljajo, da otroci s cerebralno paralizo zaostajajo na 

področju štetja, ocenjevanja količin ter pri reševanju preprostih aritmetičnih operacij za 

svojimi vrstniki. Podrobnejše izsledke raziskav predstavljamo v nadaljevanju 

magistrskega dela.  

 

Vpliv spine bifide 

Nepravilnosti hrbtenice in delovanja možganov, povezane s spino bifido, vplivajo na 

učenje. Večina učencev ima težave na naslednjih področjih: perceptualno-motorične 

spretnosti, številske predstave, pozornost, spomin in organizacija. Večina otrok s spino 

bifido naj bi imela povprečen IQ, vendar se pri njih vseeno pojavljajo učne težave, ki 

jim pogosto otežujejo pridobitev zadostne izobrazbe, zadovoljive zaposlitve ter 

samostojnosti v vsakdanjem življenju (Northrup in Volcik, 2000). Učne težave 

najpogosteje nastanejo zaradi: 

 slabe vizualno-motorične koordinacije,  

 šibkejšega razumevanja in izražanja (govor je lahko ustrezno razvit, vendar ne 

zmorejo razumljivo ubesediti svojih misli),  

 šibkejšega pomnjenja,  

 hitro odkrenljive pozornosti, 

 hiperaktivnosti, 

 težav z organizacijo, 

 težav z zaporedji (kar se lahko odraža kot težave na področju matematike), 

 težav pri odločanju, 

 težav pri reševanju problemov (Northrup in Volcik, 2000; Spina Bifida 

Association, 2015). 

 

Učenci s spino bifido imajo pogosto težave na matematičnem področju, predvsem na 

področju številskih predstav, saj imajo težave pri razumevanju dejanske velikosti 

števila. Polega tega težko dojamejo, koliko daleč so med seboj števila na številski vrsti 

(npr. težko razumejo, katero število, 9 ali 19, je bližje številu 12) (Spina Bifida 

Association, 2015). 

Sandler (2004) trdi, da imajo lahko otroci s spino bifido za 10 do 15 točk nižji IQ od 

povprečja (njihov IQ naj bi se gibal med 85 in 90). Manjši delež otrok s spino bifido pa 

ima po njegovih ugotovitvah tudi lažje motnje v duševnem razvoju. Rezultati testiranja 

na testih inteligentnosti so pokazali, da dosegajo učenci s spino bifido boljše rezultate 

na testih verbalnega IQ kot na testih neverbalnega IQ. Največji problemi na učnem 

področju se tudi po ugotovitvah tega avtorja kažejo na matematičnem področju, 

najšibkejše pa je področje prostorskih predstav ter logično-matematično in kvantitativno 

sklepanje. Učenci s spino bifido imajo lahko težave pri nalogah, ki zahtevajo 

načrtovanje in konstruiranje, saj je njihova sposobnost vizualizacije šibka. Prav tako 

imajo težave pri nalogah, ki zahtevajo sposobnosti prostorskega načrtovanja ter 
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izvajanja, tako na ploskvi kot v prostoru. Tovrstne težave bodo opazne pri risanju in pri 

pisanju, ko se učenci soočajo z robovi, črtami ter organizacijo na ploskvi. Lahko prihaja 

tudi do sopojavnosti disgrafije. Avtor dodaja še, da imajo učenci s spino bifido pogosto 

težave pri kognitivnih nalogah višjega reda, ki zahtevajo npr. planiranje, uporabo 

strategij, fleksibilnost, presojanje, sklepanje. Pogosto se sopojavlja tudi motnja 

pozornosti.  

 

Vpliv mišične distrofije 

Duchennova oblika mišične distrofije po pričanjih različnih raziskav in člankov 

(Polakoff, Morton, Koch in Rios, 1998; Anderson, Head, Rae in Morley, 2002; Poysky, 

2011; Banihani, Smile, Yoon, Dupuis, Mosleh, Snider in McAdam, 2015; Ueda, 

Suwazono, Maedo in Higuchi, 2017) od vseh oblik mišične distrofije najbolj vpliva na 

slabše kognitivno funkcioniranje. Povprečen IQ dečkov z Duchennovo obliko mišične 

distrofije je po navedbah omenjenih avtorjev približno eno standardno deviacijo pod 

povprečjem. Anderson idr. (2002) trdijo, da ima 30 % vseh dečkov z Duchennovo 

obliko mišične distrofije IQ nižji od 70, kar pomeni, da so pri njih prisotne lažje motnje 

v duševnem razvoju. R. Banihani idr. (2014) v svoji študiji ugotavljajo, da ima 62,6 % 

od 59 testiranih dečkov z Duchennovo obliko mišične distrofije prisotne učne težave ali 

motnje v duševnem razvoju. R. Polakoff, A. Morton, Koch in Rios (1998) trdijo, da se 

pri dečkih z Duchennovo obliko mišične distrofije pojavljajo težave na različnih 

področjih učenja (aritmetiki, branju, pisanju), ki so lahko posledica težav s slabšim 

verbalnim IQ, težavami z verbalnim ali vizualnim spominom, selektivno pozornostjo ali 

težav na emocionalnem področju. Poysky (2011) piše o tem, da učitelji in starši pogosto 

opažajo, da je govorni razvoj pri dečkih z Duchennovo obliko mišične distrofije 

pomanjkljiv. Težave so lahko zelo očitne (npr. izjemno skromen besedni zaklad), lahko 

pa so bolj prikrite (npr. dečki imajo ustrezno razvito besedišče, vendar si težko 

zapomnijo ali procesirajo večje količine verbalnih informacij ali pa se s težavo 

izražajo). Pomanjkljivo fonološko zavedanje, šibak verbalni in delovni spomin, 

pomanjkljivo razvite izvršilne funkcije naj bi bile značilne šibkosti dečkov s tovrstno 

obliko mišične distrofije. Posledično so ti dečki dovzetnejši za razvoj specifičnih učnih 

težav (disleksije, diskalkulije in tudi disgrafije). Z Duchennovo obliko mišične distrofije 

se pogosto sopojavljajo tudi motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD), motnje 

avtističnega spektra, obsesivno-kompulzivne motnje ter emocionalne težave (Poysky, 

2011; Banihani idr., 2014).  

Haskell in E. Barrett (1993) opozarjata, da je, predvsem ko bolezen napreduje, potrebno 

prilagajanje šolskih aktivnosti, urnika ter skrajšanje časa, ki ga učenec preživi v šoli. 

Zaradi utrujenosti, ki jo prinaša bolezen, ter številnih odsotnosti od pouka je akademski 

napredek posledično nižji kot pri vrstnikih.  

Zaključimo torej lahko, da mišična distrofija neposredno ali posredno vpliva na 

kognitivni razvoj in s tem tudi na razvitost številskih in prostorskih predstav. 

Neposredno zato, ker imajo dečki šibkejše izvršilne funkcije, ki zajemajo načrtovanje, 
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organizacijo, fleksibilnost, pozornost, delovni spomin, inhibicijo, učinkovito upravljanje 

s časom idr. Tovrstne funkcije pa so temelj za vsako uspešno učenje in so potrebne pri 

razvoju številskih in prostorskih predstav. Posredno vpliva zato, ker je otrok zaradi 

bolezni lahko pogosto odsoten od pouka ali utrujen in ne zmore slediti učni snovi v 

enaki meri kot sovrstniki. Treba pa je tudi upoštevati čas, ko se bolezen in njene 

spremljajoče težave pojavijo – če do tega pride v višjih razredih osnovne šole ali 

pozneje, to najverjetneje ne bo vplivalo v isti meri na razvitost zgodnjih številskih in 

prostorskih predstav, kot če se bolezen pojavi v otroštvu, saj so do takrat zgodnje 

številske in prostorske predstave že razvite.  

 

Vpliv mišično-skeletnih motenj (juvenilnega revmatoidnega artritisa, deformacije udov) 

Vpliv juvenilnega revmatoidnega artritisa na številske in prostorske predstave je sicer v 

literaturi pomanjkljivo raziskan, vendar lahko trdimo, da je ta vpliv lahko posreden. Na 

primer, če učenec čuti bolečino, to vpliva na njegovo zmožnost koncentracije in učenja. 

Ker je pri juvenilnem revmatoidnem artritisu pogosto prisotna bolečina, lahko 

posledično bolezen vpliva na slabše dosežke na šolskem področju. Poleg tega se pri tej 

bolezni pogosto pojavlja utrujenost in omotičnost, kar ravno tako vpliva na zmožnosti 

učenja (Gargiulo, 2015).  

Vpliv deformacije udov na razvoj številskih in prostorskih predstav je v literaturi prav 

tako zelo pomanjkljivo raziskan. Gargiulo (2015) razlaga, da lahko učenec, v primeru, 

če ima ud odsoten od rojstva, enakovredno opravlja vsakodnevna opravila z drugimi udi 

(npr. lahko se nauči pisanja s stopali). Haskell in Barrett (1993) omenjata, da učenci z 

gibalno oviranostjo zaradi odsotnosti udov lahko sicer dosegajo dobre uspehe na 

različnih področjih učenja, vendar pod pogojem, da so bili od zgodnjih let udeleženi v 

delovni terapiji ali fizioterapiji.  

2.8 Rehabilitacija za učence z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in 

gibalno oviranostjo 
 

Rehabilitacija je za učence z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in gibalno 

oviranostjo (ter drugimi primanjkljaji) bistvenega pomena, saj pojav razvojnega 

zaostanka pri otrocih s posebnimi potrebami predstavlja tudi nastanek in pojav 

primanjkljaja. Primanjkljaj pa vedno temelji na pojavu nezadostno razvitega refleksnega 

sistema, ki sooblikuje otrokov razvijajoči se centralno živčni sistem (Žgur, 2017). Tu 

postane pomemben terapevtski in specialno-pedagoški trening, s poudarjanjem učenja 

višjih (pomanjkljivo razvitih ali celo odsotnih) hierarhično strukturiranih funkcij (Žgur, 

2013). V skupno vodeni specialno-pedagoški in terapevtski obravnavi je namreč lažje 

učinkovati na pojav ali preoblikovanje razvojnih funkcij (Žgur, 2014).  

Pričakovano poteka razvoj otroka hierarhično – najprej se vzpostavijo nižji nivoji, in ko 

se ti zadovoljivo vzpostavijo in dovršijo, omogočijo pojav in razvoj novih, zahtevnejših. 

V takšnem razvoju praviloma ni povratkov na hierarhično nižjo funkcijo. Če se to 

zgodi, je to vedno pokazatelj neharmoničnosti razvoja, ki kasneje vodi v pojav 
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primanjkljajev (Žgur, 2013). Če se v razvoju pojavi določen primanjkljaj, se ta primarni 

primanjkljaj ne bo nadoknadil ali izzvenel brez zadovoljive vzpostavitve hierarhično 

ustrezne ravni delovanja (Magill, 1998, v Žgur, 2013). Šele ko z ustrezno  specialno-

pedagoško ali terapevtsko rehabilitacijo zadovoljivo vzpostavimo nižje refleksne ravni, 

ustvarimo potrebno osnovo, na kateri lahko nadaljujemo z učenjem na višjem, bolj 

strukturiranem in kompleksnejšem področju (prav tam, 2013). Terapija namreč 

pripomore, da se dovršijo procesi, ki omogočijo vgradnjo manj zrelih oblik gibanja, ki 

nadomeščajo zrelejše oblike (Žgur, 2010). 

Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in gibalno oviranostjo se v okviru 

terapevtske rehabilitacije najpogosteje vključujejo v fizioterapijo, delovno terapijo ali 

logopedijo. Vse tri terapije na kratko predstavljamo v nadaljevanju.  

Fizioterapija je zdravstvena veda, ki se ukvarja z opredeljevanjem in izboljševanjem 

kakovosti posameznikovega življenja in njegove zmožnosti za gibanje na področjih 

promocije zdravja, preventive, zdravljenja, habilitacije in rehabilitacije. Glavni namen 

fizioterapije je razvijati, vzdrževati ali ponovno vzpostaviti optimalno gibanje in 

funkcijske sposobnosti pri posameznikih in vsem prebivalstvu v vseh življenjskih 

obdobjih. Namen fizioterapije se uresničuje preko različnih postopkov, pri katerih se 

upošteva gibanje in funkcijsko sposobnost posameznika, ki se ju obravnava glede na 

različne okoliščine, kot so staranje, poškodbe, bolezni, okvare, zdravstveno stanje, 

okoljski dejavniki (Združenje fizioterapevtov Slovenije, b.d.). Ena izmed najpogostejših 

oblik fizioterapije za otroke in učence s posebnimi potrebami je nevrofizioterapija. 

Nevrofizioterapija je, glede na otrokovo doseženo razvojno motorično stopnjo, 

usmerjena v: 

- spodbujanje in razvijanje ter utrjevanje normalnih gibalnih vzorcev,  

- spodbujanje spontane in hotne motorike,  

- vzdrževanje primernega mišičnega tonusa,  

- vzdrževanje doseženega motoričnega funkcioniranja,  

- vzdrževanje določenih telesnih položajev s pravilnim načinom rokovanja (še 

najpogosteje uporabljenim izrazom »handlinga«),  

- spodbujanje otrokove gibalne samostojnosti, samostojnosti v dnevnih 

aktivnostih s poudarkom na učenju oblačenja, slačenja, umivanja, hranjenja, 

pitja ipd. (Finnie, 2001; Rotar, 2016, v Žgur, 2017).  

 

Delovna terapija je na osebo usmerjena zdravstvena stroka. Namen delovne terapije je 

vzpostavljati zdravje in dobro počutje skozi različne aktivnosti in dejavnosti. Primarni 

cilj delovne terapije je omogočiti ljudem, da lahko sodelujejo v vseh aktivnostih 

dnevnega življenja (World Federation of occupational therapists, 2012). Delovno-

terapevtska obravnava se usmerja v postopno pridobivanje otrokove samostojnosti ter 

funkcionalne zmožnosti. Vključuje postopen prenos naučenih terapevtskih elementov v 

vsakodnevne, vseživljenjske aktivnosti (Žgur, 2017). Temelji na prepričanju, da se z 

uporabo terapevtskih aktivnosti (okupacija, namenske aktivnosti) lahko vpliva na 
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preprečevanje in zmanjševanje okvar ter omogoča maksimalno prilagajanje za uspešno 

funkcioniranje posameznika v vsakdanjem življenju (AOTA, 1994, v Vojska in 

Marušič, 2004). Bistvena elementa delovne terapije sta okupacija (aktivnosti, ki se 

nanašajo na aktivno sodelovanje v dnevnih aktivnostih, delu in prostem času) in 

namenske aktivnosti (razne cilje aktivnosti, ki so odvisne od posameznikovih potreb, 

starosti, kulture, vrednot, načina življenja ipd.) (Vojska in Marušič, 2004).  

Delovno-terapevtska obravnava se tesno povezuje z nevrofizioterapevtsko, lahko 

potekata tudi skupaj (Žgur, 2017). 

 

Logopedija je veda, ki proučuje govorno-jezikovno komunikacijo, ugotavlja prisotnost 

motenj, vzroke in posledice njihovega nastajanja ter načine njihovega preprečevanja in 

rehabilitacije. 

Motnje v govorno-jezikovni komunikaciji se pojavljajo na področju jezika, artikulacije, 

ritma in tempa, glasu, branja in pisanja (Društvo logopedov Slovenije, b.d.).  

 

Gibalni in govorni razvoj sta med seboj tesno povezana, saj je govor v bistvu gibalna 

dejavnost. Celostna komunikacija zato temelji na gibanju, saj je gibanje osnovni 

človekov komunikacijski sistem. Kontrola glave in trupa vpliva na kvaliteto dihanja in 

gibljivost govornih organov. Govor je močno odvisen od mišičnega tonusa, ki mora biti 

dovolj visok, da nas drži proti gravitaciji, in dovolj nizek, da nam omogoči dihanje in 

ustrezno artikulacijo (Bucik, 2011).  

 

Različne terapije skušajo s provociranjem postularnih ali položajnih refleksov 

odstopajoči proces zorenja čim bolj približati pričakovanemu poteku razvoja. Z 

doseganjem normalnega pojavljanja refleksov se hkrati omogoča tudi boljši kognitivni 

razvoj posameznika, saj se vsa področja človekovega razvoja razvijajo in vzpostavljajo 

paralelno (Čuk, 2011).  

 

Ključno je, da začnemo z izvajanjem specialno-pedagoških in terapevtskih pristopov 

čim bolj zgodaj v razvoju, da lahko otroci in učenci razvijejo »kompenzatorne 

mehanizme«, ki omogočajo, da se na novo preoblikujejo razvojne funkcije (Žgur, 

2013). Od vloge ohranjenosti primarnega centra ter zgodnjih programov pomoči je 

odvisna razvitost nadomestne funkcije (Žgur, 2017). Pri vseh oblikah rehabilitacije je 

ključna medsebojna povezanost različnih strokovnjakov in vključevanje različnih 

vidikov dela (medicinskega, specialno-pedagoškega, komunikacijskega, terapevtskega, 

psihološkega, socialnega), saj so šele ob upoštevanju enakovredne vloge vseh 

sodelujočih partnerjev v procesu celostne rehabilitacije dane možnosti, da učenec kljub 

prisotnim primanjkljajem optimalno razvije svoje sposobnosti (Žgur, 2009).  
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2.9 Učni načrt 

Pri sestavi merskega instrumenta smo sledili ciljem učnega načrta za matematiko 2. 

razreda prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Iz 

učnega načrta predstavljamo cilje (Tomšič idr., b.d.), ki se nanašajo na področje 

številskih in prostorskih predstav. 

Tabela 1: Cilji učnega načrta za matematiko 

Tema: Geometrija in merjenje 

Sklop: Orientacija v prostoru 

Cilji 

Učenci znajo: 

 opredeliti položaj predmeta glede na sebe oz. glede na druge predmete in se pri 

opisu položajev pravilno izražati (nad/pod, zgoraj/spodaj, desno/levo); 

 premikati se po navodilih po prostoru in na ravnini (na listu papirja); 

 oblikovati navodilo za premikanje po prostoru in na ravnini. 

Tema: Aritmetika in algebra 

Sklop: Naravna števila 

Cilji 

Učenci znajo: 

 šteti od 1 do 5 s ponazorili in brez njih;  

 poimenovati števila od 1 do 10, jih zapisati in brati; 

 prirediti množici predmetov ustrezen številčni listek;  

 šteti od 1 do 10 naprej in nazaj od danega števila;  

 urediti po velikosti množico naravnih števil od 1 do 10; 

 določiti predhodnik in naslednik danega števila;  

 prepoznati in nadaljevati oziroma oblikovati preprosto zaporedje števil;  

 primerjati števila po velikosti in vstaviti znak za , = ;  

 praktično in grafično združevati množice, skupine. 

Sklop: Računske operacije 

Cilji 

Učenci znajo: 

 združeno množico opremiti s številčnimi listki in napisati znak in ali +;  

 napisati in prebrati račun seštevanja;  

 ugotoviti in napisati število članov v združeni množici kot nakazano vsoto;  

 izračunati vse račune seštevanja v obsegu od 1 do 5;  

 odvzemati določeno množico predmetov, elementov in ugotavljati število 

predmetov, elementov v množici, ki je ostala;  

 praktično in grafično razdružiti množico in napisati znak minus ali - ;  

 opremiti razdruženo množico s številčnimi listki;  

 napisati in prebrati račun odštevanja;  
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 izračunati vse račune odštevanja v obsegu od 1 do 5;  

 povedati, da je število 0 rezultat računske operacije odštevanja dveh enakih 

števil; 

 napisati in prebrati število 0. 

 zamenjati seštevanca in ugotoviti, da se vsota ne spremeni (zakon o zamenjavi);  

 povedati na konkretnem nivoju, da sta seštevanje in odštevanje nasprotni 

operaciji; 

 ugotoviti vlogo števila 0 in 1 pri seštevanju in odštevanju. 

Tema: Druge vsebine 

Sklop: Logika in jezik 

Cilji 

Učenci znajo: 

 povedati, da prešteti predmeti predstavljajo množico, skupino in da se zadnji 

izgovorjeni števnik nanaša na celotno skupino predmetov;  

 ugotoviti, da velikost predmetov, razporeditev predmetov v prostoru, vrsta 

predmetov ter lastnosti predmetov ne vplivajo na število predmetov v skupini.  

 

  

nadaljevanje tabele s strani 49 



51 
 

3 Empirični del 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema in namen raziskave 

Matematična kompetentnost je ena izmed ključnih spretnosti, ki so pomembne pri 

doseganju uspeha na šolskem in delovnem področju, pri uresničevanju osebnega 

zadovoljstva, aktivnega državljanstva, socialne vključenosti in avtonomnosti (Žakelj in 

Valenčič Zuljan, 2015; Kavkler in Vipavc, 2015; Magajna, 2015, idr.). Predstavljena 

teoretična izhodišča kažejo, da številske in prostorske predstave v predšolskem obdobju 

ter v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole pomembno vplivajo na 

nadaljnje matematične dosežke. 

Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo lahko zaradi znižanih 

intelektualnih sposobnosti težave pri razvoju številskih in prostorskih predstav. Če je 

lažjim motnjam v duševnem razvoju pridružena še gibalna oviranost, to lahko 

predstavlja dodaten rizični dejavnik neuspeha pri razvoju številskih in prostorskih 

predstav, saj pregled literature kaže, da oviran gibalni razvoj lahko negativno vpliva na 

kognitivno področje in s tem tudi na področje številskih in prostorskih predstav.  

Raziskave (Rourke in Strang, 1983, v Haskell in Barrett, 1993; Vrlič Danko, 2005; Arp 

in Fegard, 2005; Arp, Taranne in Fagard, 2006; Van Rooijen idr., 2010), ki so bile 

opravljene na populaciji učencev brez motenj v duševnem razvoju, kažejo, da gibalna 

oviranost negativno vpliva na šolsko učenje ter na prostorske in numerične spretnosti. 

Manj je raziskano področje, kako gibalna oviranost pri učencih z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju vpliva na razvitost številskih in prostorskih predstav. Našli smo le 

eno študijo avtorjev Jenksa, van Lieshouta, de Moora (2009, v Van Rooijen idr., 2010), 

v kateri ugotavljajo, da učenci s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju na 

področju razvitosti zgodnjih številskih spretnosti v začetku šolanja bistveno zaostajajo v 

primerjavi z učenci s cerebralno paralizo brez motenj v duševnem razvoju, ti pa v 

začetku šolanja zaostajajo za svojimi vrstniki, ki niso gibalno ovirani, vendar se ob 

koncu prvega razreda razlika med učenci z gibalno oviranostjo in učenci brez gibalne 

oviranosti v redni osnovni šoli izniči.  

V magistrskem delu se usmerjamo na preučevanje razvitosti številskih in prostorskih 

predstav pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju. 

Namen raziskave je ugotoviti, ali se med učenci 2. in 3. razreda prilagojenega 

izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom z različnimi stopnjami in 

oblikami gibalne oviranosti in lažjimi motnjami v duševnem razvoju ter med učenci 

brez gibalne oviranosti z lažjimi motnjami v duševnem razvoju kažejo razlike v 

razvitosti številskih in prostorskih predstav. Zanima nas, kako stopnja gibalne 

oviranosti, razred, spol, pridružene motnje ter vključenost v terapije (fizioterapijo, 

delovno terapijo ali logopedijo) vplivajo na razvitost številskih in prostorskih predstav. 

Opazovali bomo tudi, katere strategije štetja in računanja učenci najpogosteje 
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uporabljajo, ter če obstajajo statistično značilne razlike v rabi strategij štetja in 

računanja med učenci z gibalno oviranostjo in učenci brez gibalne oviranosti.  

3.2 Cilji raziskave 

V okviru raziskave želimo: 

1. ugotoviti razlike v razvitosti številskih in prostorskih predstav med učenci z 

lažjimi motnjami v duševnem razvoju in gibalno oviranostjo ter med učenci z 

lažjimi motnjami v duševnem razvoju brez gibalne oviranosti; 

2. ugotoviti, kako na razvitost prostorskih in številskih predstav pri učencih z 

lažjimi motnjami v duševnem razvoju vplivajo stopnja gibalne oviranosti, 

razred, spol, pridružene dodatne motnje ter vključenost v terapije (fizioterapijo, 

delovno terapijo, logopedijo); 

3. ugotoviti, katere strategije najpogosteje uporabljajo učenci pri štetju in 

računanju; 

4. ugotoviti, če obstajajo razlike pri rabi strategij štetja in računanja med učenci z 

lažjimi motnjami v duševnem razvoju in gibalno oviranostjo ter med učenci brez 

gibalne oviranosti z lažjimi motnjami v duševnem razvoju; 

5. oblikovati priporočila s splošnimi in specifičnimi strategijami, ki bodo v pomoč 

učiteljem pri razvijanju številskih in prostorskih predstav pri učencih z lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju in gibalno oviranostjo. 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

1. Ali obstajajo statistično značilne razlike glede razvitosti številskih in prostorskih 

predstav med učenci z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem 

razvoju ter med učenci brez gibalne oviranosti z lažjimi motnjami v duševnem 

razvoju? 

     

2. Ali obstajajo statistično značilne razlike med stopnjami gibalne oviranosti glede 

razvitosti številskih in prostorskih predstav pri učencih z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju? 

 

3. Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na razred in spol učencev pri 

razvitosti številskih in prostorskih predstav pri celotnem vzorcu ter glede na 

prisotnost ali odsotnost gibalne oviranosti? 

 

4. Ali pridružene motnje statistično značilno vplivajo na razvitost številskih in 

prostorskih predstav pri celotnem vzorcu ter glede na prisotnost ali odsotnost 

gibalne oviranosti? 
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5. Ali vključenost učencev v terapije (fizioterapijo, delovno terapijo, logopedijo) 

statistično značilno vpliva na razvitost številskih in prostorskih predstav učencev 

pri celotnem vzorcu ter glede na prisotnost ali odsotnost gibalne oviranosti?  

 

6. Katere strategija štetja in računanja uporabljajo učenci? Ali obstajajo statistično 

značilne razlike v rabi strategij štetja in računanja med učenci z gibalno 

oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju ter med učenci brez gibalne 

oviranosti z lažjimi motnjami v duševnem razvoju?  

3.4 Spremenljivke 

Neodvisne spremenljivke: 

 gibalna oviranost, 

 stopnja gibalne oviranosti, 

 razred, 

 spol, 

 pridružene motnje, 

 vključenost v terapije. 

 

Odvisne spremenljivke: 

 razvitost številskih in prostorskih predstav. 

3.5 Metoda in raziskovalni pristop 

V empiričnem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo, 

ki temeljita na kvantitativnem raziskovalnem pristopu. 

3.5.1 Opis vzorca 

Način vzorčenja je bil namenski. Za sodelovanje smo zaprosili 52 osnovnih šol s 

prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Sprva smo 

se osredotočili na iskanje učencev z gibalno oviranostjo in na podlagi tega vzorca 

poiskali še učence z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Z dvema ustanovama nam 

ni uspelo vzpostaviti kontakta, 39 osnovnih šol pa je odgovorilo, da v 2. ali 3. razredu 

nimajo učenca z gibalno oviranostjo, zato smo soglasja za ustanovo in starše razposlali 

na 11 osnovnih šol. Skupaj je bilo razposlanih 27 soglasij za učence z gibalno 

oviranostjo na 11 različnih ustanov. Podpisanih se je vrnilo 23 soglasij od staršev 

učencev z gibalno oviranostjo, od tega je v raziskavi sodelovalo 22 učencev, saj ena 

učenka zaradi zdravstvenih razlogov ni mogla sodelovati. Pozneje smo pridobili še 22 

soglasij za učence z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Vključene so bile vzgojno-

izobraževalne ustanove iz naslednjih regij: Goriška (dve ustanovi), Osrednja Slovenija 
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(tri ustanove), Dolenjska (dve ustanovi), Gorenjska (ena ustanova), Pomurje (ena 

ustanova). 

V raziskavo je bilo v celoti vključenih 44 učencev 2. in 3. razreda prilagojenega 

izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom.  

Prvi vzorec sestavlja 22 učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in različnimi 

stopnjami gibalne oviranosti (v nadaljevanju bomo te učence imenovali učenci z gibalno 

oviranostjo). Osem učencev ima lažjo obliko gibalne oviranosti, šest učencev zmerno 

obliko, trije učenci težjo obliko gibalne oviranosti, pet učencev pa težko obliko gibalne 

oviranosti. Deset učencev je vključenih v drugi razred, dvanajst pa v tretji. Učenci so 

stari med 7 in 11 let. Povprečna starost skupine je 8,32 let. Deklic je 10, dečkov pa 12. 

Trinajst učencev ima pridružene dodatne motnje (govorno-jezikovne, motnje 

avtističnega spektra, dolgotrajno bolni otroci). Enaindvajset učencev je vključenih v 

terapije (delovno, fizioterapijo ali logopedijo).  

Kriteriji za izbor prve skupine učencev so bili naslednji: prepoznane lažje motnje v 

duševnem razvoju, prepoznana gibalna oviranost različnih stopenj, vključenost v 2. ali 

3. razred prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom, 

razvoj govorno-jezikovnih in komunikacijskih spretnosti v tolikšni meri, da lahko 

učenec komunicira sam ali s pomočjo komunikatorja, zmožnost uporabe ene roke v 

tolikšni meri, da lahko učenec prijema predmete in samostojno pokaže zahtevan položaj 

na listu.  

Drugi vzorec sestavlja prav tako 22 učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju (v 

nadaljevanju učenci brez gibalne oviranosti). Deset učencev je vključenih v drugi 

razred, dvanajst pa v tretji. Učenci so stari med 7 in 11 let. Povprečna starost skupine je 

8,95 let. Deklic je 5, dečkov pa 17. Šest učencev ima pridružene dodatne motnje 

(govorno-jezikovne, motnje avtističnega spektra, dolgotrajno bolni otroci). Devet 

učencev je vključenih v terapije (delovno, fizioterapijo ali logopedijo).  

Kriteriji za izbor druge skupine učencev so bili naslednji: prepoznane lažje motnje v 

duševnem razvoju, izključenost gibalne oviranosti, vključenost v 2. ali 3. razred 

prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom, razvoj 

govorno-jezikovnih in komunikacijskih spretnosti v tolikšni meri, da lahko učenec 

komunicira sam ali s pomočjo komunikatorja.  
 

Tabela 2: Struktura vzorca glede na gibalno oviranost 

GO f % 

ne 22   50,0 

da 22   50,0 

Skupaj  44 100,0 

Legenda: 

GO … gibalna oviranost 

f ... absolutne frekvence 

% … relativne frekvence 
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Tabela 3: Struktura vzorca glede na stopnjo gibalne oviranosti 

 

 

Legenda: 

GO … gibalna oviranost 

f ... absolutne frekvence 

% … relativne frekvence 

 

Tabela 4: Struktura vzorca glede na starost 

 1. vzorec 2. vzorec Celoten vzorec 

leta f % f % f % 

  7 2       9,1 1       4,5   3     6,8 

  8 4   18,2 5   22,7   9   20,5 

  9 6   27,3   11   50,0 17   38,6 

10 9   40,9 4   18,2 13   29,5 

11  1     4,5  1     4,5   2     4,5 

Skupaj 22 100,0    22 100,0 44 100,0 

Legenda: 

f ... absolutne frekvence 

% … relativne frekvence 

 

Tabela 5: Struktura vzorca glede na razred 

 1. vzorec 2. vzorec Celoten vzorec 

razred f % f % f % 

drugi 10     45,5 10     45,5 20   45,5 

tretji 12   54,5 12   54,5 24   54,5 

Skupaj  22 100,0    22 100,0 44 100,0 

Legenda: 

f ... absolutne frekvence 

% … relativne frekvence 

 

 

 

 

 

 

 

Stopnja GO f % 

lažja   8   36,4 

zmerna   6   27,3 

težja   3   13,6 

težka   5   22,7 

Skupaj 22 100,0 
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Tabela 6: Struktura vzorca glede na spol 

 1. vzorec 2. vzorec Celoten vzorec 

spol f % f % f % 

moški 12     54,5  17   77,3 29   65,9 

ženski 10   45,5 5   22,7 15   34,1 

Skupaj 22 100,0    22 100,0 44 100,0 

Legenda: 

f ... absolutne frekvence 

% … relativne frekvence 

 

Tabela 7: Struktura vzorca glede na pridružene motnje 

 1. vzorec 2. vzorec Celoten vzorec 

p. m. f % f % f % 

da 13     59,1  6   27,3 19   43,2 

ne 9  40,9 16   72,7 25   56,8 

Skupaj 22 100,0    22 100,0 44 100,0 

Legenda: 

p. m. … pridružene motnje 

f ... absolutne frekvence 

% … relativne frekvence 

 

Tabela 8: Struktura vzorca glede na vključenost v terapije 

 1. vzorec 2. vzorec Celoten vzorec 

v. t. f % f % f % 

da 21     95,5  9   40,9 30 68,2 

ne 1    4,5 13   59,1 14 31,8 

Skupaj 22 100,0    22 100,0 44 100,0 

Legenda: 

v. t. … vključenost v terapije 

f ... absolutne frekvence 

% … relativne frekvence 

3.5.2 Postopki zbiranja podatkov 

Podatke smo zbirali s pomočjo lastno izdelanega instrumentarija – testa znanja. 

Preizkušanje je poteklo spomladi 2017, trajalo je dva meseca. Predhodno smo razdelili 

soglasja za starše učencev in vodstvo ustanove. Večina učencev je bila testirana 

individualno, le pri nekaterih je bila prisotna razredničarka/logopedinja/svetovalna 

delavka – na njeno lastno željo. Za vse učence so bili zagotovljeni enaki časovni in 

prostorski pogoji. Testiranje je potekalo v dopoldanskem času, od 8. do 12. ure na šoli 

učencev, bodisi v prostem kabinetu ali prosti učilnici. Test ni bil časovno omejen, zato 
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je preizkušanje učencev trajalo različno dolgo. Nekateri učenci so test rešili v 15–20 

minutah, nekateri so potrebovali pol ure, en učenec pa 45 minut. Odgovore, rešitve in 

opažanja med preizkušanjem učencev smo zapisovali v vnaprej pripravljen obrazec. 

Pred testiranjem učencev ali po njem smo na šoli pridobili točne podatke o starosti, 

spolu, vključenosti v razred, prisotnosti pridruženih motenj, stopnje gibalne oviranosti 

in vključenosti v terapije. Vsakemu učencu smo zaradi varovanja osebnih podatkov 

dodelili šifro, pod katero smo obravnavali njegove podatke.  

3.5.3 Opis instrumenta  

Test znanja, ki je bil uporabljen v raziskavi, je bil za namene raziskave izdelan s 

pomočjo literature (Išpanovič – Radojković, 1986; Tomaš, 1989; Marjanovič Umek, 

1990; Oražem, 2005; Flere, 2010; Jašarević, 2016). Test je bil predhodno preizkušen s 

pilotsko študijo, v katero je bilo vključenih 10 učencev (8 učencev z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju, od tega dva s pridruženimi motnjami – govorno-jezikovno motnjo 

ter motnjo avtističnega spektra ter 2 učenca z gibalno oviranostjo). Ugotovili smo, da so 

bila navodila in naloge razumljive za vse učence, le nekaj nalog smo preoblikovali, saj 

sta se nam dve zdeli prelahki in preveč podobni, eno smo razčlenili na več delov, dve 

nalogi pa dodali, saj so učenci test rešili zelo hitro (večinoma v manj kot desetih 

minutah). Ugotovili smo, da prisotnost lutke učence zelo motivira in ustvarja sproščeno 

in varno ozračje v individualni situaciji z neznano osebo (npr. nekateri učenci so se z 

lutko takoj začeli pogovarjati, jo crkljati in božati, ali pa so odgovore podajali lutki 

namesto meni), zato smo se odločili, da bomo lutko kot motivatorja obdržali pri 

testiranju tudi v prihodnje.  

3.5.3.1 Vsebinsko formalne značilnosti instrumenta 

Test znanja (priloga 3) je vseboval dvanajst kratkih nalog in aktivnosti, ki sovpadajo s 

cilji učnega načrta za matematiko 2. in 3. razreda osnovne šole s prilagojenim 

izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom in s pregledom 

literature. Naloge so preverjale razvitost številskih in prostorskih predstav. Kriterij je bil 

točkovni (vsak pravilen odgovor znotraj posamezne naloge je predstavljal eno točko). 

Možno je bilo doseči največ 51 točk. Vključene so bile naslednje naloge: 

 

1. Konzervacija števila 

Pri prvi nalogi je bilo pred učence postavljenih 8 flomastrov v eni vrsti in 8 pokrovčkov 

v drugi vrsti (pred flomastri). Učenci so morali odgovoriti na dve vprašanji: »Ali je na 

mizi enako število flomastrov in pokrovčkov?« ter »Kako to veš?«. V drugem delu smo 

s pomočjo lutke – medvedka, ki nagaja, raztegnili dolžino pokrovčkov, tako da se obe 

vrsti po dolžini nista več ujemali. Posameznemu učencu/učenki smo zastavili enaki dve 

vprašanji kot v prvem delu.  

2. Uporaba pojma število  

Pred posameznim učencem smo iz svoje vrečke stresli 9 rumenih bombonov. Učenci so 

morali iz svoje vrečke, v kateri je bilo 20 zelenih bombonov izenačiti skupino rumenih 
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bombonov. Pri tem smo se osredotočali na to, ali izenačijo skupini s pomočjo uporabe 

pojma števila ali ne.  

3. Primerjava števil po velikosti 

Učenci so morali na listu obkrožiti ali pokazati večje ali manjše število. 

4. Ocenjevanje moči množice, štetje 

Učencem je bila za nekaj trenutkov pokazana škatla z devetimi bomboni. Nato smo 

škatlo zaprli in učenca vprašali, koliko bombonov meni, da je v škatli. Pri tem smo 

želeli pridobiti vpogled v učenčeve spretnosti pri ocenjevanju moči množice. Pri 

ocenjevanju smo upoštevali odstopanje za dva elementa. V drugem delu so morali 

učenci šteti od 8 do 2 ter od 3 do 11. V tretjem delu pa so morali med tremi danimi 

škatlami ugotoviti, v kateri škatli je največ ter v kateri najmanj bombonov, ter s 

pomočjo preštevanja povedati, koliko bombonov je v vsaki škatli.  

5. Povezovanje količine s simbolnim zapisom števila 

Pri tej nalogi smo želeli pridobiti vpogled v učenčeve zmožnosti povezave grafično 

predstavljene količine predmetov (kvadratki) s simbolnim zapisom števila. Učenci so 

morali narisati/povedati, koliko predmetov manjka, da jih bo skupaj toliko, kot 

prikazuje število.  

6. Predhodnik, naslednik, zaporedje števil  

Z nalogami, ki vključujejo dopolnitve raznih zaporedij, smo preverjali usvojenost 

mentalne vrste.  

7. Seštevanje, odštevanje in razdruževanje 

Naloge so vsebovale dva pisna računa seštevanja, dva pisna računa odštevanja v obsegu 

do 5 ter razdruževanje konkretnih predmetov (6 bombonov) na vse možne načine, ki jih 

učenci poznajo. 

8. Razumevanje besed, ki označujejo prostorske pojme 

Z nalogo smo želeli preveriti, kako učenci razumejo prostorske pojme nad, na, pod, 

pred, za, v sredini.  

9. Uporaba besed za označevanje prostorskih pojmov 

Naloga je preverjala, kako učenci uporabljajo besede za označevanje prostorskih 

pojmov. Učenci so morali povedati, kje se nahaja lutka (za, v sredini, na, pred). 

10. Razlikovanje položaja dveh predmetov v odnosu biti levo/biti desno ter v 

odnosu na centralni predmet 

Učenci so morali odgovoriti na vprašanje, ali je predmet levo ali desno glede na drug 

predmet (na mizi sta bila postavljena dva predmeta) ter glede na centralni predmet (na 

mizi so bili postavljeni trije predmeti). 
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11. Orientiranje na ploskvi 

Zanimalo nas je, v kolikšni meri imajo učenci razvito orientacijo na ploskvi. Svoj prst 

ali roko so morali postaviti na različne dele ploskve (zgoraj levo, spodaj desno, na 

sredino).   

12. Orientiranje na številski premici 

Poleg usvojenosti mentalne številske vrste nas je zanimalo tudi, kako se učenci 

orientirajo na prazni številski premici, opremljeni z izhodiščem in prvo enoto (številko 

1). Učenci so bili vprašani, kam bi na številski vrsti umestili podana števila.  

Pri 4. in 7. nalogi smo opazovali strategije in načela, ki jih učenci ob reševanju 

uporabljajo.  

 

Pri 4. nalogi – ocenjevanje moči množice, štetje – smo opazovali, katere strategije štetja 

nazaj učenec uporablja (nima strategije, pomaga si s konkretno oporo in štetjem naprej, 

pomaga si s konkretno oporo, a šteje nazaj, pomaga si s štetjem naprej, brez opor, šteje 

nazaj brez opor) in katere strategije preštevanja predmetov uporablja (nima strategije, 

prime in premakne vsak predmet, vsakega predmeta se dotika s prsti, izvaja aktivnosti s 

skupino predmetov, gleda in prešteva predmete). 

 

Pri 7. nalogi – seštevanje, odštevanje, razdruževanje – smo opazovali, katere strategije 

uporablja učenec pri seštevanju (nima strategije, šteje vse na prste, začne s prvim 

številom, ne glede na velikost in prišteje drugo, začne z večjim številom in prišteje 

drugo, prikliče aritmetično dejstvo) in katere pri odštevanju (nima strategije, prešteje 

večjo število na prste, odšteje manjše in prešteje preostanek, šteje nazaj po ena od 

večjega števila, šteje po ena naprej od manjšega števila, priklic aritmetičnega dejstva).  

 

3.5.3.2 Merske karakteristike instrumenta 

Preverili smo naslednje merske karakteristike izdelanega testa znanja: 

 Objektivnost 

Ugotovili smo, da je bil kriterij objektivnosti izpolnjen, saj so bili za vse učence 

zadovoljeni enaki prostorski in časovni pogoji. Poleg tega so bila za vse učence 

postavljena enaka navodila. Kriteriji ocenjevanja in vrednotenja odgovorov so bili 

vnaprej jasno definirani in za vse učence enaki. Postopek interpretacije testnih 

rezultatov je bil enak za vse udeležence raziskave in ni vplival na končni rezultat.  

 Zanesljivost 

Zanesljivost merskega instrumenta smo preverili z izračunom koeficienta 

konsistentnosti Chronbachovim α, ki znaša 0,87, kar predstavlja visoko notranjo 

konsistentnost testa.  

 Veljavnost 

Vsebinsko veljavnost so preverili trije eksperti.  
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 Diskriminativnost 

Kriterij diskriminativnosti smo zagotavljali s številom testnih nalog in razpršenostjo 

rezultatov (od 5 do 48 točk). 

3.5.4 Obdelava podatkov 

Podatke smo statistično obdelali s programom SPSS. Uporabljene so bile naslednje 

statistične metode: opisna statistika (absolutne frekvence, relativne frekvence, 

aritmetična sredina, standardni odklon). Kot predpogoj za izvedbo t-testa za preverjanje 

statistično značilnih razlik v skupnem številu točk med dvema neodvisnima vzorcema 

smo izračunali Kolmogorov-Smirnov test. Za preverjanje homogenosti varianc pred 

uporabo t-testa smo uporabili Levenov test. Z upoštevanjem rezultatov obeh testov smo 

nato izvedli t-test za preverjanje statistično značilnih razlik v skupnem številu točk med 

dvema neodvisnima vzorcema. Za preverjanje statistično značilnih razlik med obema 

vzorcema pri posamezni nalogi testa znanja smo zaradi neizpolnjenih pogojev 

normalnosti porazdelitve in homogenosti varianc uporabili neparametrični Mann-

Whitneyjev U-test. Za preverjanje statistično značilnih razlik med stopnjami gibalne 

oviranosti smo prav tako zaradi neizpolnjenih pogojev normalnosti porazdelitve in 

homogenosti varianc uporabili Kruskal-Wallisov test. Za preverjanje razlik glede na 

razred in spol učencev ter za preverjanje vpliva pridruženih motenj in vključenosti v 

terapije na razvitost številskih in prostorskih predstav smo zaradi neizpolnjenih pogojev 

uporabili Mann-Whitneyjev U-test. Za ugotavljanje razlik med obema vzorcema pri rabi 

strategij smo iz istih razlogov uporabili Kruskal-Wallisov test. 

3.6 Rezultati in interpretacija 

Rezultati raziskave bodo v nadaljevanju predstavljeni kot analiza odgovorov na 

raziskovalna vprašanja opisno in v tabelah. 

3.6.1 Prvo raziskovalno vprašanje 

Ali obstajajo statistično značilne razlike glede razvitosti številskih in prostorskih 

predstav med učenci z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju ter 

med učenci brez gibalne oviranosti z lažjimi motnjami v duševnem razvoju?  

 

Tabela 9: Opisna statistika testnih točk za oba vzorca 

Legenda: 

N … numerus 

M …aritmetična sredina 

SD … standardni odklon  

 gibalna oviranost N M SD 

skupne točke 
da 22 19,82 8,38 

ne 22 38,82 5,16 
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Iz tabele 9 je razvidno, da so učenci z gibalno oviranostjo dosegli v povprečju 19,82 

točk (SD = 8,38), učenci brez gibalne oviranosti pa so v povprečju dosegli 38,82 točk 

(SD = 5,16), kar je natančno polovica točk več od prvega vzorca (učencev z gibalno 

oviranostjo).  

Tabela 10: Opisna statistika za testne naloge in skupne točke glede na gibalno 

oviranost 

gibalna oviranost Min Maks M SD 

da 

konzervacija števila 0 2 0,95 0,65 

uporaba pojma števila 0 0 0,00 0,00 

primerjava števil po velikosti 0 3 2,18 0,91 

ocenjevanje moči množice in štetje 0 8 3,36 2,28 

pomen števil 0 3 0,77 1,23 

zaporedja 0 4 1,05 1,21 

seštevanje, odštevanje, razdruževanje 0 5 1,95 1,36 

razumevanje besed, ki označujejo prostorske 

pojme 
1 6 4,14 1,39 

uporaba besed za označevanje prostorskih 

pojmov 
0 4 2,00 1,60 

orientacija levo-desno 0 4 1,82 1,50 

orientiranje na ploskvi 0 3 1,36 0,90 

orientiranje na številski premici 0 2 0,23 0,53 

skupne točke 5 34 19,82 8,38 

ne 

konzervacija števila 0 4 2,73 1,55 

uporaba pojma števila 0 1 0,73 0,46 

primerjava števil po velikosti 2 3 2,95 0,21 

ocenjevanje moči množice in štetje 3 8 7,23 1,15 

pomen števil 2 3 2,95 0,21 

zaporedja 0 4 3,18 1,22 

seštevanje, odštevanje, razdruževanje 3 8 5,27 1,35 

razumevanje besed, ki označujejo prostorske 

pojme 
3 6 4,55 1,14 

uporaba besed za označevanje prostorskih 

pojmov 
0 4 3,00 1,48 

orientacija levo-desno 0 4 2,82 1,40 

orientiranje na ploskvi 0 3 1,86 0,99 

orientiranje na številski premici 0 3 1,55 1,22 

skupne točke 31 48 38,82 5,16 

 

Iz tabele 10 lahko razberemo, da je bilo med učenci z gibalno oviranostjo najnižje 

število doseženih točk 5, najvišje pa 34, medtem ko je bilo med učenci brez gibalne 

oviranosti najnižje število doseženih točk 31, najvišje pa 48. Prav tako iz iste tabele 
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vidimo, da so učenci z gibalno oviranostjo pri vsaki posamezni nalogi dosegli nižje 

povprečje točk kot učenci brez gibalne oviranosti. Učenci z gibalno oviranostjo so se 

najslabše odrezali pri nalogi »uporaba pojma število«, saj nihče od njih naloge ni 

uspešno rešil. Učenci brez gibalne oviranosti so pri tej nalogi dosegli rezultat 0,73 

povprečne točke (SD = 0,46), kar pomeni povprečni rezultat nad polovico vseh možnih 

točk (maksimalno število točk je pri tej nalogi 1).  

 

Največji razkorak med enim in drugim vzorcem učencev lahko iz tabele 10 vidimo pri 

nalogi »ocenjevanje moči množice in štetje«, saj so pri tej nalogi učenci z gibalno 

oviranostjo dosegli v povprečju 3,36 točk (SD = 2,28), učenci brez gibalne oviranosti pa 

so dosegli v povprečju 7,23 točk (SD = 1,15), kar je skoraj polovica več. Opazen je tudi 

velik razkorak pri nalogi »seštevanje, odštevanje, razdruževanje«; učenci z gibalno 

oviranostjo so pri tej nalogi dosegli v povprečju 1,95 točk (SD = 1,36), učenci brez 

gibalne oviranosti pa 5,27 točk (SD = 1,35). Najmanjši razkorak med enim in drugim 

vzorcem je pri nalogi »razumevanje besed, ki označujejo prostorske pojme«, saj so pri 

tej nalogi učenci z gibalno oviranostjo dosegli povprečje 4,14 točk (1,39), učenci brez 

gibalne oviranosti pa 4,55 točk (SD = 1,14). Prav tako je zelo majhna razlika med 

obema vzorcema pri nalogi »orientiranje na ploskvi«; učenci z gibalno oviranostjo so tu 

v povprečju dosegli 1,36 točk (SD = 0,90), učenci brez gibalne oviranosti pa 1,86 točk 

(SD = 0,99).  

Tabela 11: Test razlik testnih točk med obema vzorcema 

 t df 2p 

skupne točke 9,054 42 0,000 

Test razlik je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike na nivoju 2p < 0, 001 pri 

razvitosti številskih in prostorskih predstav med učenci z gibalno oviranostjo in lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju ter med učenci brez gibalne oviranosti z lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju.  

Zanimalo nas je tudi, med katerimi nalogami obstajajo statistično značilne razlike, kar 

smo preverili z Mann-Whitneyjevim U-testom. Rezultati so prikazani v tabelah, ki 

sledita.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

63 
 

Tabela 12: Opisna statistika za posamezne testne naloge obeh vzorcev 

naloga 
gibalna 

oviranost 
N MR 

konzervacija števila 
da 22 15,57 

ne 22 29,43 

uporaba pojma števila 
da 22 14,50 

ne 22 30,50 

primerjava števil po velikosti 
da 22 16,89 

ne 22 28,11 

ocenjevanje moči množice in štetje 
da 22 13,16 

ne 22 31,84 

pomen števil 
da 22 13,64 

ne 22 31,36 

zaporedja 
da 22 14,25 

ne 22 30,75 

seštevanje, odštevanje, razdruževanje 
da 22 12,61 

ne 22 32,39 

razumevanje besed, ki označujejo prostorske pojme 
da 22 20,80 

ne 22 24,20 

uporaba besed za označevanje prostorskih pojmov 
da 22 18,27 

ne 22 26,73 

orientacija levo-desno 
da 22 18,18 

ne 22 26,82 

orientiranje na ploskvi 
da 22 19,50 

ne 22 25,50 

orientiranje na številski premici 
da 22 15,70 

ne 22 29,30 

skupne točke 
da 22 12,16 

ne 22 32,84 

Legenda: 

MR … povprečni rangi 

N … numerus 

 

Učenci z gibalno oviranostjo so pri vseh nalogah dosegli nižje povprečje točk kot učenci 

brez gibalne oviranosti, saj so povprečni rangi pri vseh nalogah pri učencih z gibalno 

oviranostjo nižji (tabela 12). To ugotovitev nam je prikazala že tabela 10, kjer smo tudi 

zapisali, pri katerih nalogah je največji in pri katerih najmanjši razkorak med enim in 

drugim vzorcem. 
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Tabela 13: Test razlik za posamezne testne naloge za oba vzorca 

naloga 
Mann-

Whitney U 
Z 2p 

konzervacija števila   89,500 -3,720 0,000 

uporaba pojma števila   66,000 -4,957 0,000 

primerjava števil po velikosti 118,500 -3,613 0,000 

ocenjevanje moči množice in štetje   36,500 -4,921 0,000 

pomen števil   47,000 -5,193 0,000 

zaporedja   60,500 -4,409 0,000 

seštevanje, odštevanje, razdruževanje   24,500 -5,172 0,000 

razumevanje besed, ki označujejo prostorske 

pojme 
204,500 -0,905 0,365 

uporaba besed za označevanje prostorskih 

pojmov 
149,000 -2,286 0,022 

orientacija levo-desno 147,000 -2,291 0,022 

orientiranje na ploskvi 176,000 -1,650 0,099 

orientiranje na številski premici   92,500 -3,860 0,000 

skupne točke   14,500 -5,349 0,000 

 

Test razlik (tabela 13) za posamezne testne naloge je pokazal, da obstajajo statistično 

značilne razlike med obema vzorcema pri vseh nalogah na nivoju 2p < 0,05, razen pri 

nalogi »razumevanje besed, ki označujejo prostorske pojme«, ter pri nalogi 

»orientiranje na ploskvi« (2p > 0,05).   

Interpretacija prvega raziskovalnega vprašanja 

Zanesljivo (2p < 0,001) lahko trdimo, da ima gibalna oviranost statistično značilen 

vpliv na razvitost številskih in prostorskih predstav, saj so razlike med obema vzorcema 

pri skupnem številu točk statistično značilne. Iz tabele 9 lahko razberemo, da so učenci 

z gibalno oviranostjo skupno dosegli polovico povprečnih točk manj kot učenci brez 

gibalne oviranosti. V tabeli 10 in tabeli 12 je prikazano, da so učenci z gibalno 

oviranostjo pri vsaki nalogi posebej v povprečju dosegli manj točk kot učenci brez 

gibalne oviranosti. Učenci brez gibalne oviranosti so se torej pri vseh nalogah, ki merijo 

razvitost številskih in prostorskih predstav, odrezali mnogo bolje. To je tudi razlog, da 

so se pokazale statistično značilne razlike med obema vzorcema pri vseh nalogah, razen 

pri nalogi »razumevanje besed, ki označujejo prostorske pojme« ter pri nalogi 

»orientiranje na ploskvi«. Tukaj statistično značilnih razlik ni, saj so pri teh dveh 

nalogah razlike med učenci z gibalno oviranostjo in med učenci brez gibalne oviranosti 

najmanjše. Pri nalogi »razumevanje besed, ki označujejo prostorske pojme«, so učenci z 

gibalno oviranostjo dosegli v povprečju 4,14 točk (tabela 10), učenci brez gibalne 

oviranosti pa 4,55. Vseh možnih točk je bilo 6, kar pomeni, da sta oba vzorca učencev 

dosegli povprečje točk čez polovico (3) vseh možnih točk. Iz tega lahko sklepamo, da 

vsi učenci v naši raziskavi dobro razumejo besede, ki označujejo prostorske pojme. 
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Pomena teh besed se učenci učijo že od najzgodnejših obdobij dalje, že v vrtcu namreč 

poteka njihovo utrjevanje, začne pa se že v domačem okolju, med vsakdanjo 

komunikacijo z otrokom. Zato so ti pojmi na tej stopnji že v večji meri utrjeni. Kljub 

dobrim rezultatom obeh vzorcev so učenci brez gibalne oviranosti v povprečju dosegli 

nekoliko boljši rezultat (za 0,4 točke več). Pri nalogi »orientiranje na ploskvi« so učenci 

z gibalno oviranostjo v povprečju dosegli 1,36 točke, kar je manj kot polovica vseh 

možnih točk (3), učenci brez gibalne oviranosti pa so povprečno dosegli 1,86 točke, kar 

je malo čez polovico vseh možnih točk. Čeprav so učenci brez gibalne oviranosti v 

povprečju dosegli 0,5 točke več kot učenci z gibalno oviranostjo, iz rezultatov lahko 

sklepamo, da ima večina učencev prisotne težave na področju orientacije na ploskvi in 

da orientacija na ploskvi v primeru našega vzorca učencev še ni dobro usvojena in 

ponotranjena. Orientacija na ploskvi zahteva dobro razumevanje določenih prostorskih 

pojmov (zgoraj, spodaj, levo, desno, na sredini). Učenci imajo predvsem s pojmi »levo« 

in »desno« več težav, saj so rezultati na tem področju testa nižji (učenci z gibalno 

oviranostjo so v povprečju dosegli 1,82 točke, učenci brez gibalne oviranosti pa 2,82 

točk od 4 možnih). Poleg tega je treba za obvladovanje orientacije na ploskvi imeti 

dobro razvito orientacijo na sebi, na drugem in v prostoru. Prav tako morajo učenci 

imeti dobro razvito vidno-motorično koordinacijo in koordinacijo oko-roka. Učenci z 

gibalno oviranostjo imajo tu pričakovano več težav zaradi pridruženih motenj, ki so 

opisane v teoretičnem delu, ter tudi zato, ker imajo na tem področju manj izkušenj, kar 

prav tako kaže pregled literature. Prav tako potrebujejo na tem področju učenci brez 

gibalne oviranosti z lažjimi motnjami v duševnem razvoju več časa in izkušenj.  

Najnižje rezultate so učenci z gibalno oviranostjo dosegli pri nalogi »uporaba pojma 

število«, saj nihče izmed njih naloge ni uspešno rešil, kar pomeni, da nihče ni uporabil 

pojma število za izenačitev skupin. Boljše rezultate so dosegali na področju štetja, kar 

potrjuje dejstvo, da učenci lahko znajo šteti, še preden uporabljajo pojem število, in da 

je pojem število bistveno kompleksnejši kot štetje (Labinowicz, 2010). 

Rezultate naše raziskave lahko primerjamo z rezultati tujih raziskav, ki so preučevale 

vpliv gibalne oviranosti na matematična področja in prav tako izpostavljajo ugotovitve, 

da obstajajo razlike med učenci brez gibalne oviranosti in med učenci z gibalno 

oviranostjo.  

 S. Arp in J. Fagard (2005) sta na vzorcu 44 otrok s cerebralno paralizo 

preizkušala njihove sposobnosti ocenjevanja. Otroci so bili razdeljeni v dve 

skupini glede na starost (4–6 let ter 7–9 let). Rezultate so primerjali s kontrolno 

skupino 22 nevrotipičnih vrstnikov. Vključeni so bili samo tisti otroci s 

cerebralno paralizo, ki so imeli verbalni IQ nad 70. V prvem delu so preverjali 

sposobnost ocenjevanja količin. V drugem delu so se morali otroci naučiti imena 

šestih vzorcev, sestavljenih iz ene do šestih pik. Vsi otroci so bili testirani še s 

testom za vidno-prostorski kratkoročni spomin ter s testom za vidni kratkotrajni 

spomin. Rezultati so pokazali, da lahko otroci s cerebralno paralizo pravilno 

ocenijo manjše maksimalno število elementov kot otroci v kontrolni skupini, 
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mlajši učenci pa lahko pravilno ocenijo manj elementov kot starejši. Med učenci 

s cerebralno paralizo, starimi med 7 in 9 let, ter med skupino nevrotipičnih 

otrok, starih 4–6 let, se razlike niso pokazale. Avtorja študije sta tako ugotovila, 

da se lahko otroci s cerebralno paralizo delijo na dve skupini; na skupino, ki 

dosega v ocenjevanju količin podobne rezultate kot kontrolna skupina vrstnikov 

(manjše število otrok), ter na skupino otrok, ki dosegajo statistično značilno 

nižje rezultate od nevrotipičnih vrstnikov (večje število otrok). Prav tako so se 

otroci s cerebralno paralizo v splošnem slabše odrezali pri nalogi prepoznavanja 

vzorcev kot otroci nevrotipičnega razvoja. Vzrok za slabše rezultate pri 

ocenjevanju količine ter pri prepoznavanju vzorcev avtorji pripisujejo slabšemu 

vizualno-prostorskemu kratkotrajnemu spominu. 

 Do podobnih ugotovitev so prišli tudi v drugi raziskavi, ko so avtorji S. Arp, 

Taranne in J. Fagard (2006) na vzorcu 29 učencev s cerebralno paralizo, starih 

med 4 in 8 let, ugotovili, da imajo otroci s cerebralno paralizo v primerjavi s 

kontrolno skupino vrstnikov nekoliko upočasnjeno sposobnost ocenjevanja 

količine elementov od pričakovane za to starost. Maksimalno število pravilno 

ocenjenih predmetov pri obeh skupinah narašča s starostjo. Vzrok tega 

naraščanja avtorji raziskave pripisujejo učenju in je pozitivno povezan s 

sposobnostjo štetja, vizualno-motorično koordinacijo ter sposobnostjo sledenja. 

Starost in vizualno-motorična koordinacija sta se v raziskavi pokazala kot dva 

najpomembnejša prediktorja sposobnosti ocenjevanja količine.  

 Dellatlos, Filho, Souza, Nunes in L. Braga (2005, v Van Rooijen idr., 2010) v 

svoji raziskavi, delani na vzorcu tridesetih učencev z različnimi vrstami 

cerebralne paralize, ugotavljajo, da obstajajo pomembne povezave med 

levostransko hemiplegijo in med vizualno-prostorskimi ter števnimi 

sposobnostmi, v primerjavi s kontrolno skupino nevrotipičnih vrstnikov.  

 K. Jenks, de Moor, van Lieshout, Maathuis, Keus in Gorter (2007, v Van 

Rooijen idr., 2010) v longitudinalni študiji na vzorcu 57 učencev (41 učencev s 

cerebralno paralizo v posebni šoli (kot jo sami imenujejo), 16 učencev s 

cerebralno paralizo v redni osnovni šoli, 16 učencev nevrotipičnega razvoja), 

starih 7 let, s pomočjo testa za preverjanje zgodnje razvitosti občutka za števila, 

nalogami seštevanja ter nalogami odštevanja ugotavljajo, da učenci s cerebralno 

paralizo v predšolskem obdobju dosegajo nižje rezultate v primerjavi z 

nevrotipičnimi vrstniki. Ob koncu 1. razreda pa učenci s cerebralno paralizo v 

redni osnovni šoli dosegajo enako število točk kot vrstniki brez cerebralne 

paralize, učenci v posebni šoli pa po številu točk zaostajajo za obema skupinama 

v redni osnovni šoli.  

 Nadalje avtorji K. Jenks, de Moor in van Lieshout (2009, v Van Rooijen idr., 

2010) na istem vzorcu učencev na nalogah seštevanja in odštevanja do 10 ter 

kompleksnejših nalogah seštevanja do 100 ugotavljajo, da so na sredini tretjega 
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razreda učenci s cerebralno paralizo v posebni šoli počasnejši in manj natančni 

pri reševanju nalog. Razlog avtorji pripisujejo pomanjkanju osnovnega 

aritmetičnega znanja.  

 K. Jenks, de Moor in van Lieshout (2009, v Van Rooijen idr., 2010) so opravili 

raziskavo, v kateri so ugotavljali vpliv gibalne oviranosti zaradi vzroka okvare 

centralno-živčnega sistema na aritmetične dosežke. V raziskavo je bilo 

vključenih 22 gibalno oviranih učencev, povprečne starosti 10,7 let. Vzrok 

gibalne oviranosti je bila poškodba centralno-živčnega sistema, učenci pa so 

posledično imeli cerebralno paralizo ali spino bifido mielomeningokelo. 

Vključenih je bilo še 44 učencev redne osnovne šole nevrotipičnega razvoja, ki 

so predstavljali kontrolno skupino. IQ vseh učencev je bil povprečen. Učenci 

nevrotipičnega razvoja so bili razdeljeni še v dve skupini, ena skupina je bila 

učencem z gibalno oviranostjo enaka po starosti, druga skupina je bila leto 

mlajša in se je ujemala s skupino učencev z gibalno oviranostjo po aritmetičnih 

dosežkih, ki so bili merjeni s standardiziranim testom aritmetičnih dosežkov 

(Student Monitoring System for Arithmetic Performance). Vsi učenci so v 

prvem delu rešili omenjeni test, ki vključuje naloge odštevanja, seštevanja, 

množenja in deljenja v obliki računskih problemov ter besedne probleme. Test 

meri dosežen aritmetični nivo znanja, uvida in sposobnosti. V drugem delu pa so 

reševali test za preverjanje hitrosti avtomatizacije številskih dejstev (Number 

fact speed test). Rezultati prvega testa so pokazali, da je skupina učencev z 

gibalno oviranostjo v splošnem zaostajala za 1,5 leta starosti za učenci iste 

starosti nevrotipičnega razvoja. Rezultati drugega testa so pokazali, da učenci z 

gibalno oviranostjo dosegajo nižje rezultate v primerjavi s kontrolno skupino 

isto starih učencev, vendar se ne razlikujejo od rezultatov kontrolne skupine 

mlajših učencev, zato vzroka za nižje aritmetične dosežke učencev z gibalno 

oviranostjo, ki so se pokazali na prvem preizkusu, ni moč pripisovati 

avtomatizaciji številskih dejstev.  

 Študija, ki so jo izvedli L. Kiessling, M. Denckla in Carlton (1983, v Van 

Rooijen, 2010), je zajemala 16 učencev s cerebralno paralizo, hemiplegijo. 

Polovica učencev je imela levostransko hemiplegijo, druga polovica desno. 

Vključenih je bilo tudi 13 učencev nevrotipičnega razvoja. Rezultati preizkusa, 

ki je vseboval reševanje aritmetičnih problemov, so pokazali, da obstaja 

pozitivna korelacija med levostransko hemiplegijo in matematičnimi dosežki.  

 A. Vrlič Danko (2005) je v svoji raziskavi, v katero je vključila 30 otrok s 

cerebralno paralizo in njihovih staršev, ugotovila, da starši otrok s cerebralno 

paralizo, v primerjavi s starši ostalih otrok, pri svojih otrocih pogosteje 

zaznavajo težave na področju prostorske orientacije, prav tako skoraj tri četrtine 

anketiranih staršev meni, da ima njihov otrok težave pri matematiki.  
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Kot odgovor na prvo raziskovalno vprašanje lahko zaključimo, da ima gibalna 

oviranost zaradi vseh posledic, ki so opisane v teoretičnem delu, vpliv na razvitost 

številskih in prostorskih predstav, saj so se v naši raziskavi in tudi v mnogih tujih 

raziskavah pokazale statistično značilne razlike na področju številskih in prostorskih 

predstav med učenci z gibalno oviranostjo in med učenci brez nje. Na to opozarjajo tudi 

številni avtorji. E. Žgur (2013) poudarja, da se mora za uspešno učenje preizkusiti vsak 

učenec sam, na osnovi lastne zaznave, ponotranjenja in osebnega doživetja. Haskell in 

E. Barrett (1993) trdita, da je pri učencih z gibalno oviranostjo lahko zaradi zmanjšane 

zmožnosti gibalne aktivnosti upočasnjen celoten aritmetični razvoj, saj ti otroci pogosto 

nimajo dovolj priložnosti za predštevilske dejavnosti, kot so sortiranje, razvrščanje, 

prirejanje. Nujnega pomena torej je, da se otrokom z gibalno oviranostjo od zgodnjega 

otroštva dalje omogoča dovolj priložnosti za preizkušanje raznih občutkov, barv, 

zvokov, materialov, toplote ipd., da bodo lahko usvojili predštevilske dejavnosti, kot so 

razvrščanje, urejanje, seriacija idr., ter da bodo pridobili dovolj izkušenj za spoznavanje 

sebe, svojega telesa in okolice. 

3.6.2 Drugo raziskovalno vprašanje 

Ali obstajajo statistično značilne razlike med stopnjami gibalne oviranosti glede 

razvitosti številskih in prostorskih predstav pri učencih z lažjimi motnjami v duševnem 

razvoju? 

 

Tabela 14: Opisna statistika za posamezne testne naloge glede na stopnjo gibalne 

oviranosti 

 stopnje gibalne 

oviranosti N MR 

konzervacija števila lažja 8 10,81 

zmerna 6 13,33 

težja 3 12,00 

težka 5 10,10 

uporaba pojma števila lažja 8 11,50 

zmerna 6 11,50 

težja 3 11,50 

težka 5 11,50 

primerjava števil po velikosti lažja 8 12,56 

zmerna 6   6,33 

težja 3 14,67 

težka 5 14,10 

ocenjevanje moči množice in štetje lažja 8 10,63 

zmerna 6 7,92 

težja 3 16,50 

težka 5 14,20 



69 
 

pomen števil lažja 8 12,31 

zmerna 6 11,67 

težja 3 14,83 

težka 5 8,00 

zaporedja lažja 8 11,88 

zmerna 6 10,75 

težja 3 13,00 

težka 5 10,90 

seštevanje, odštevanje, razdruževanje lažja 8 12,44 

zmerna 6 10,08 

težja 3 12,00 

težka 5 11,40 

razumevanje besed, ki označujejo 

prostorske pojme 

lažja 8 10,63 

zmerna 6 10,67 

težja 3 15,50 

težka 5 11,50 

uporaba besed za označevanje 

prostorskih pojmov 

 

lažja 8 10,69 

zmerna 6 14,08 

težja 3 9,83 

težka 5 10,70 

orientacija levo-desno lažja 8 12,13 

zmerna 6 8,25 

težja 3 13,67 

težka 5 13,10 

orientiranje na ploskvi lažja 8 12,63 

zmerna 6 11,17 

težja 3 6,67 

težka 5 13,00 

orientiranje na številski premici lažja 8 9,50 

zmerna 6 11,25 

težja 3 13,00 

težka 5 14,10 

skupne točke lažja 8 11,69 

zmerna 6 9,75 

težja 3 13,67 

težka 5 12,00 

Legenda: 

MR … povprečni rangi 

N … numerus 

 

 

nadaljevanje tabele s strani 68 
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Tabela 15: Test razlik za posamezne naloge glede na stopnjo gibalne oviranosti 

naloga χ
2
 df p 

konzervacija števila 1,052 3 0,789 

uporaba pojma števila 0,000 3 1,000 

primerjava števil po velikosti 6,357 3 0,095 

ocenjevanje moči množice in štetje 4,892 3 0,180 

pomen števil 3,501 3 0,321 

zaporedja 0,348 3 0,951 

seštevanje, odštevanje, razdruževanje 0,514 3 0,916 

razumevanje besed, ki označujejo prostorske pojme 1,457 3 0,692 

uporaba besed za označevanje prostorskih pojmov 1,434 3 0,698 

orientacija levo-desno 2,368 3 0,500 

orientiranje na ploskvi 2,541 3 0,468 

orientiranje na številski premici 3,838 3 0,279 

skupne točke 0,811 3 0,847 

Rezultati v tabeli 15 kažejo, da pri nobeni testni nalogi in niti pri skupnem številu točk 

stopnja gibalne oviranosti nima statistično značilnega vpliva na nivoju p > 0,05.   

Tabela 14 prav tako ne nakazuje, da bi obstajale statistično značilne razlike pri 

posameznih nalogah pri uspešnosti reševanja glede na stopnjo gibalne oviranosti in niti 

pri skupnih točkah. Povprečje rangov skupnih točk je namreč pri vseh stopnjah 

približno enako zastopano. Učenci z lažjo gibalno oviranostjo so dosegli skupno 

povprečje rangov 11,69, učenci z zmerno 9,75, učenci s težjo 13,67, učenci s težko 

gibalno oviranostjo pa 12,00. Pri posameznih nalogah prav tako ni razlik v povprečju 

rangov testnih točk med posameznimi stopnjami gibalne oviranosti, kar je razvidno iz 

iste tabele. 

Interpretacija drugega raziskovalnega vprašanja 

Interpretiramo torej lahko, da stopnja gibalne oviranosti ne vpliva na razvitost številskih 

in prostorskih predstav. Opozoriti pa moramo, da je potrebna pri interpretaciji velika 

previdnost, saj je treba imeti v mislih zelo nizke numeruse ter neenakovredno 

zastopanost med posameznimi stopnjami gibalne oviranosti. Pri večjem numerusu ter 

enakovredni zastopanosti med stopnjami gibalne oviranosti bi se morda pokazali 

drugačni rezultati. Ugotovitve naše raziskave se povezujejo z ugotovitvami raziskave 

avtorice E. Žgur (2002), ki je na vzorcu 83 učencev s cerebralno paralizo, starih od 8 do 

18 let, vključenih v redne osnovne šole in v osnovne šole s prilagojenim izobraževalnim 

programom, ugotovila, da ne obstajajo statistično značilne razlike v povezavi med 

šolskim uspehom učencev in stopnjo gibalne oviranosti. To nakazuje, da stopnja gibalne 

oviranosti ne vpliva na njihov uspeh pri šolskem delu, vendar avtorica opozarja, da to 

velja le takrat, če so pri njihovem delu upoštevane vse potrebne prilagoditve, ki so 

pomembne za osebe z gibalno oviranostjo.  
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3.6.3 Tretje raziskovalno vprašanje 

Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na razred in spol učencev pri razvitosti 

številskih in prostorskih predstav pri celotnem vzorcu ter glede na prisotnost ali 

odsotnost gibalne oviranosti? 

 

Tabela 16: Opisna statistika za skupne točke glede na razred za oba vzorca posebej 

gibalna oviranost razred N MR 

da skupne točke 
drugi 10   9,85 

tretji 12 12,88 

ne skupne točke 
drugi 10   8,05 

tretji 12 14,38 

Legenda: 

MR … povprečni rangi 

N … numerus 

 

Višje točke na preizkusu je v obeh vzorcih dosegel tretji razred, saj je povprečni rang 

skupnih točk pri tretjem razredu med učenci, ki niso gibalno ovirani, 14,38, v drugem 

pa 8,05. Med tistimi, ki imajo prisotno gibalno oviranost, pa je povprečni rang skupnih 

točk v tretjem razredu 12,88, v drugem pa 9,85.   

 

Tabela 17: Test razlik za skupne točke glede na razred za oba vzorca posebej 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mann-Whitneyjev U-test razlik je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike na 

nivoju 2p < 0,05 v razvitosti številskih in prostorskih predstav glede na razred pri 

vzorcu učencev, ki nimajo gibalne oviranosti. Na vzorcu učencev z gibalno oviranostjo 

se statistične razlike glede na razred niso izkazale kot značilne.  

 

Tabela 18: Opisna statistika za skupne točke glede na razred za celoten vzorec 

 razred N M SD 

skupne točke drugi 20 26,75 11,53 

tretji 24 31,46 11,86 

Legenda: 

N … numerus 

gibalna oviranost skupne točke 

da 

Mann-Whitney U 43,500 

Z -1,091 

2p   0,275 

ne 

Mann-Whitney U 25,500 

Z -2,290 

2p   0,022 
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M … mediana 

SD … standardni odklon 

Tabela 18 prikazuje povprečje točk za celotni vzorec glede na razred. Učenci drugega 

razreda so dosegli nižje povprečje točk (M = 26,75, SD = 11,53) od učencev tretjega 

razreda (M = 31,46, SD = 11,86). Učenci tretjega razreda so torej v povprečju dosegli 

4,71 točk več kot učenci 2. razreda. 

 

Tabela 19: Test razlik za skupne točke glede na razred za celoten vzorec 

 t df 2p 

skupne točke -1,328 42 0,192 

 

T-test ni pokazal statistično značilnih razlik v skupnem številu točk pri celotnem vzorcu 

glede na razred na nivoju 2p > 0,05.  

 

Tabela 20: Opisna statistika za skupne točke glede na spol za oba vzorca posebej 

gibalna oviranost spol N MR 

da skupne točke 
moški 12 12,75 

ženski 10 10,00 

ne skupne točke 
moški 17 11,18 

ženski   5 12,60 

Legenda: 

N … numerus 

MR … povprečni rangi 

 

Iz tabele 20 je razvidno, da je povprečje rangov za skupne točke pri obeh vzorcih glede 

na spol približno enako zastopano. Znotraj prvega vzorca so deklice dosegle nekoliko 

nižje rezultate (MR = 10,00), dečki pa malenkost višje (MR = 12,75). Pri drugem vzorcu 

pa je bilo ravno obratno, deklice so dosegle višje rezultate (MR = 12,60), dečki pa nižje 

(MR = 11,18), vendar so razlike izjemno majhne.  

 

Tabela 21: Test razlik za skupne točke glede na spol za oba vzorca posebej 

gibalna oviranost skupne točke 

da 

Mann-Whitney U 45,000 

Z  -0,992 

2p   0,321 

ne 

Mann-Whitney U 37,000 

Z  -0,434 

2p   0,664 
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Tabela 21 kaže, da ni statistično značilnih razlik glede na spol pri nobenem od vzorcev 

(2p > 0,05).  

 

Tabela 22: Opisna statistika za skupne točke glede na spol za celoten vzorec 

 spol N M SD 

skupne točke moški 29 31,48 10,76 

ženski 15 25,13 13,00 

Legenda: 

N … numerus 

M … mediana 

SD … standardni odklon 

 

Pri celotnem vzorcu dosega moški spol višje povprečje točk (M = 31,48, SD = 10,76) 

od ženskega spola (M = 25,13, SD = 13,00). 

Tabela 23: Test razlik za skupne točke glede na spol za celoten vzorec 

 t df 2p 

skupne točke 
1,728 42 0,091 

 

Test razlik ni pokazal statistično značilnih razlik glede na spol za celoten vzorec na 

nivoju 2p > 0,05. 

 

Interpretacija tretjega raziskovalnega vprašanja 

Na podlagi statistične obdelave lahko odgovorimo in interpretiramo tretje raziskovalne 

vprašanje: 

- Znotraj vzorca učencev brez gibalne oviranosti z lažjimi motnjami v duševnem 

razvoju obstaja statistično značilna razlika v razvitosti številskih in 

prostorskih predstav glede na razred. Učenci tretjega razreda so na testu, ki meri 

razvitost številskih in prostorskih predstav, dosegli višje točke kot učenci 

drugega razreda. Ker je za učence z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

značilno, da usvajajo šolska znanja in veščine počasneje (Vovk-Ornik, 2015) in 

potrebujejo pri tem bistveno več ponavljanja, prilagajanja in ponazarjanja ter več 

vaj in ponavljanj, da postopoma usvojijo predpisane šolske vsebine in znanja, 

lahko trdimo, da vključenost v razred pri učencih z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju statistično značilno vpliva na razvitost številskih in 

prostorskih predstav. Učenci v tretjem razredu so kronološko starejši, imeli so 

več priložnosti za utrjevanje in ponavljanje, kar postopoma pripelje do 

avtomatizacije dejstev, zato rezultate pripisujemo naštetim dejavnikom. Do 

podobne ugotovitve je prišla tudi avtorica A. Tomaš (1989), ki je ugotovila, da 

pri reševanju preprostih računskih operacij obstajajo statistično značilne razlike 
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med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, ki so vključeni v 2. in 3. 

razred, v prid učencem 3. razreda. Razlog avtorica pripisuje utrjevanju in 

ponavljanju, ki je za učence z lažjimi motnjami v duševnem razvoju ključnega 

pomena.  

 

- Znotraj vzorca učencev z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem 

razvoju ni statistično značilnih razlik v razvitosti številskih in prostorskih 

predstav glede na razred. Pri teh učencih torej razred statistično značilno ne 

vpliva na razvitost številskih in prostorskih predstav. Kljub temu so učenci 

tretjega razreda dosegli višje povprečje točk kot drugi (povprečje rangov 

skupnih točk za tretji razred je 12,88, za drugi pa 9,85), vendar se te razlike niso 

izkazale kot statistično značilne. Ker obstajajo statistično značilne razlike v 

razvitosti številskih in prostorskih predstav glede na gibalno oviranost (tabela 

11), pripisujemo razloge za to, da znotraj vzorca učencev z gibalno oviranostjo 

ni statistično značilnih razlik glede na razred, vplivu gibalne oviranosti, ki ima 

očitno močnejši vpliv na rezultate kot razred sam. Učenci z gibalno oviranostjo 

potrebujejo torej še več vaj, utrjevanj in izkušenj, da bodo dosegli enake 

rezultate kot njihovi vrstniki brez gibalne oviranosti. 

 

- Če pogledamo celoten vzorec v tabeli 18, vidimo, da so učenci tretjega razreda 

dosegli višje povprečje točk (učenci tretjega razreda 31,46, učenci drugega pa 

26,75), vendar te razlike niso statistično značilne. Razred torej, gledano na 

celotni vzorec, nima statistično značilnega vpliva na razvitost številskih in 

prostorskih predstav. Statistično značilne razlike so se torej pokazale zgolj pri 

učencih, ki niso gibalno ovirani, kar pomeni, da gibalna oviranost vpliva na 

rezultate pomembneje kot razred.  

 

- Spol statistično značilno ne vpliva na razvitost številskih in prostorskih predstav, 

kar je razvidno iz tabel 21 in 23. Statistično značilne razlike se namreč niso 

pokazale niti znotraj posameznih vzorcev niti znotraj celotnega vzorca. Ponovno 

opozarjamo na previdnost pri interpretaciji in zaključkih, saj zastopanost po 

spolu v naši raziskavi ni enakovredna. Sodelovalo je namreč 29 dečkov in 15 

deklic. Prav tako v obeh vzorcih prevladuje moški spol (znotraj prvega vzorca je 

12 dečkov in 10 deklic, znotraj drugega pa 17 dečkov in le 5 deklic). Našli 

nismo sicer nobene raziskave, ki bi bila opravljena na populaciji učencev z 

lažjimi motnjami v duševnem razvoju in gibalno oviranostjo in bi zajemala 

številske in prostorske predstave v povezavi s spolom, da bi lahko z njo 

primerjali naše rezultate. Zato v nadaljevanju primerjamo rezultate naše 

raziskave z rezultati raziskav na področju spola in matematike: 

 Raziskava, ki jo je izvajala Marjanovič Umek (1990) na vzorcu 216 otrok 

nevrotipičnega razvoja, starih od tri do sedem let, kaže na to, da pri 

reševanju nalog Piagetovega tipa razlike med spoloma niso statistično 
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značilne.  

 

 D. Piciga (1998) izpostavlja, da različni avtorji iščejo povezave med 

razlikami v prostorskih sposobnostih glede na spol in zaključujejo, da dečki 

dosegajo boljše rezultate kot deklice. S. Meadows (1993) pa navaja, da ne 

obstajajo prirojene razlike v teh sposobnostih glede na spol, pač pa so pri 

razvoju prostorskih sposobnosti bistvene izkušnje, ki jih otrok pridobiva.  

 

 Fryer in Levitt (2010) po več virih (Sweeney, 1953; Fennema in Sherman, 

1977; Goldin, 1994; Hausmann, Tyson in Zahidi, 2008) opozarjata, da so 

razlike med spoloma na področju matematike zelo pomembna razprava na 

področju edukacije. Navajata 40-letne ameriške rezultate Scholastic Aptitude 

Test-a (SAT), ki kažejo, da ženske v povprečju dosegajo nižje rezultate na 

matematičnem področju kot moški. V svoji longitudinalni študiji, na vzorcu 

več kot 20000 otrok, ugotavljata, da ob vstopu v šolo med moškim in 

ženskim spolom ni statistično značilnih razlik na področju matematike, 

vendar po šestih letih šolanja deklice zaostajajo več kot dve standardni 

deviaciji za dečki. Rezultate so poskušali interpretirati z različnimi faktorji 

(manj vlaganja v deklice na področju v matematike, nižja pričakovanja do 

staršev na področju matematike, pristranski testi), vendar v nobenem od teh 

faktorjev niso našli ustrezne razlage. 

 

 Suryadarma (2015) je v sedemletni longitudinalni študiji, v katero je zajel 

3972 indonezijskih učencev, ugotovil, da obstajajo statistično značilne 

razlike pri razvitosti numeričnih spretnosti glede na spol, v prid ženskemu 

spolu. Te razlike s starostjo naraščajo. Razlog pripisuje naravnanosti 

šolskega sistema v Indoneziji, ki je bolj naklonjen deklicam kot dečkom. 

 

 Lai (2010, v Suryadarma, 2015) v longitudinalni študiji na populaciji 

kitajskih učenk in učencev ugotavlja, da so ob koncu osnovne šole deklice 

boljše na matematičnem področju, do konca srednje šole pa te razlike 

izzvenijo. Avtorji razlik niso mogli pripisati nobenemu pomembnemu 

faktorju.  

 

Različne raziskave prikazujejo različne ugotovitve glede vpliva spola na matematično 

področje. Nobena od omenjenih raziskav ni našla faktorjev, s katerimi bi lahko 

pojasnila ugotovljene razlike med spoloma, zato zaključujemo, da bi bilo na tem 

področju potrebno še nadaljnje raziskovanje.  
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3.6.4 Četrto raziskovalno vprašanje 

Ali pridružene motnje statistično značilno vplivajo na razvitost številskih in prostorskih 

predstav pri celotnem vzorcu ter glede na prisotnost ali odsotnost gibalne oviranosti? 

 

Tabela 24: Opisna statistika za skupne točke glede na pridružene motnje za vsak vzorec 

posebej  

gibalna oviranost pridružene motnje N MR 

da skupne točke 
ne   9 10,94 

da 13 11,88 

ne skupne točke 
ne 16 13,47 

da   6   6,25 

Legenda: 

N … numerus 

MR … povprečni rangi 

Iz tabele 24 je razvidno, da se znotraj vzorca učencev z gibalno oviranostjo ne kažejo 

bistvene razlike v skupnih točkah med učenci s pridruženimi motnjami (MR = 11,88) in 

med učenci brez pridruženih motenj (MR = 10,94). Znotraj drugega vzorca (učenci brez 

gibalne oviranosti) se kažejo večje razlike v skupnih točkah med učenci s pridruženimi 

motnjami (MR = 6,25) in med učenci brez pridruženih motenj (MR = 13,47), v prid 

učencem brez pridruženih motenj. 

Tabela 25: Test razlik za skupne točke glede na pridružene motnje 

gibalna oviranost skupne točke 

da 

Mann-Whitney U 53,500 

Z  -0,335 

2p   0,738 

ne 

Mann-Whitney U 16,500 

Z  -2,337 

2p   0,019 

 

Test razlik je pokazal, da obstaja statistična značilnost na nivoju 2p < 0,05 pri drugem 

vzorcu (pri učencih, ki nimajo prisotne gibalne oviranosti). Pri učencih z gibalno 

oviranostjo ni statistično značilnih razlik glede na pridružene motnje. 
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Tabela 26: Opisna statistika za skupne točke glede na pridružene motnje za celoten 

vzorec 

 
pridružene motnje N M SD 

skupne točke ne 25 32,60 12,09 

da 19 25,00 10,20 

Legenda: 

N … numerus 

M … mediana 

SD … standardni odklon 

 

Gledano na celoten vzorec so učenci brez pridruženih motenj dosegli v povprečju višje 

število točk (M = 32,60, SD = 12,09) kot učenci brez pridruženih motenj (M = 25,00,  

SD = 10,20).  

 

Tabela 27: Test razlik za skupne točke glede na pridružene motnje za celoten vzorec 

 t df 2p 

skupne točke 2,206 42 0,033 

 

Test razlik za celoten vzorec je pokazal, da obstaja statistično značilna razlika na 

nivoju 2p < 0,05 med učenci, ki imajo pridružene motnje, in med tistimi, ki nimajo 

pridruženih motenj.  

 

Interpretacija četrtega raziskovalnega vprašanja  

Pri učencih brez gibalne oviranosti z lažjimi motnjami v duševnem razvoju obstajajo 

statistično značilne razlike glede na pridružene motnje (tabela 25), pri učencih z gibalno 

oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju pa statistično značilnih razlik glede 

na pridružene motnje ni. Pri pregledu celotnega vzorca se pokažejo statistično značilne 

razlike v razvitosti številskih in prostorskih predstav glede na pridružene motnje (tabela 

27). Ker so se te razlike torej pokazale med učenci brez gibalne oviranosti, lahko 

razlike, ki so se pokazale na skupnem vzorcu, pripišemo vzorcu učencev brez gibalne 

oviranosti. Podobno kot pri tretjem raziskovalnem vprašanju, ko smo ugotavljali vpliv 

razreda na razvitost številskih in prostorskih predstav, tudi tukaj lahko vidimo, da 

pridružene motnje znotraj vzorca učencev z lažjimi motnjami in gibalno oviranostjo 

statistično značilno ne vplivajo na razvitost številskih in prostorskih predstav. Razlog 

temu lahko ponovno pripišemo temu, da je očitno primarno gibalna oviranost tista, ki 

močneje vpliva na razvitost številskih in prostorskih predstav kot druge motnje, saj so 

se predhodno pokazale razlike v razvitosti številskih in prostorskih predstav med 

učenci, ki imajo gibalno oviranost, in med tistimi, ki je nimajo (tabela 11). Ponovno pa 

je potrebna previdnost pri interpretaciji in zaključevanju, zaradi majhnega numerusa in 

nehomogene zastopanosti med obema vzorcema glede pridruženih motenj . Pri prvem 
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vzorcu namreč 9 od 22 učencev (40,9 %) nima pridruženih motenj, pri drugem pa 16 od 

22 (72,7 %). Delež učencev, ki nimajo pridruženih motenj, je torej bistveno večji pri 

drugem vzorcu, kljub temu pa je ravno v tem vzorcu dokazana statistična značilnost 

pridruženih motenj, kar potrdi našo interpretacijo, da ima gibalna oviranost večji vpliv 

na razvitost številskih in prostorskih predstav kot druge pridružene motnje. Poleg tega 

so lahko določene pridružene motnje (npr. epilepsija, ADHD) ustrezno zdravljene z 

medikamentozno terapijo in posledično lahko nimajo večjega vpliva na usvajanje 

šolskih znanj in na šolsko delo.  

3.6.5 Peto raziskovalno vprašanje 

Ali vključenost učencev v terapije (fizioterapijo, delovno terapijo, logopedijo) 

statistično značilno vpliva na razvitost številskih in prostorskih predstav učencev pri 

celotnem vzorcu ter glede na prisotnost ali odsotnost gibalne oviranosti?  

 

Tabela 28: Opisna statistika za skupne točke glede na vključenost v terapije za vsak 

vzorec posebej 

gibalna oviranost vključenost v terapije N MR 

da skupne točke 
ne   1 22,00 

da 21 11,00 

ne skupne točke 
ne 13 11,65 

da   9 11,28 

Legenda: 

N … numerus 

MR … povprečni rangi 

 

Kot je razvidno iz tabele 28, je med učenci z gibalno oviranostjo samo en učenec, ki ni 

vključen v nobeno terapijo, njegov rezultat (MR = 22,00) pa je v primerjavi z ostalimi 

učenci, ki so v terapijo vključeni (MR = 11,00), boljši. Med učenci brez gibalne 

oviranosti imajo tisti, ki niso vključeni v terapijo, približno enake rezultate (MR = 11,65) 

kot tisti, ki so vključeni v terapije (MR = 11,28). 

 

Tabela 29: Test razlik za skupne točke glede na vključenost v terapije za vsak vzorec 

posebej 

gibalna oviranost skupne točke 

da 

Mann-Whitney U   0,000 

Z  -1,660 

2p   0,097 

ne 

Mann-Whitney U 56,500 

Z  -0,134 

2p   0,893 
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Test razlik kaže, da ni statistično značilnih razlik znotraj obeh vzorcev med učenci, ki 

so vključeni v terapijo, in med tistimi, ki niso vključeni v terapijo na nivoju 2p > 0,05.  

 

Tabela 30: Opisna statistika za skupne točke glede vključenosti v terapije za celoten 

vzorec 

 vključenost v 

terapije 
N M SD 

skupne točke ne 14 38,36   5,68 

da 30 25,10 11,61 

Legenda: 

N … numerus 

M … mediana 

SD … standardni odklon 

 

Gledano na celotni vzorec so tisti učenci, ki niso vključeni v terapije, dosegli višje 

povprečje točk (M = 38,36, SD = 5,68) kot tisti učenci, ki so vključeni v terapije (M = 

25,10, SD = 11,61).  

 

Tabela 31: Test razlik za skupne točke glede vključenosti v terapije za celoten vzorec 

 t df 2p 

skupne točke 5,085 41,831 0,000 

 

Test razlik za celotni vzorec je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike na 

nivoju 2p = 0,000 med učenci, ki so vključeni v terapijo, in med učenci, ki niso 

vključeni v terapije.  

 

Interpretacija petega raziskovalnega vprašanja 

 

Rezultati kažejo, da imajo tisti učenci, ki so vključeni v terapije in imajo prisotno 

gibalno oviranost, nižje rezultate na testu, ki meri razvitost številskih in prostorskih 

predstav, kot tisti, ki v terapije niso vključeni (tabela 28). V drugem vzorcu, torej med 

učenci, ki nimajo gibalne oviranosti, so te razlike, gledano na povprečje rangov, zelo 

majhne (tabela 28). Test razlik je sicer pokazal, da znotraj obeh posameznih vzorcev ni 

statistično značilnih razlik glede razvitosti številskih in prostorskih predstav med 

učenci, ki so vključeni v terapije, ter med učenci, ki niso vključeni v terapije (tabela 29). 

  

Rezultati za celoten vzorec kažejo, da imajo učenci, ki niso vključeni v terapije, višje 

povprečje točk, kot tisti, ki so v terapije vključeni (tabela 30). Test razlik za celoten 

vzorec kaže, da obstajajo statistično značilne razlike med učenci, ki so vključeni v 

terapije, in med učenci, ki niso vključeni v terapije (tabela 31). Interpretiramo lahko, da 

te razlike obstajajo v prid tistim, ki niso vključeni v terapije, saj imajo ti učenci, kot je 

razvidno iz tabele 30, v povprečju za 13,26 točk boljše rezultate. V veliki večini so v 



80 
 

terapije vključeni učenci, ki nimajo prisotne gibalne oviranosti (med njimi je samo en 

učenec z gibalno oviranostjo), zato lahko interpretiramo, da tisti učenci, ki niso 

vključeni v terapije, dosegajo statistično značilno boljše rezultate zato, ker so svoj 

nevro-motrični razvoj že dosegli do te mere, da terapij ne potrebujejo. Kot je razvidno 

iz prvega raziskovalnega vprašanja (tabeli 10 in 11), učenci z gibalno oviranostjo torej 

dosegajo statistično značilno nižje rezultate na testu kot učenci brez gibalne oviranosti, 

ne glede na vključenost v terapije, saj ima gibalna oviranost močan vpliv na razvitost 

številskih in prostorskih predstav (tabela 11). E. Žgur (1998) je v raziskavi na dvajsetih 

učencih s cerebralno paralizo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju preverjala 

povezave med učinkovitostjo nevrofizioterapije in uspešnostjo v šoli. Učence je 

spremljala dve leti. Ugotovila je, da ne obstaja statistično značilna povezava med 

učinkovitostjo nevrofizioterapije in šolsko uspešnostjo učencev s cerebralno paralizo. 

Rezultate pripisuje temu, da koncept razvojno nevrološke obravnave (ena 

najpogostejših oblik fizioterapije za učence z razvojnimi primanjkljaji) poudarja 

pomembnost pridobivanja normalnih vzorcev drže in gibanja preko različnih tehnik 

inhibicije in facilitacije, za kar pa ni potrebno učenčevo zavestno sodelovanje, ampak je 

potrebno le posredovanje avtomatskih refleksih gibov. Ti gibi torej niso nujno hotni ali 

namenski, zato niti ni potrebno, da jih učenec v začetku izvaja hotno, in posledično 

lahko vseeno napreduje na gibalnem področju, ne pa nujno na področju kognicije. Kot 

smo že omenili v teoretičnem delu, avtor Čuk (2011) sicer navaja, da se z doseganjem 

normalnega pojavljanja refleksov hkrati omogoča tudi boljši kognitivni razvoj, vendar 

je ta vpliv posreden, dolgotrajen in bi ga bilo treba preverjati bolj specifično.  

 

Opozarjamo, da je pri interpretaciji ponovno potrebna velika previdnost pri 

posploševanju in zaključevanju, saj je znotraj prvega vzorca le en učenec, ki v terapije 

ni vključen, in zato ni enakovredne zastopanosti med tistimi učenci, ki so vključeni v 

terapije, in med tistimi učenci, ki v terapije niso vključeni. Prav tako nismo našli 

nobenih popolnoma primerljivih raziskav, ki bi nam bile v pomoč pri tem 

raziskovalnem vprašanju. Zato dobljene rezultate v tem primeru jemljemo zgolj kot 

smernice, nikakor pa jih ne želimo posploševati.  
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3.6.6 Šesto raziskovalno vprašanje  

Katere strategije štetja in računanja uporabljajo učenci? 

Ali obstajajo statistično značilne razlike v rabi strategij štetja in računanja med učenci 

z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju ter med učenci brez 

gibalne oviranosti in z lažjimi motnjami v duševnem razvoju? 

Tabela 32: Vrsta strategij štetja nazaj glede na gibalno oviranost 

 

gibalna oviranost 
Skupaj 

da ne 

strategije 

štetja nazaj 

nima strategije 
f 15 8 23 

% 68,2  36,4  52,3  

pomaga si s konkretno oporo, a 

šteje nazaj 

f 1 0 1 

% 4,5  0,0  2,3  

pomaga si s štetjem naprej, 

brez opor 

f 1 1 2 

% 4,5  4,5  4,5  

šteje nazaj brez opor 
f 5 13 18 

% 22,7  59,1  40,9  

Skupaj  
f 22 22 44 

% 100,0  100,0  100,0  

 

Tabela 32 prikazuje, da kar 68,2 % učencev z gibalno oviranostjo nima strategije štetja 

nazaj. Med učenci brez gibalne oviranosti je teh učencev skoraj polovica manj (36,4 %). 

Gledano na celotni vzorec več kot polovica učencev nima strategije štetja nazaj (52,3 

%). En učenec z gibalno oviranostjo (4,5 %) si pri štetju nazaj pomaga s konkretno 

oporo, eden pa s štetjem naprej brez opor. Pet učencev (22,7 %) šteje nazaj brez opor. 

Med učenci brez gibalne oviranosti ni bilo nobenega učenca, ki bi si pri štetju nazaj 

pomagal s konkretno oporo. Eden si je pomagal s štetjem naprej, brez opor, kar 13 (59,1 

%) jih je štelo nazaj brez opor. V celotnem vzorcu učencev si jih torej le 2,3 % pri štetju 

nazaj pomaga s konkretno oporo, 4,5 % s štetjem naprej, brez opor, 40,9 % učencev pa 

šteje nazaj brez opor.  

 

Test razlik je pokazal, da ni statistično značilne razlike v rabi strategij štetja nazaj med 

učenci z gibalno oviranostjo in med učenci brez gibalne oviranosti (χ
2
 = 7,234; df = 3; 

2p = 0,065). Do statistične značilnosti sicer manjka zelo malo (2p = 0,065).  
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Tabela 33: Vrsta strategij preštevanja predmetov glede na gibalno oviranost 

 

gibalna oviranost 
Skupaj 

da ne 

strategije 

preštevanja 

predmetov 

nima strategije 
f 5 0 5 

% 22,7 0,0 11,4 

prime in premakne vsak predmet 
f 3 7 10 

% 13,6 31,8 22,7 

vsakega predmeta se dotika s prsti 
f 10 11 21 

% 45,5 50,0 47,7 

gleda in prešteva predmete 
f 4 4 8 

% 18,2 18,2 18,2 

Skupaj 
f 22 22 44 

% 100,0 100,0 100,0 

 

Iz tabele 33 je razvidno, da med učenci z gibalno oviranostjo 22,7 % učencev nima 

strategije preštevanja predmetov, medtem ko med učenci brez gibalne oviranosti ni 

nobenega takega učenca. 13,6 % učencev z gibalno oviranostjo se pri preštevanju 

predmetov poslužuje strategije »prime in premakne vsak predmet«, med učenci brez 

gibalne oviranosti je takšnih učencev 31,8 %. Strategije »dotikanja predmetov s prsti« 

se učenci znotraj obeh vzorcev poslužujejo v približno enaki meri (učenci z gibalno 

oviranostjo v 45,5 %, učenci brez gibalne oviranosti pa v 50,00 %). Strategija »gleda in 

prešteva predmete« je pri obeh vzorcih zastopana v enaki meri (18,2 %). Pri celotnem 

vzorcu je v največji meri (47,7 %) zastopana strategija »vsakega predmeta se dotika s 

prsti«, sledi uporaba strategije »prime in premakne vsak predmet« (22,7 %). 18,2 % 

učencev uporablja najvišjo strategijo »gleda in prešteva predmete«, v najmanjši meri 

(11,4 %) se učenci ne poslužujejo nobene strategije, med temi učenci pa ni nobenega 

učenca brez gibalne oviranosti.  

 

Test razlik je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike (χ
2
 = 8,625; df = 3; 2p = 

0,035) v rabi strategij preštevanja predmetov med učenci z gibalno oviranostjo in med 

učenci brez gibalne oviranosti.  
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Tabela 34: Vrsta strategij seštevanja glede na gibalno oviranost 

 

gibalna oviranost 
Skupaj 

da ne 

strategije 

seštevanja 

nima strategije 
f 11 4 15 

% 50,0 18,2 34,1 

šteje vse na prste 
f 1 1 2 

% 4,5 4,5 4,5 

začne s prvim številom, ne 

glede na velikost, in prišteje 

drugo 

f 1 8 9 

% 
4,5 36,4 20,5 

začne z večjim številom in 

prišteje drugo 

f 7 3 10 

% 31,8 13,6 22,7 

prikliče aritmetično dejstvo 
f 2 6 8 

% 9,1 27,3 18,2 

Skupaj 
f 22 22 44 

% 100,0 100,0 100,0 

 

Iz tabele 34 vidimo, da kar polovica učencev z gibalno oviranostjo (50,00 %) nima 

strategije seštevanja, medtem ko je med učenci z gibalno oviranostjo takšnih učencev 

zgolj 18,4 %. Zgolj dva učenca v obeh vzorcih uporabljata strategijo »šteje vse na 

prste«, kar predstavlja v vsakem od vzorcev 4,5 % celotnega numerusa. En učenec z 

gibalno oviranostjo pri seštevanju začne s prvim številom, ne glede na velikost, in 

prišteje drugo, med učenci brez gibalne oviranosti je takih 8 učencev, kar predstavlja 

36,4 %. Višjo strategijo »začne z večjim številom in prišteje drugo« uporablja 31,8 % 

učencev z gibalno oviranostjo in le 13,6 % učencev brez gibalne oviranosti. Priklic 

aritmetičnega dejstva pa v večji meri uporabljajo učenci brez gibalne oviranosti (27,3 

%) ter v manjšini učenci brez gibalne oviranosti (9,1 %). Gledano na celotni vzorec, 

največ učencev nima strategije (34,1 %), 22,7 % uporablja strategijo »začne z večjim 

številom in prišteje drugo«, 20,5 % začne s prvim številom, ne glede na velikost in 

prišteje drugo, 18,2 % jih prikliče aritmetično dejstvo, najmanj jih šteje vse na prste 

(4,5 %).  

 

Test razlik je pokazal, da obstajajo (χ
2
 = 13,333; df = 4; 2p = 0,010) statistično značilne 

razlike med učenci brez gibalne oviranosti in med učenci z gibalno oviranostjo v rabi 

strategij seštevanja.  

 

 

 

 

 

 



84 
 

Tabela 35: Vrsta strategij odštevanja glede na gibalno oviranost 

 

gibalna oviranost 
Skupaj 

da ne 

strategije 

odštevanja 

nima strategije 
f 12 5 17 

% 54,5 22,7 38,6 

prešteje večje število na prste, odšteje 

manjše in prešteje preostanek 

f 8 12 20 

% 36,4 54,5 45,5 

šteje nazaj po ena od večjega števila 
f 1 1 2 

% 4,5 4,5 4,5 

šteje po ena naprej od manjšega 

števila 

f 1 1 2 

% 4,5 4,5 4,5 

priklic aritmetičnega dejstva 
f 0 3 3 

% 0,0 13,6 6,8 

Skupaj 
f f 22 44 

% % 100,0 % 100,0 

 

Tabela 35 prikazuje, da kar 54,5 % učencev z gibalno oviranostjo nima strategije 

odštevanja. Pri učencih brez gibalne oviranosti je takšnih učencev 22,7 %. Več kot 

polovica učencev brez gibalne oviranosti (54,5 %) uporablja strategijo »prešteje večje 

število na prste, odšteje manjše in prešteje preostanek«. To strategijo uporablja 36,4 % 

učencev brez gibalne oviranosti. 4,5 % učencev v vsakem vzorcu uporablja strategijo 

»šteje nazaj po ena od večjega števila«, ravno takšen delež učencev uporablja tudi 

naslednjo strategijo »šteje po ena naprej od manjšega števila«. Strategije »priklic 

aritmetičnega dejstva« ne uporablja nobeden od učencev z gibalno oviranostjo ter trije 

učenci (13,6 %) brez gibalne oviranosti. Gledano na celoten vzorec največ učencev 

(skoraj polovica) uporablja strategijo »prešteje večje število na prste, odšteje manjše in 

prešteje preostanek« (45,5 %), 38,6 % učencev nima strategije, 6,8 % uporablja 

strategijo priklic aritmetičnega dejstva, 4,5 % pa bodisi šteje nazaj po ena od večjega 

števila ali šteje po ena naprej od manjšega števila.  

 

Test razlik je pokazal, da ni statistične značilnosti (χ
2
 = 7,934; df = 4; 2p = 0,094) med 

obema vzorcema. 

 

Interpretacija šestega raziskovalnega vprašanja 

 

Zaključimo lahko, da: 

- ne obstajajo statistično značilne razlike v rabi strategij štetja nazaj med učenci 

z gibalno oviranostjo in med učenci brez gibalne oviranosti, čeprav do statistične 

značilnosti manjka zelo malo. Najverjetneje bi pri večjem numerusu, glede na 

rezultate (χ
2
 = 7,234; df = 3; 2p = 0,065), prišlo do statistično značilne razlike. Iz 
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tabele 32 je, gledano na celotni vzorec, razvidno, da več kot polovica učencev 

(52,3 %) nima strategije štetja nazaj, skoraj polovica (40,9 %) pa šteje nazaj brez 

opor, kar predstavlja velik razkorak med učenci. Te rezultate lahko pripišemo 

temu, da več kot polovica učencev z gibalno oviranostjo (68,2 %) nima 

strategije štetja nazaj (torej ti učenci pokrivajo največji delež v rabi te strategije, 

gledano na celotni vzorec), med učenci brez gibalne oviranosti je teh učencev 

skoraj polovica manj (36,4 %). Največ učencev brez gibalne oviranosti 

uporablja strategijo »štetje nazaj brez opor«, in sicer več kot polovica vseh (59,1 

%). Učenci brez gibalne oviranosti torej v primerjavi z učenci z gibalno 

oviranostjo v večji meri uporabljajo višje razvito strategijo štetje nazaj brez 

opor, medtem ko več učencev z gibalno oviranostjo v primerjavi z učenci brez 

gibalne oviranosti sploh nima ustrezne strategije štetja nazaj.  

- obstajajo statistično značilne razlike (2p = 0,035) v rabi strategij preštevanja 

predmetov med učenci z gibalno oviranostjo in med učenci brez gibalne 

oviranosti. Največje razlike se kažejo pri tem, da 22,7 % učencev nima strategije 

štetja nazaj, medtem ko med učenci brez gibalne oviranosti ni nobenega 

takšnega učenca (tabela 33). Štirje učenci več brez gibalne oviranosti (31,8 %) 

uporabljajo strategijo »prime in premakne vsak predmet«. Ostali dve strategiji 

preštevanja predmetov sta med učenci z gibalno oviranostjo in med učenci brez 

gibalne oviranosti zastopani v približno enaki meri (tabela 33). V primerjavi s 

strategijami štetja nazaj je pri strategijah preštevanja predmetov bistveno manj 

učencev brez strategije (v celotnem vzorcu le 11,4 %, pri strategijah štetja nazaj 

pa 52,3 %), kar pomeni, da so učenci strategije preštevanja predmetov v večji 

meri že usvojili in ponotranjili. Tudi avtorice M. Kavkler, S. Tancig in L. 

Magajna (2004) so ugotovile, da bistveno več učencev (45 %) prvega razreda 

redne osnovne šole, ki so pri matematiki neuspešni, pri štetju nazaj nima 

strategije. Pri preštevanju predmetov je delež teh učencev manjši (15 %). Med 

skupino uspešnih in neuspešnih učencev so v omenjeni raziskavi pri matematiki 

prisotne razlike v rabi strategij štetja nazaj in preštevanja predmetov (več 

neuspešnih učencev nima strategije ali uporablja nižje strategije). Učenci z 

gibalno oviranostjo so v naši raziskavi bistveno neuspešnejši na področju 

razvitosti številskih in prostorskih predstav kot učenci brez gibalne oviranosti 

(tabela 10 in tabela 11) in prav tako v večji meri, v primerjavi z učenci brez 

gibalne oviranosti, ki so bili pri reševanju testa uspešnejši, nimajo ustreznih 

strategij štetja nazaj in preštevanja predmetov (tabeli 32 in 33). Do podobnih 

ugotovitev je prišla tudi A. Jašarević (2016), ki je v raziskavo zajela 159 

predšolskih otrok, od tega 15 s posebnimi potrebami. Ugotavlja namreč, da kar 

74,8 % otrok nima učinkovite strategije štetja nazaj, pri preštevanju predmetov 

pa je takšnih otrok 1,3 %. V primerjavi s štetjem nazaj je preštevanje predmetov 

lažje, ker se v razvoju pojavi spontano in bistveno prej kot štetje nazaj. Učenci z 

gibalno oviranostjo in tudi brez gibalne oviranosti in lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju torej potrebujejo še veliko izkušenj, vaj in ponavljanja, da 

bodo usvojili in ponotranjili strategije štetja nazaj.  
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- obstaja statistično značilna razlika v rabi strategij seštevanja (2p = 0,010) med 

učenci brez gibalne oviranosti in med učenci z gibalno oviranostjo. Največje 

razlike se kažejo v tem, da polovica učencev z gibalno oviranostjo nima 

strategije seštevanja, pri učencih brez gibalne oviranosti je teh učencev le 18,2 

%. Večji delež učencev brez gibalne oviranosti (36,4 %) v primerjavi z učenci z 

gibalno oviranostjo (4,5 %) začne pri seštevanju s prvim številom, ne glede na 

velikost, in prišteje drugo, kar kaže, da je tudi med učenci brez gibalne 

oviranosti nekaj učencev, ki uporabljajo nižjo, zamudnejšo strategijo štetja in 

potrebujejo usmerjeno učenje strategij seštevanja. Pri uporabi strategije »začne z 

večjim številom in prišteje drugo« je situacija presenetljivo ravno obratna, 

čeprav tu ni tako velikih razlik (tabela 34). To nakazuje, da nekateri učenci z 

gibalno oviranostjo postopno prehajajo na uporabo višjih strategij seštevanja, 

vendar je ta delež še precej nizek. Razlike so tudi pri zadnji, najvišji strategiji 

»priklic aritmetičnega dejstva«. Le dva učenca z gibalno oviranostjo prikličeta 

aritmetično dejstvo pri seštevanju do 5, med učenci brez gibalne oviranosti pa je 

takih učencev 6. V celotni populaciji to predstavlja 18,2 %, kar je še vedno 

precej nizek delež. 

- ni statistično značilne razlike v rabi strategij odštevanja med enim in drugim 

vzorcem, čeprav do nje manjka zelo malo (2p = 0,094). Menimo, da bi glede na 

rezultate pri večjem numerusu prišlo tudi tukaj do statistično značilnih razlik. 

Kljub temu lahko vidimo, da tudi v rabi strategij odštevanja več kot polovica 

učencev (54,5 %) z gibalno oviranostjo nima strategije odštevanja, poleg tega 

niti eden učenec z gibalno oviranostjo še ne prikliče aritmetičnega dejstva. Pri 

učencih brez gibalne oviranosti je teh učencev 13,6 %, kar še vedno predstavlja 

majhen delež vseh, ki prikličejo aritmetično dejstvo (6,8 %). Večina učencev 

brez gibalne oviranosti (54,5 %) se poslužuje strategije »prešteje večje število na 

prste, odšteje manjše in prešteje preostanek«. Ta strategija je tudi pri celotnem 

vzorcu najbolj zastopana (45,5 %).  

V primerjavi s strategijami seštevanja se pri rabi strategij odštevanja več 

učencev poslužuje razvojno nižje in zamudnejše strategije »prešteje večje število 

na prste, odšteje manjše in prešteje preostanek«, prav tako bistveno manj 

učencev (6,8 %) prikliče aritmetično dejstvo kot pri seštevanju (tam je teh 

učencev 18,2 %). A. Jašarević (2016) je v svoji raziskavi ugotovila, da kar 80 % 

(N = 15) predšolskih otrok s posebnimi potrebami nima ustreznih strategij 

odštevanja, več kot polovica otrok si ni znala pomagati s konkretnimi predmeti 

ali prsti. Pri reševanju nalog seštevanja so otroci v večini uporabljali strategijo 

»šteje vse«, v večji meri so si tudi pomagali s prsti ali konkretnimi predmeti. 

Takšni rezultati so pravzaprav pričakovani, saj učenci z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju potrebujejo postopno učenje korak po koraku in več 

ponavljanj in utrjevanj, da lahko preidejo na višje razvite strategije tudi pri 

odštevanju.  
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Pri vseh opazovanih strategijah štetja in seštevanja, razen pri strategijah preštevanja 

predmetov, je med učenci z gibalno oviranostjo vsaj polovica učencev, ki nima 

nikakršne strategije. Pri učencih brez gibalne oviranosti je takšnih učencev bistveno 

manj (največ pri strategijah štetja nazaj – 36,4 %). Več učencev brez gibalne oviranosti 

uporablja višje razvite strategije štetja nazaj (več kot polovica jih šteje nazaj brez opor). 

Med strategijami preštevanja predmetov je najvišja strategija »gleda in prešteva 

predmete« med obema vzorcema zastopana v enaki meri, vendar imajo, za razliko od 

učencev z gibalno oviranostjo, vsi učenci brez gibalne oviranosti razvito vsaj eno 

strategijo preštevanja predmetov. Učenci brez gibalne oviranosti uporabljajo v večji 

meri višje razvite strategije seštevanja (čeprav je tu treba opozoriti, da več učencev z 

gibalno oviranostjo uporablja strategijo »začne z večjim številom, ne glede na velikost, 

in prišteje drugo«, vseeno pa več učencev brez gibalne oviranosti prikliče aritmetično 

dejstvo pri seštevanju). Prav tako je pri strategijah štetja nazaj več učencev, ki prikličejo 

aritmetično dejstvo (13,6 %), med učenci z gibalno oviranostjo pa ni nobenega učenca, 

ki bi se posluževal te strategije. Razloge za to pripisujemo spremljajočim posledicam 

gibalne oviranosti, ki so predstavljene v teoretičnem delu (učenci z gibalno oviranostjo 

imajo zaradi specifik gibalnega razvoja zmanjšane zmožnosti samostojnega 

manipuliranja s predmeti, manj je spontanih predštevilskih dejavnosti, starši pogosto v 

zgodnjem otroštvu dajejo prednost drugim dejavnikom, ne pa toliko matematičnim 

izkušnjam, gibalno oviranost pogosto spremljajo pridružene senzorno-perceptivne 

motnje, motnje zaznavanja lastnega telesa in telesne sheme, motnje pomnjenja in 

pozornosti, težave pri zaznavanju predmetov, težave z organizacijo, odsotnosti od 

pouka, utrujenost zaradi fizičnih ovir, operacij ipd.), kar posledično vpliva na učenje in 

usvajanje šolskega znanja ter tudi učenje rabe aritmetičnih strategij. Ker učenci 

potrebujejo bistveno več ponavljanja, utrjevanja in utrjevanja, lahko trdimo, da učenci 

pri tej starosti, ki jo je zajemal naš vzorec, še niso usvojili in avtomatizirali vseh 

strategij štetja in računanja in potrebujejo pri tem še mnogo naravnih izkušenj in 

usmerjenih ter konkretnih vaj.  
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4 Sklep  

Glede na literaturo, v kateri so poudarjene povezave, soodvisnosti in sovplivnosti med 

kognitivnim in gibalnim razvojem ter predstavljeni različni vplivi gibalne oviranosti na 

kognitivno področje, je bil glavni namen magistrskega dela ugotoviti, če obstajajo 

razlike v razvitosti številskih in prostorskih predstav med učenci 2. in 3. razreda 

prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom z gibalno 

oviranostjo ter med učenci brez gibalne oviranosti.  Poleg tega nas je zanimalo tudi, če 

na omenjenem področju obstajajo razlike glede na stopnjo gibalne oviranosti, razred, 

spol, pridružene motnje ter glede na vključenost v terapije. Opazovali smo tudi, katere 

strategije štetja in računanja uporabljajo učenci, ter če obstajajo razlike v rabi teh 

strategij med učenci z gibalno oviranostjo in med učenci brez gibalne oviranosti.  

Podatke smo pridobili s pomočjo lastno izdelanega testa znanja, v katerega so bile 

vključene naloge, ki merijo razvitost številskih in prostorskih predstav. Test smo 

izdelali s pomočjo literature, pri čemer smo sledili ciljem učnega načrta za matematiko 

za 2. razred prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim 

standardom. Za sodelovanje smo zaprosili 52 ustanov, ki izvajajo ta program in imajo v 

razred vključene učence z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in gibalno oviranostjo. 

Učence, ki bi ustrezali našim kriterijem za raziskavo, smo našli v enajstih ustanovah, od 

tega jih je v raziskavi sodelovalo devet. Skupni vzorec naše raziskave, 44 učencev, smo 

razdelili na dva vzorca: 22 učencev z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju ter 22 učencev brez gibalne oviranosti z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju, da smo lažje primerjali dosežke med učenci z gibalno oviranostjo in 

učenci brez gibalne oviranosti. Podatki so bili statistično obdelani s programom SPSS in 

prikazani v tabelah ter opisno.  

Obdelava podatkov je pokazala, da lahko trdimo, da obstajajo statistično značilne 

razlike v razvitosti številskih in prostorskih predstav med učenci z gibalno oviranostjo 

in med učenci brez gibalne oviranosti. Učenci brez gibalne oviranosti so namreč v 

povprečju dosegli polovico skupnih točk več kot učenci z gibalno oviranostjo. 

Statistično značilne razlike v prid učencem brez gibalne oviranosti so se izkazale pri 

vseh testnih nalogah, razen pri dveh. Ta ugotovitev naše raziskave se povezuje z 

ugotovitvami različnih avtorjev, ki so dokazovali, da imajo učenci z gibalno 

oviranostjo, zaradi posledic gibalnega razvoja, več težav pri usvajanju matematičnih 

sposobnosti in spretnosti in potrebujejo pri tem več izkušenj, časa, ponavljanj in 

utrjevanj. 

Stopnja gibalne oviranosti se ni izkazala kot statistično pomemben dejavnik vpliva na 

razvitost številskih in prostorskih predstav. Prav tako ni statistično značilnih razlik 

glede na spol učencev. 

Razlike med razredoma pa so se izkazale kot statistično značilne samo na vzorcu 

učencev brez gibalne oviranosti, ne pa na vzorcu učencev z gibalno oviranostjo in prav 

tako ne na celotnem vzorcu. Učenci v tretjem razredu so kronološko starejši, deležni so 
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bili več ponavljanj in utrjevanj, zato nas tudi ne preseneča dejstvo, da so dosegali boljše 

rezultate na testu. Kljub temu so se te razlike izkazale kot statistično značilne le pri 

vzorcu učencev brez gibalne oviranosti. Učenci z gibalno oviranostjo torej, kljub višji 

kronološki starosti, več ponovitvam in vajam, ki so jih bili deležni v času šolanja, v 

rezultatih ne dosegajo statistično značilnih razlik glede na razred, saj je gibalna 

oviranost tista, ki na rezultate pomembneje vpliva kot razred sam.  

Pridružene motnje statistično značilno vplivajo na razvitost številskih in prostorskih 

predstav pri učencih brez gibalne oviranosti in tudi na celotnem vzorcu. Tisti učenci, ki 

imajo poleg lažjih motenj v duševnem razvoju pridružene še druge motnje (motnje 

avtističnega spektra, govorno-jezikovne motnje, ADHD ipd.), so pričakovano dosegli 

nižje rezultate, saj te motnje predstavljajo ovire na področju kognicije in vplivajo na 

učenje in usvajanje znanj. Na vzorcu učencev z gibalno oviranostjo se te razlike niso 

izkazale kot statistično značilne, kar pomeni, da je tudi v tem primeru gibalna oviranost 

tista, ki v večji meri vpliva na rezultate kot pridružene motnje. 

Pokazalo se je tudi, da obstajajo statistično značilne razlike med učenci, ki so vključeni 

v terapije, in med učenci, ki niso vključeni v terapije, vendar te razlike obstajajo le na 

celotnem vzorcu, na obeh posameznih vzorcih pa ne. Učenci, ki v terapije niso 

vključeni, so dosegli nekoliko boljše rezultate na testu. Razlog pripisujemo temu, da 

imajo ti učenci zadostno dovršen gibalni razvoj, da terapij ne potrebujejo, posledično so 

lahko tudi na kognitivnem področju bolj napredovali in so njihovi rezultati zato boljši. 

Prav tako se je izkazalo, da obstajajo razlike med učenci z gibalno oviranostjo in učenci 

brez gibalne oviranosti pri rabi strategij štetja in računanja. Učenci z gibalno oviranostjo 

v večji meri nimajo strategij, s katerimi bi si lahko pomagali pri štetju in računanju. 

Statistično značilne razlike so se izkazale pri rabi strategij preštevanja predmetov in 

seštevanja. Na področju preštevanja predmetov se je največja razlika pokazala v tem, da 

imajo čisto vsi učenci brez gibalne oviranosti neko strategijo pri preštevanju predmetov, 

pri učencih brez gibalne oviranosti pa je skoraj četrtina takšnih, ki strategije nimajo. Na 

področju seštevanja so se največje razlike pokazale ravno tako pri tem, da veliko več 

učencev brez gibalne oviranosti nima ustrezne strategije seštevanja, in tudi v tem, da jih 

manj prikliče aritmetično dejstvo, kar pomeni, da nimajo še usvojene avtomatizacije 

priklica.  

Omejitve raziskave in možnost za nadaljnje raziskovanje 

Kot prvo omejitev raziskave izpostavljamo omejitev vzorca – zaradi njegove velikosti. 

Sprva smo namreč želeli pridobiti večji numerus, da bi bili rezultati bolj posplošljivi, 

vendar se je pozneje to izkazalo kot nemogoče, saj smo vzpostavili stik s čisto vsemi 

ustanovami, ki izvajajo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom, da bi pridobili čim več učencev 2. in 3. razreda z gibalno oviranostjo in 

lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Našli smo 27 učencev, ki so ustrezali našim 

kriterijem, vendar je ena učenka med raziskavo odšla na daljšo odsotnost, štirje učenci 

pa niso prinesli podpisanega soglasja za sodelovanje. Skupno smo našli tako 22 učencev 
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z gibalno oviranostjo in 22 brez. Z raziskavo smo tako vseeno pokrili velik delež vseh 

učencev 2. in 3. razreda z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju, 

zato lahko, kljub majhnemu vzorcu, trdimo, da smo za slovenske razmere (saj je v 

populaciji teh učencev malo) pokrili precejšen delež populacije.  

Druga omejitev pa se kaže v tem, da nismo uspeli izenačiti obeh vzorcev učencev po 

vseh značilnostih, saj so si učenci zelo različni med sabo in je bilo popolno izenačenje 

oteženo. Posledično ni homogene zastopanosti po spolu, starosti, pridruženih motnjah in 

vključenosti v terapije. Prav tako ni homogene delitve med učenci z gibalno oviranostjo 

po stopnjah gibalne oviranosti. Zato v teh primerih rezultate jemljemo zgolj kot 

smernice ter kot možne pokazatelje na določene razlike, nikakor pa jih ne posplošujemo 

in trdimo, da to v splošnem velja. Smiselno bi bilo vzorec učencev z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju bistveno bolj prilagoditi vzorcu učencev z gibalno oviranostjo, ker bi 

bile potem primerjave za starost, spol, pridružene motnje in vključenost v terapije 

bistveno lažje in bolj veljavne. Zagotoviti bi bilo treba tudi enakomerno zastopanost po 

stopnjah gibalne oviranosti. Za nadaljnje raziskovanje bi bilo zanimivo ugotavljati tudi, 

specifično katere pridružene motnje bolj in katere manj vplivajo na razvitost številskih 

in prostorskih predstav. Ravno tako bi lahko podobno preučevali za terapije. Vendar bi 

bilo v tem primeru treba raziskavo bistveno razširiti.  

Največjo pomembnost raziskave bi dosegli s povečanjem enakega vzorca, pri čemer bi 

lahko vključili učence različnih starosti in različnih razvojnih obdobij, vendar bi bilo v 

tem primeru treba prilagoditi test znanja glede na starost. Že v naši raziskavi so se 

namreč, v primeru posameznih učencev (predvsem v primeru učencev brez gibalne 

oviranosti), pokazale razlike glede na razred, saj so nekateri učenci števila do 10 že 

bistveno v večji meri ponotranjili in avtomatizirali, spet drugi pa imajo težave že pri 

številskem obsegu do 5 in števil do 10 še ne poznajo. S tega vidika smo se odločili 

slediti ciljem učnega načrta za matematiko za 2. razred prilagojenega izobraževalnega 

programa z nižjim izobrazbenim standardom, vendar bi bilo smiselno v primeru 

razširitve numerusa in vzorca prilagoditi in razširiti tudi test znanja. Področje številskih 

in prostorskih predstav je namreč zelo široko in v naši raziskavi smo se dotaknili le 

drobca tega, kar se da na omenjenem področju preučevati.  

Zanimivo bi bilo preučevati tudi razlike med posameznimi oblikami gibalne oviranosti 

(npr. cerebralno paralizo, spino bifido, mišično distrofijo) ali pa celo med posameznimi 

oblikami ene oblike gibalne oviranosti (npr. med poznanimi oblikami cerebralne 

paralize). Vendar bi bilo treba v tem primeru ponovno bistveno razširiti numerus in 

zagotoviti enakovredno zastopanost posameznih oblik ter izenačitev v ključnih 

značilnostih različnih vzorcev, da bi bile primerjave možne.  

Še ena izmed omejitev raziskave, ki jo želimo izpostaviti, je specifičnost izbranega 

vzorca in preučevanega področja, saj pravzaprav nismo našli niti ene raziskave, ki bi 

preučevala točno to, česar smo se lotili sami. Nismo namreč našli raziskav, ki bi se 

usmerile točno na številske in prostorske predstave ravno pri učencih z gibalno 

oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju v 2. in 3. razredu. Obstaja sicer 
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nekaj raziskav, ki predstavljajo vpliv gibalne oviranosti na matematična področja in na 

področje številskih predstav, vendar vse zajemajo cerebralno paralizo pri učencih brez 

motenj v duševnem razvoju. Vse te raziskave prav tako opozarjajo na pomanjkanje 

informacij in ugotovitev na tem področju. Še manj je raziskav, ki bi se osredotočale na 

omenjeno populacijo in prostorske predstave (na področju številskih predstav je 

literature in raziskav več). Posledično pri interpretaciji nismo imeli veliko raziskav, s 

katerimi bi lahko primerjali naše rezultate in jih s tem lažje ovrednotili, zato smo si 

pomagali s sorodnimi raziskavami. 

Uporabna vrednost raziskave 

Zadnja omejitev raziskave, ki smo jo izpostavili (pomanjkanje primerljivih raziskav), je 

lahko hkrati tudi prednost, kajti s tem smo opravili neke vrste pionirsko raziskavo, kar 

lahko predstavlja doprinos na področje specialne in rehabilitacijske pedagogike in nudi 

smernice za nadaljnje raziskovanje na tem področju. Glede na rezultate naše raziskave 

so zbrane določene prilagoditve, aktivnosti in strategije, ki so lahko v pomoč 

strokovnim delavcem pri razvijanju številskih in prostorskih predstav, saj, kot kažejo 

rezultati, so te predstave še vedno za marsikaterega učenca abstrakten in zahteven 

proces. Ker so se pokazale velike razlike med učenci z gibalno oviranostjo in učenci 

brez gibalne oviranosti, bi bilo v praksi smiselno več časa za konkretne dejavnosti in 

ponazoritve pri razvoju številskih in prostorskih nameniti učencem z gibalno 

oviranostjo ter se pri poučevanju posluževati čim več konkretnih, realističnih, z 

življenjem povezanih dejavnosti in ostati na konkretnem nivoju poučevanja, vse dokler 

posamezen učenec to potrebuje in šele postopno preiti na grafični in simbolni nivo. S 

tem namenom smo v magistrskem delu zbrali nekaj takšnih dejavnosti in strategij, v 

čemer vidimo praktičen doprinos na specialno-pedagoškem področju. Ker so številske 

in prostorske predstave temelj za nadaljnjo uspešnost na matematičnem področju, je 

prav, da jim v praksi posvetimo dovolj časa in učencem, še posebej učencem z gibalno 

oviranostjo, nudimo dovolj realnih, zabavnih in konkretnih izkušenj, za katere so morda 

bili, zaradi posledic gibalne oviranosti, prikrajšani.  
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5 Priloge 

Priloga 1: Splošne strategije in prilagoditve za razvijanje številskih in 

prostorskih predstav za učence z gibalno oviranostjo in lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju 
 

Prilagoditve za delo  

 

Učenci z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju se lahko 

vključujejo v vse šolske aktivnosti v okviru svojih zmožnosti ter ob primernih 

prilagoditvah. Za spodbujanje ustreznega učenčevega gibanja je nujno, da učitelji, 

varuhi negovalci in drugi strokovni delavci poznajo potek pravilnega gibalnega razvoja, 

posameznih gibalnih vzorcev in pravilne prehode iz enega položaja v drugega (Dobravc 

in Kajfež, 2014). Ker imajo učenci z gibalno oviranostjo bistveno manj izkušenj kot 

vrstniki brez gibalnih ovir in ker so najzgodnejše gibalne izkušnje nujno potrebne za 

ustrezen razvoj številskih in prostorskih predstav (Hodnik Čadež in Filipčič, 2002), je 

zelo pomembno, da se učencem z gibalno oviranostjo omogoči primerno okolje, ki jim 

bo omogočilo ustrezno sistematično razvijanje vseh funkcij. Bistveno je, da je na vseh 

stopnjah izobraževanja poudarek na pridobivanju raznolikih izkušenj (Dobravc in 

Kajfež, 2014). V magistrskem delu se osredotočamo na prilagoditve in strategije, ki so 

potrebne za nemoteno šolsko delo in za pridobivanje ustreznih predstav o številih in 

prostoru. 

Prostorske prilagoditve 

S. Dobravc in T. Kajfež (2014) trdita, da je za gibalno ovirane učence z motnjami v 

duševnem razvoju ustrezen prostor eden najpomembnejših dejavnikov. Zagotavljati jim 

je potrebno (Dobravc in Kajfež, 2014; Gargiulo, 2015): 

- dovolj prostora, ki jim omogoča dostop do učnih in tehničnih pripomočkov,  

- prilagojen delovni prostor, ki ga omogoča posebna oprema (miza in stol z 

možnostjo nastavitve delovne ploskve in višine, prilagojena pisala, ravnila, 

geotrikotniki idr.),  

- individualne kotičke za počitek na blazini ali postelji,  

- prostor za shranjevanje ortopedskih pripomočkov (invalidski voziček, 

prilagojeni tricikel, hodulje ali opornice, stojka, stezniki, električni stimulatorji 

idr.),  

- prostor za prilagojeni didaktični material, ki je učencem na dosegu, 

- nemoteno mobilnost v vseh prostorih ustanove ter zunaj nje, učilnica ali delovni 

prostor naj bosta tako velika, da omogočata pristop/dostop odrasle osebe (ali več 

oseb) k učencem z vseh strani, 

- razredi, ki jih morajo med poukom zamenjati, naj bodo čim bližje drug drugemu. 
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Časovne prilagoditve 

 Učenci morajo imeti (Dobravc in Kajfež, 2014, Gargiulo, 2015): 

- več časa za pripravo in izvajanje posamezne šolske dejavnosti, 

- predviden čas za nameščanje ortopedskih in drugih pripomočkov, 

- predviden dodaten čas za osebno nego in trajanje ter terapevtsko pomoč, 

- daljši čas za dokončanje posamezne aktivnosti, 

- delitev aktivnosti na posamezne dele, na več korakov, 

- predviden čas za počitek in sproščanje med dejavnostmi, 

- možnost in priložnost, da v čim večji meri opravijo šolske aktivnosti 

samostojno, kljub temu da za to potrebujejo več časa, 

- možnost, da prvi zapustijo učilnico ob koncu ure, da se izognejo gneči na 

hodniku.  

Prilagoditve didaktičnega okolja 

Pomembno je, da (Dobravc in Kajfež, 2014, Gargiulo, 2015): 

- učenje poteka po vseh senzornih poteh (slušni, vidni, kinestetični), 

- se zagotovi prilagojene učne liste (dovolj prostora, dovolj velike črke, razmak 

med vrsticami), 

- so prilagojeni didaktični pripomočki (pisala z nastavki za lažje prijemanje ali 

nelomljivi svinčniki, barvice ali voščenke, prilagojene škarje, noži, lončki, 

prilagojena tipkovnica, miška, programska oprema), 

- uporabljajo plastificiran material, 

- imajo stojala in nedrseče podlage (za učne liste, šolski material), 

- so jim na voljo multimedijska sredstva (interaktivna tabla, projektor, zvočniki, 

itd.). 

Splošne strategije in priporočila 

Strokovni delavci lahko pomagajo učencem pri razvijanju številskih in prostorskih 

predstav z naslednjimi splošnimi strategijami (Hodnik Čadež, 2002; Ontario Ministry of 

Education, 2003; FAWCO, 2007, Dyscalculia.org, b.d., v Kavkler, 2011):  

 

- Na začetku vsake matematične teme je smiselno narediti povzetek prejšnje 

snovi, da lažje sledijo pouku in nove informacije vključijo v že obstoječo mrežo 

informacij. 

- Učencem je treba predstaviti čim bolj različne primere matematičnih problemov, 

ki naj bodo povezani z življenjskimi situacijami (npr. učenci naj štejejo nabrane 

cvetlice, pribor pri malici, stole v razredu, pri razdruževanju naj delijo igrače 

drug drugemu, prostorske pojme naj uporabljajo med lastnim gibanjem ipd.) 
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- Učencem je treba zagotoviti različne konkretne in grafične materiale (razne 

naravne materiale, kocke, slike, grafe, miselne vzorce, razpredelnice, puščice za 

označbo smeri računanja, označbe za zaporedje izvajanja korakov itd.), ki jim 

pomagajo pri razumevanju matematičnih vsebin in konceptov. 

- Učenci naj v začetku, oziroma dokler to potrebujejo, pišejo in rišejo na karo 

papir, da se izognejo težavam, ki so posledica pomanjkljive orientacije. 

- Učenci naj imajo v zvezkih v začetku označene smeri na sebi, na ploskvi, 

delovni površini in v razredu (določena barva ali znak predstavlja določeno 

smer, lahko se poslužujemo tudi uporabe smernih puščic) ter označena mesta za 

pisanje. Opore naj se postopoma zmanjšuje in opušča.  

- Učenci naj o matematičnih vsebinah čim več govorijo: med seboj, z učiteljem, s 

starši. Navodila in naloge jim je treba glasno prebrati ali naj jih, če to zmorejo, 

preberejo sami. S tem se poveča možnost razumevanja navodil, pomembno pa je 

tudi za tiste učence, ki informacije v večji meri sprejemajo po slušni poti. 

- Obsežnejše vsebine je treba razdeliti na več korakov, z vmesnimi odmori. 

- Za ilustracijo jim pri matematičnih nalogah ponudimo različne primere rešitev, 

ki so povezane z njihovimi izkušnjami. Nujno je, da zna učitelj dobro presoditi, 

kakšna so predznanja in izkušnje učencev, preden se loti poučevanja. 

- Pri poučevanju in učenju se je treba v čim večji meri posluževati aktivnega 

učenja, ki naj poteka multisenzorno z uporabo različnih pesmic, igric, gibanja, 

matematičnih zgodb itd. (npr. učenec se premika po prostoru, medtem ko se uči 

prostorske pojme, zraven pa jih še izgovarja ali jih izgovarja nekdo drug, med 

učenjem številk le-te zalepimo na tla, učenci pa hodijo, skačejo, se vozijo z 

vozički po njih naprej in nazaj, pri tem pa glasno izgovarjajo njihova imena). 

- Delovni listi naj ne bodo prenatrpani s preveč vizualnimi informacijami, pač pa 

naj ima učenec pregled nad informacijami na listu, z dovolj prostora za pisanje, 

pomožne račune in druge skice. 

- Potrebno je načrtno spodbujanje rabe prstov ali drugih predmetov pri usvajanju 

količin in pri računanju. 

- V čim večji meri naj se spodbuja predštevilske dejavnosti urejanja, razvrščanja 

(najprej po eni, nato po več spremenljivkah, npr. najprej po barvi, potem po 

barvi in obliki), prirejanja, saj te dejavnosti prispevajo po Piagetu k logičnim 

mislim, te pa prispevajo k razvoju pojma števila in k štetju. Dejavnosti naj se 

izvaja med vsakdanjimi in učencem poznanimi aktivnostmi (npr. razvrščanje 

kamenčkov po barvi, razvrščanje gozdnih plodov po obliki ali barvi, razvrščanje 

morskih školjk, urejanje perila po barvi ali velikosti, urejanje barvic, kock, 
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igračk po velikosti, prirejanje predmetov 1-1, npr. vsak učenec dobi en bombon 

ali eno jabolko kot aktivnost prirejanja, ipd.) 

 

- Potreben je sistematičen prehod od naravnih predmetov, preko grafične 

ponazoritve do simbolov. 

 

- Nove vsebine obravnavamo počasi in postopoma (npr. številski obseg 

razširjamo za eno števko, ki jo obravnavamo dlje časa).  

 

- Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in gibalno oviranostjo 

potrebujejo bistveno več časa za usvajanje matematičnih sposobnosti, zato je pri 

delu pomembno veliko ponavljanja in potrpežljivosti. 

- Pomembno je tudi sistematično načrtovanje iger s kockami, sestavljankami ter 

spodbujanje risanja (Vrlič Danko, 2005).  
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Priloga 2: Specifične strategije in aktivnosti za razvijanje številskih in 

prostorskih predstav za učence z gibalno oviranostjo in lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju 

Strategija za obravnavo novega števila 

Tabela 36: Strategija za obravnavo novega števila 

1. korak Pred obravnavo novih števil se poslužujemo čim več različnih 

predštevilskih dejavnosti razvrščanja, prirejanja, urejanja. 

2. korak Ob obravnavi novega števila glasno povemo število, ki ga bomo na novo 

obravnavali, ter ga ponazorimo s konkretnimi predmeti (npr. nastavljamo 

množice istovrstnih predmetov tega števila – če obravnavamo število 4, 

nastavimo 4 svinčnike, 4 radirke, 4 flomastre itd.). 

3. korak Utrjujemo količinsko predstavo o novo spoznanem številu (nastavljamo 

množice z raznovrstnimi predmeti, a še vedno z isto močjo – za število 4 

to pomeni v eni množici npr. 1 kemik, 1 radirka, 1 zvezek, 1 kamenček, 

predmeti med množicami naj se dobro razlikujejo, da učenec razliko 

opazi). Poslužujemo se čim več različnih naravnih predmetov, ki jih 

učenci poznajo. Učenec najprej nastavi predmete zase, potem gre 

pogledat še k ostalim sošolcem. 

4. korak Število ponazorimo z didaktičnim materialom (npr. kockami, kroglicami).  

5. korak Število zapišemo s številsko sliko (npr. pikicami, ki ponazarjajo količino 

tega števila). Številsko sliko damo zraven ali jo prilepimo na konkretno 

ponazorjeno količino tega predmeta (na kamenčke, kocke, flomastre 

ipd.). 

6. korak Število zapišemo tudi z besedo. 

7. korak Število zapišemo s številskim simbolom: 

 Najprej naj zapis učitelj demonstrira in verbalizira, lahko s 

pomočjo pesmice (npr. za številko 5 lahko po korakih, ob 

demonstraciji, pove: »Moj vrat kratek je in raven, trebušček 

okrogel in napet, na vrhu pa še streha, to sem jaz, številka 5!«. 

 Sledi zapis števila na veliko podlago, učenci pa lahko po njem 

hodijo, se vozijo z vozički, sledijo z avtomobilčki itd.  

 Število zapišemo na manjšo predlogo, učenci jo prevlečejo z 

raznimi barvicami, rišejo npr. mavrico, ji sledijo z različnimi 

predmeti, jo okrasijo, izdelajo iz plastelina. 

 Število lahko zapišemo v sipke materiale: riž, moko, peno za 

britje, zdrob, mivko ipd.  

 Sledi zapis na še manjšo predlogo, ki mu učenci sledijo. 

 Na koncu sledi prost zapis števila  – najprej na večje, nato na 

manjše ploskve.  
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Pri obravnavi števil do 20 in naprej lahko prav tako sledimo tem korakom, le da se 

poslužujemo raznih materialov, ki ponazarjajo enice in desetice ter nadalje stotice. 

Pomembno je tudi, da sproti, ko obravnavamo nova števila, izgrajujemo številsko vrsto.  

V nadaljevanju predstavljamo nekaj aktivnosti in strategij, s katerimi si lahko 

pomagamo pri izgrajevanju številskih in prostorskih predstav in pri utrjevanju na novo 

obravnavanih števil. 

Morske zvezde  

Cilj aktivnosti je prirejanje morskih zvezd k pikam. Učenci priredijo po eno morsko 

zvezdico k vsaki piki. Poleg tega lahko v poznejših korakih na bele številke položijo še 

peščene številke in s tem utrjujejo simbolni zapis števila. Prirejanje je zelo pomembna 

sposobnost za razvoj občutka za števila in štetje, zato je pomembno, da jo učenci v čim 

večji meri urijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: Morske zvezde so zgolj primer materiala in jih lahko nadomestimo z drugimi 

predmeti, ki so večji in lažji za prijemanje (npr. kocke, ploščice, zamaški iz plute, 

kostanji, kamenčki ipd.), saj nekateri učenci z gibalno oviranostjo potrebujejo to 

prilagoditev. Opomba velja za vse nadaljnje aktivnosti in strategije. 

Naloga prirejanja s štetjem 

Osnovni cilj naloge je, da učenec primerja moč množic s pomočjo prirejanja in usvoji 

pojem več, manj ali je enako.  

Navodila: Učenec vsakemu elementu množice priredi po en simbol ali obratno. Hkrati 

pa simbole tudi šteje (Flere, 2010).  

 

 

 

 

Slika 1: Aktivnost prirejanja (Living Montessori 

Now, b.d.) 
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Naberi 10 jabolk 

Cilj aktivnosti je, da učenci izgradijo količinsko predstavo o številih. 

 

Pripomočki: 

- delovni listi (slika 3) 

- prstne barve 

 

Navodila: Učenci s prsti ali z drugimi pripomočki za odtiskanje odtisnejo toliko jabolk 

(krogcev), kot prikazuje število spodaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Prirejanje in štetje (Flere, 

2010) 

Slika 3: Naberi 10 jabolk (Totschooling, b.d.) 
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Daj snežaku gumbke 

Cilji aktivnosti so, da učenec šteje do določenega števila ter utrjuje količinsko predstavo 

o številih in povezavo s številskim simbolom.  

Pripomočki: 

- narisani snežaki (slika 4) 

- gumbki 

 

Navodilo: Učenci dodajo snežaku toliko gumbkov, kot kaže število.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praznimo škatlo 

Cilji: Učenci s tovrstno aktivnostjo urijo občutek za števila in pridobivajo mentalno 

predstavo o realnih predmetih, ki jih ne vidijo več, in ne morejo s štetjem določiti, 

koliko jih je. 

Pripomočki:  

- kocke 

- škatla 

Potek dejavnosti: V škatlo spravimo nekaj kock (sprva do 5), in sicer tako, da učenci 

vidijo, kaj smo naredili. Škatlo trdno zapremo s pokrovom, nato povabimo enega 

učenca, da jemlje kocke iz škatle, eno po eno. Ko meni, da je škatla prazna, preneha. 

Ostalim učencem pred tem razdelimo barvne lističe. Takoj ko menijo, da je škatla 

prazna, listek položijo na mizo (vsak zase). Lahko tudi dvignejo roko ali to drugače 

sporočijo. Dejavnost večkrat ponovimo, pri čemer spreminjamo začetne situacije v 

škatli. Sprva v škatlo damo na primer dve, tri, eno kocko. Nalogo otežimo tako, da v 

Slika 4: Snežak in gumbki (Totschooling, b.d.) 
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škatlo najprej damo nekaj kock, nato jih še nekaj dodamo. Primer situacij v škatlah: 2 + 

1, 3 + 1, 2 + 2, 3 + 2. Problemi so omejeni na majhna števila, vendar lahko številski 

obseg sčasoma povečujemo (Manfreda Kolar, 2006).  

Ugani, koliko 

Cilji: Učni cilji so podobni kot v prejšnji aktivnosti. Učenci tudi pri tej aktivnosti urijo 

občutek za števila in količinsko predstavo o realnih predmetih, za katere ne morejo s 

štetjem določiti, koliko jih je. 

Pripomočki:  

- pet prozornih plastičnih kozarcev 

- različni predmeti (npr. pet šilčkov, dva gumba, 5 flomastrov, 3 radirke itn.) 

- pet velikih listov papirja 

- barvni svinčniki 

- flomaster 

 

Navodila: V vsakega od prozornih plastičnih kozarcev damo najprej od enega do pet 

predmetov (kasneje število predmetov povečujemo). Vsak list papirja razdelimo na 

mrežo (5 x 5 kvadratov), v katero beležimo učenčeve ocene. Na dno razpredelnice 

napišemo učenčevo ime, ob strani pa številke od 1 do 5.  

Kozarce nato poljubno razvrstimo po mizi, učencem pa povemo, da bodo ugibali število 

predmetov v njih. Povemo jim, koliko predmetov je največ v kozarcu, da niso njihove 

ocene pretirano izven obsega. Začnemo tako, da dvignemo kozarec in učence vprašamo, 

koliko predmetov ocenjujejo, da je v njem. Nato kozarec odmaknemo. Oceno vsakega 

učenca vpišemo v razpredelnico. Na koncu damo predmete iz kozarcev (vsakega 

kozarca posebej), da jih učenci lahko preštejejo in primerjajo to število s svojo oceno. 

Če nihče ni pravilno ocenil, spodbujamo učence, da ugotavljajo, kdo je bil najbližje. 

Aktivnost večkrat ponavljamo.  

Postopoma spreminjamo velikosti predmetov (v en kozarec damo nalašč npr. 5 majhnih 

predmetov, v drugega 5 bistveno večjih predmetov) in učenci ponovno ugibajo, koliko 

predmetov je v kozarcu. Najverjetneje bodo odgovorili, da je več predmetov tam, kjer 

so predmeti večji. Zato damo nato predmete ven, jih preštejemo in se pogovorimo o 

tem, da velikost, oblika in dolžina ne vplivajo na število (Bessinger, 2005).  

Rojstnodnevno število 

Cilj aktivnosti je, da učenci utrjujejo povezavo med količino in številskim simbolom, 

hkrati pa tudi štetje.  

Pripomočki (slika 5):  

- torte iz papirja ali kartona  

- več svečk različnih barv, ki so sestavljene iz dveh delov 
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Navodilo: Ob praznovanju rojstnega dne v razredu vsi učenci dobijo torte iz papirja, na 

katerih je zapisano, koliko let ima učenec, ki praznuje rojstni dan. Nato na te torte (sami 

ali ob pomoči) postavijo svečke.  

 

 

Slika 5: Rojstnodnevno število (Living Montessori Now, b.d.) 

 

Slika 6: Rojstnodnevno število (Living Montessori Now, b.d.) 
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Sestavljanke 1 

Cilj igre je, da učenci povežejo številski simbol z grafično ponazoritvijo količine (peška 

jabolka, pike – slika 7) in zapisom številke z besedo (slika 8).  

Pripomočki:  

- sestavljanka (slika 7 in slika 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: Številski obseg je lahko poljuben.  

Slika 7: Sestavljanka –  srčki (Totschoolong, 

b.d.) 

Slika 8: Sestavljanka –  jabolko 

(Totschoolong, b.d.) 
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Sestavljanke 2 

Cilj je, da učenci postavijo števila v pravo zaporedje, saj tako utrjujejo številsko vrsto in 

štetje. Hkrati pa sami preverjajo svojo uspešnost s pomočjo sličice, ki se prikaže.  

Pripomočki:  

- sestavljanke s poljubnim številom kosov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestavi število 

Cilj: 

- Učenec s pomočjo konkretnega materiala sestavi obliko določene številke. 

 

Pripomočki (slika 11):  

- podloga s tipnim številom  

- podloga z obliko tega števila 

- kocke ali palčke (lahko so to tudi gumbi, kamenčki, kostanji itd.) 

 

Navodila: Učenec najprej s prsti (lahko tudi miže) tipa novo spoznano število. Nato na 

to število polaga predmete, da usvoji njegovo obliko.  

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Sestavljanka  – mačka (Totschooling, 

b.d.) 
Slika 10: Sestavljanka  – gusarji 

(Totschooling, b.d.) 

Slika 11: Sestavi število (Living Montessori Now, b.d.) 
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Številski trak iz kroglic 

Cilj aktivnosti je, da učenci opremijo številski trak iz lesenih kroglic z ustreznim 

številskim simbolom. S tem utrjujejo količinsko predstavo o številih, zapis števil in 

izgrajujejo predstavo o številski vrsti.  

 

 

 

 

 

 

 

Pripni število 

Cilj aktivnosti je, urjenje štetja, predstavljivosti o količini števil ter utrjevanje vizualne 

podobe številk.  

Pripomočki: 

- krog, razdeljen na desetine, na katerih so pike (slika 13)  

- ščipalka s števili od 1 do 10 

 

Navodilo: Učenci s ščipalko pripnejo zapisano število k ustrezni količinski ponazoritvi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Številski trak iz lesenih kroglic (Spasovski, Pečaver, Kavčič, Mahnič in 

Ferkolj Smolič, b.d.) 

Slika 13: Prirejanje zapisa števila h grafični ponazoritvi količine 

(Spasovski, Pečaver, Kavčič, Mahnič in Ferkolj Smolič, b.d.) 
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Poišči par 

1. primer: Polovici učencev nalepimo na sprednjo stran majice števila (1–10 ali 1–20), 

drugi polovici pa količinske ponazoritve teh zapisanih števil (npr. pike, krogce, 

kapljice), ponazoritev naj bo nestandardna (drugačna od standardne ponazoritve na 

igralni kocki). Učenci morajo poiskati svoj par. S tem utrjujejo povezavo med količino 

in številskim simbolom. 

2. primer: Učencem nalepimo na sprednjo stran majice številke (1–10 ali 1–20). Po dva 

učenca imata na majici enako številko. Naloga učencev je, da poiščejo svoj par. Na tak 

način lahko utrjujejo vizualno podobo zapisanih števil. 

3. primer: Aktivnost je namenjena utrjevanju računov seštevanja in odštevanja. Polovici 

učencev zalepimo na sprednjo stran majice račune v obsegu 1–5 ali 1–10, drugi polovici 

pa vsoto ali razliko za pripadajoči račun. Učenci morajo ponovno poiskati svoj par.  

Na enak način lahko igramo igro spomin s kartami, za vse tri primere.  

Spleti pajkovo mrežo 

Cilj aktivnosti je, da učenci pri pletenju pajkove mreže sledijo pravemu zaporedju 

številk. Obenem urijo fino motoriko, sposobnost sledenja, vidno zaznavo ter vizualno-

motorično koordinacijo.  

Pripomočki:  

- model pajkove mreže z luknjicami (slika 14) 

- črna (ali barvna) nit 

- šivanka ali podoben pripomoček za vlačenje niti skozi luknjice 

 

  

Slika 14: Pajkova mreža (Living Montessori Now, b.d.) 
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Koliko kock se skriva v škatli? 

Cilj: 

- Učenci utrjujejo seštevanje in odštevanje v obsegu do 10. 

 

Pripomočki: 

- škatla 

- kocke 

 

Navodila:  

V škatlo damo pred očmi učencev določeno število kock, tako da učenci vidijo, koliko 

kock smo dali v škatlo. Nato pred očmi učencev nekaj kock dodamo ali odvzamemo, 

vendar ne morejo videti končnega stanja, saj škatlo zapremo. Učenec mora na list 

zapisati ali ustno povedati, koliko kock se še skriva v škatli. Nalogo večkrat ponovimo 

in učencu sprva po potrebi pokažemo potek reševanja (Manfreda Kolar, 2006). 

Koga bo pojedel krokodil? 

Cilji: 

- Učenci s pomočjo konkretnega materiala določijo večje in manjše število. 

- Učenci s pomočjo grafične ponazoritve določijo večje in manjše število. 

- Učenci določijo večje in manjše število na simbolnem nivoju. 

 

Pripomočki (slika 15, slika 16, slika 17):  

- kartice z vpisanimi števili 

- narejena krokodilova usta iz lesa 

- slika krokodilovih ust 

- cofki, kamenčki ali drug material 

 

Navodila:  

1. Korak: Učenec si pod vsako število nastavi ustrezno število frnikol/cofkov. 

Povemo mu, da krokodilček vedno poje večje število, in ga vprašamo, na katero 

stran se bo torej obrnil.  

 

    

    

 

 

 

Slika 15: Večje in manjše število  – 1. korak 

(Living Montessori Now, b.d.) 
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2. Korak: Sčasoma opuščamo konkretni nivo (cofke in lesenega krokodilčka) in 

učenec vadi na grafičnem nivoju (nariše ali pobarva določeno število krogcev ter 

vriše krokodilčka v prazno okence).  

 

 

 

 

 

 

 

3. Korak: Učenec vadi na simbolnem nivoju.  

 

 

 

 

Številke v barvah  

Cilj strategije je, da učenec pridobi količinsko predstavo o enicah, deseticah, stoticah 

itd.  

Pripomočki: 

- enice iz barvne pene v modri barvi v velikosti 1 cm
2 

(ali večje glede na potrebe 

učencev) 

- desetice iz barvne pene v obliki palčk v velikosti 10 x 1 cm (ali večje glede na potrebe 

učencev)
 

- stotice v zeleni barvi v velikosti 1 dm
2 
(ali večje glede na potrebe učencev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Večje in manjše število  – 2. 

korak (Living Montessori Now, b.d.) 

Slika 17: Večje in manjše število 

– 3. korak 
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Navodila:  

 

1. korak: Učenci postavljajo enice na desetice (slika 18), da pridobijo predstavo o tem, 

koliko enic sestavlja eno desetico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. korak: Učenci nastavljajo desetice na stotice, da pridejo do spoznanja, da stotico 

sestavlja deset desetic in sto enic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. korak: Učenci s pomočjo didaktičnega materiala rešujejo račune seštevanja in 

odštevanja tako, da si nad številskimi simboli nastavijo material, ki ponazarja enico, 

desetico in stotico (slika 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18: Sestava desetice (Planko, 2013) 

Slika 19: Sestava stotice 

(Planko, 2013) 

Slika 20: Računanje s pomočjo barvnih penic (Planko, 2013) 
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Koliko je vseh pik na domini? 

Cilj aktivnosti je, da učenci utrjujejo štetje in seštevanje.  

Pripomočki: 

- domine s standardno razporeditvijo pik (konkretni ali grafični material) 

- zapisane številke na listku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila: Pred učence postavimo domine (lahko so prave domine ali grafično 

prikazane). Učenci morajo povezati število pik na domini z ustreznim številskim 

simbolom na listu (lahko ustno ali pisno).  

Matematični simboli – igra SNAP 

Cilj: Učenci utrjujejo povezavo med matematičnim simbolom in njegovim zapisom.  

Pripomočki:  

- kartice z zapisanimi matematičnimi izrazi (plus, minus, krat, deljeno ali 

seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje) 

- kartice z zapisanimi matematičnimi simboli (+, -) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila igre: Učenci najprej v vrsto razdelijo matematične simbole in pod njih 

matematične izraze. Če učenec izraze napačno razvrsti, ga opozorimo in počakamo, da 

sam ugotovi napako. Ko so izrazi pravilno razvrščeni, jih učenec še enkrat glasno 

prebere. Sledi igra SNAP. Učenec karte razdeli na dva dela, vendar jih noben igralec ne 

Slika 21: Domine (Hodnik Čadež in Knez, 2010) 

Slika 22: Kartice za igro SNAP 
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sme videti. Prvi igralec položi karto na sredino in glasno izgovori zapisan izraz. Enako 

ponovi tudi drugi igralec. Če predhodni izraz in njegov izraz pripadata isti računski 

operaciji, drugi igralec reče »SNAP«, pobere karte in ponovno začne igro. Zmaga tisti, 

ki pobere vse karte (Bizjak, 2002). 

Opomba: V začetku igro igramo samo z znakoma + in -, pozneje vpeljemo še druge 

znake.  

Seštevanje s krogci in z nalepkami 

Cilj  aktivnosti je utrjevanje seštevanja s pomočjo konkretnega materiala. Hkrati učenci 

lahko urijo tudi prirejanje ter utrjevanje oblike števil. 

Pripomočki:  

- nalepke s številkami  

- plastični ali gumijasti krogci (lahko tudi gumbi, fižio, kamenčki, koruza …) 

- manjši listi (npr. razrezani trakovi iz lista A4) za pisanje računov 

 

Navodila: Učencem na list napišemo račune v poljubnem obsegu. Učenci na zapisane 

račune postavljajo nalepke (števila in računske simbole). K vsakemu številu priredijo 

poljubno število krogcev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 23: Seštevanje z nalepkami (Montessori gnezdo, 

b.d.) 
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Male pošasti 

Cilj  igre je utrjevanje seštevanja s pomočjo konkretnega materiala.  

Pripomočki:  

- pošasti iz papirja ali kartona 

- nalepke v obliki oči 

Potek dejavnosti: Na pošastih so zapisani računi. Učenci morajo na pošast prilepiti 

toliko oči, kot kaže račun (npr. če piše 3 + 2, prilepijo 5 oči). Na zadnji strani pošasti je 

zapisana rešitev, tako da lahko sami preverijo svoj rezultat. 

Opomba: Za učence z gibalno oviranostjo uporabimo večje nalepke ali jim, po potrebi, 

pri lepljenju nalepk pomagamo.  

 

 

 

 

 

  

 

Povej zgodbo  

Cilj aktivnosti je, da učenci s pomočjo fotografij pripovedujejo zgodbe, s pomočjo 

katerih nastavljajo račune seštevanja in odštevanja. 

Pripomočki:  

- sličice za sestavo zgodbe (slika 25) 

 

Navodila: Pred učence postavimo sličice, ki prikazujejo nek zaključen dogodek. Vsak 

učenec iz sličic sestavi zgodbo in oblikuje račun (pri tem v začetku učencem po potrebi 

pomagamo, npr. učenec pove zgodbo, mi zraven pišemo račun).  

Opomba: Učencem, ki zaradi težjih ali težkih govorno-jezikovnih motenj ne morejo 

pripovedovati zgodbe, zgodbo povemo mi, oni pa s pomočjo konkretnih materialov 

nastavijo in lahko tudi zapišejo račun.  

 

 

Slika 24: Male pošasti (Montessori gnezdo, b.d.) 
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Slika 26: Primer reševanja enačbe s pomočjo lesenih kock in barvnih pravokotnikov 

(Slapar, 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Barvni pravokotniki 

Cilj: Učenci s pomočjo konkretnega materiala rešujejo preproste enačbe.  

Pripomočki:  

- iz tršega papirja izdelani barvni pravokotniki različnih velikosti (slika 26) 

- lesene kocke 

 

Primer za reševanje enačbe 9 + _____ = 11: 

 

 

1. korak: Učenci s pomočjo kock nastavijo število 9 v prvi pravokotnik. 

2. korak: Drugi pravokotnik pustijo prazen, ker je tudi v računu tam prazno mesto. 

3. korak: V tretji pravokotnik nastavijo 11 kock. Ta pravokotnik, ki je največji, jim 

pove, da je skupaj v prvem in drugem pravokotniku toliko kock. 

4. korak: V drugi pravokotnik nastavijo toliko kock, da jih je v prvem in drugem skupaj 

toliko kot v tretjem, torej 11 (Slapar, 2012).  

Opomba: Učenci morajo pred tem pridobiti razumevanje o tem, kaj je enačba. To jim 

lahko predstavimo s pomočjo konkretnega materiala, na primer tehtnice. Na eno stran 

Slika 25: Povej zgodbo (Manfreda Kolar in 

Urbančič Jelovšek, 2010) 
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tehtnice damo 5 konkretnih predmetov, na drugo pa enega. S preizkušanjem 

ugotavljamo, koliko predmetov moramo še dodati, da jih bo na obeh straneh enako.  

Prav tako morajo učenci prej spoznati pomen barvnih pravokotnikov in razumeti, da 

mora biti v manjših dveh pravokotnikih enako število predmetov kot v večjem (Slapar, 

2012).  

Model učenja prostorskih pojmov 

1. korak: Nove prostorske pojme začnemo učiti na konkretnem nivoju. Pomembno je, 

da povežemo nov pojem z verbalno oznako in konkretnimi aktivnostmi ter ga v začetku 

demonstriramo. 

 Primer učenja prostorskega pojma pred: 

Postavi kocko pred sebe. Dotakni se sošolca pred sabo. Daj zvezek pred tablo.  

 Primer učenja prostorskega pojma levo:  

Daj flomaster na levo stran mize. Dotakni se sošolke, ki je levo od tebe. Dvigni levo 

roko. Dotakni se leve noge. Prilepi metuljčka ne levo stran lista.  

 

2. korak: Nadaljujemo na grafičnem nivoju.  

 Primer učenja prostorskega pojma pred: 

Obkroži/pokaži piščančka, ki sta pred kokljo. Pobarvaj žival, ki je pred hišo. 

 Primer učenja prostorskega pojma levo: 

Pobarvaj živali, ki so levo od kurnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 27: Učenje prostorskih pojmov – grafični nivo (Hodnik 

Čadež in Knez, 2010) 
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3. korak: Sledi še simbolni nivo 

 Primer učenja prostorskega pojma pred:  

Zapiši število, ki je pred številom 6.  

 

 

 

 

 

 Primer učenja prostorskega pojma levo: 

Trikotnike na levi strani pobarvaj z modro barvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedno najprej učimo en pojem, šele nato začnemo učiti drugega (npr. najprej pojem 

levo po vseh treh korakih, temu sledi učenje pojma desno, prav tako po vseh treh 

korakih).  

Ko ima učenec posamezen pojem izoblikovan, sledi učenje razlikovanja obeh pojmov, 

ki prav tako poteka po treh korakih.  

 

1. korak: Konkretni nivo razlikovanja dveh pojmov 

 Primer učenja razlikovanja pojmov pred-za:  

Postavi kocko pred sebe. Daj medvedka za sebe. Postavi se za sošolca. Dvigni roko pred 

sabo. 

 Primer učenja razlikovanja pojmov levo-desno 

Dvigni desno roko. Pokaži levo nogo. Položi roko na levo stran mize. Pokaži sošolko na 

desni strani.  

 

 

Slika 28: Prostorski pojmi – 

simbolni nivo 1. primer 

Slika 29: Prostorski pojmi – simbolni nivo 2. 

primer 
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2. korak: Grafični nivo razlikovanja dveh pojmov 

 Primer učenja razlikovanja pojmov pred-za:  

Pokaži piščančke, ki so za kokošjo. Obkroži žival, ki je pred kurnikom. 

 Primer učenja razlikovanja pojmov levo-desno:  

Kateri živali sta levo od kurnika? Obkroži rožo desno od kurnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. korak: Simbolni nivo razlikovanja dveh pojmov 

 Primer učenja razlikovanja pojmov pred-za:  

Zapiši število, ki je pred številom 6, in število, ki je za številom 6. 

 

 

 

 

 

V levi kvadrat zapiši števila, ki so manjša od 5, v desni kvadrat pa števila, ki so večja od 

5.  

 

 

 

 

 

Slika 30: Učenje razlikovanja prostorskih pojmov – grafični 

nivo (Hodnik Čadež in Knez, 2010) 

Slika 31: Razlikovanje prostorskih 

pojmov  – simbolni nivo, 1. primer 

Slika 32: Razlikovanje prostorskih pojmov 

– simbolni nivo, 2. primer 
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Športne igre za razvijanje prostorske orientacije 

Hodnik Čadež in Filipčič (2002) predlagata naslednje aktivnosti za razvoj orientacije v 

prostoru: 

 Učenci mečejo žoge po navodilih: nad glavo, za sabo, desno od sebe, med 

nogami itd. 

 Učenci se postavijo v kolono in s tem naredijo gosenico (sodelujejo naj prav 

tako učenci, ki se gibljejo s pomočjo vozička). Premikajo se po prostoru po 

navodilu in si podajajo žogo na različne načine: po desni strani, po levi strani, 

nad glavo, med nogami itd. 

 Učenci se gibljejo prosto po prostoru. Ko učitelj izgovori poplava, stečejo 

nekam na višino (učenci, ki se gibljejo s pomočjo vozička se samostojno ali s 

pomočjo zapeljejo po klančini), ko učitelj izgovori potres, se vsi premaknejo k 

steni, na znak letala, se uležejo na tla (učenci s težjo ali težko gibalno 

oviranostjo se ob pomoči »skrijejo« pod rjuho ali podoben predmet), na znak 

gasilci se postavijo v kolono za vodjo, na znak policisti stečejo v vrsto pred 

vodjo.  

 Učenci se gibljejo po prostoru. Določimo nekaj učencev, ki lovijo ostale. Ko 

učenec, ki lovi, ujame nekega učenca, je ta učenec zamrznjen. Ostali učenci 

(tisti, ki ne lovijo), ga lahko odmrznejo na dogovorjen način (se morajo splaziti 

mimo njega med nogami, se zapeljati okrog njega en krog z vozičkom, se ga 

dotakniti z roko, ga pogledati v oči ipd.). 

 Učenci naredijo vlak. Vsak učenec je enkrat na vrsti, da predstavlja lokomotivo. 

Navodilo za gibanje vlaka daje vodja. Učenci naj grejo čez čim več različnih 

ovir (mimo stožcev, med travniki, ki jih predstavljajo blazine, skozi jarek, ki ga 

predstavljajo obroči ali druga pomagala, pod most, ki ga izdelamo s pomočjo 

različnega telovadnega ogrodja, ipd). Učenci, ki uporabljajo vozičke in so 

zmožni kakršnegakoli plazenja, lazenja ali kotaljenja, so lahko po navodilih 

terapevtov na tleh in izvajajo aktivnosti sami ali ob morebitni potrebni pomoči 

odrasle osebe.  
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Mnemotehnika za prostorske pojme 

Z mnemotehnikami si nekateri učenci lažje zapomnijo določene pojme, besede, formule 

itd. Kot mnemotehniko lahko uporabimo akronime, določene črke, sličice, rime, 

številke idr.  

 Primer za mnemotehniko pojma pod-nad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primer za mnemotehniko pojma pred-za: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 33: Mnemotehnika za pojem pod-nad 

Slika 34: Mnemotehnika za pojme pred-za 
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Risanje po navodilu 

Cilj te aktivnosti je urjenje in utrjevanje prostorskih pojmov na ploskvi ter drugih 

matematičnih (predvsem geometrijskih) izrazov. Predpogoj te aktivnosti je, da učenci 

poznajo pojme, ki se jih pri navodilih uporabi. Le na tak način lahko učenci te pojme 

utrjujejo.  

 

Primer risanja po navodilu (Mravlje, 1999): 

1. Na sredino lista nariši vodoravno črto. 

2. Iz desnega konca črte potegni navzgor in v desno poševno črto. 

3. Iz levega konca potegni navzgor in v levo poševno črto. 

4. Obe poševni črti naj bosta enako dolgi, če nista, popravi.  

5. Konca obeh poševnih črt poveži. 

6. Iz sredine zgornje črte potegni navzgor navpično črto. 

7. Poveži vrh navpične črte z desnim ogliščem štirikotnika. 

 

Kriteriji za risanje: 

 

 

Slika 35: Kriterij za risanje po navodilu (Mravlje, 1999) 

 

Sledi poti 

Cilj aktivnosti je, da učenec razvija in utrjuje prostorsko orientacijo na zemljevidu in na 

ploskvi. 

Pripomočki: 

- narisan zemljevid (slika 35) 
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Navodila: Pred učence damo zemljevid, ki ga lahko izdelamo sami. Verbalno jim 

podamo naslednja navodila: »Pot začni levo spodaj. Zavij v prvem križišču desno, nato 

levo in še enkrat levo. Kam si prišel?« (Mravlje, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Različica: Učencem lahko pot opišemo tudi brez narisanega zemljevida, pač pa jim 

naročimo naj (po želji) zaprejo oči in zgolj prisluhnejo opisu poti. V tem primeru jim 

opišemo njim dobro poznano (npr. iz razreda do jedilnice, ali iz glavnega vhoda v šoli 

na dvorišče). Primer: »Stopiš skozi vrata razreda. Zaviješ levo. Hodiš naravnost. Sedaj 

zaviješ desno. Kam si prišel?« 

 

  

Slika 36: Zemljevid poti (Mravlje, 1999) 
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 Didaktične igre 

1. Didaktična igra: Slikovne domine  

 

Cilji igre: 

- Učenci štejejo do 7. 

- Enakost dveh množic ugotavljajo s pomočjo štetja. 

 

Pripomočki:  

- komplet 21 domin (homogene vrste skupin) 

- komplet 21 domin (heterogene vrste skupin) 

 

Domine se od klasičnih domin razlikujejo v dveh lastnostih:  

- postavitev predmetov na poljih domin je nestandardna (enako močne množice se 

razlikujejo v prostorskih relacijah); 

- polja z enako močnimi množicami se razlikujejo v lastnostih množic. 

 

Navodila igre: Učencem lahko ponudimo komplet domin homogene vrste skupin 

predmetov ali heterogene vrste skupin predmetov. Igra je namenjena največ štirim 

igralcem. Vsakemu učencu razdelimo enako število domin. Tisto domino, ki ostane, 

položimo na sredino. Učenec mora zraven polovice domine položiti polovico domine, ki 

ima enako število predmetov. Veriga domin se lahko širi v obe smeri. Če učenec nima 

ustrezne domine, mora iz verige domin pobrati toliko domin, da pride do tiste z ustrezno 

množico predmetov in nadaljuje igro, Zmagovalec je tisti, ki prej porabi vse domine 

(Manfreda Kolar, 2006; Ferbar 1990; Flere, 2010). 

 

2. Didaktična igra: Po kamnih do zlate jablane 

 

Cilj: 

- Učenci štejejo do 6, prirejajo in ponazorijo moč množice z gibanjem. 

 

Pripomočki:  

Za igro na prostem potrebujemo: 

- 17 oznak, ki predstavljajo igralna polja (npr. preprog, blazin, stožcev) 

- večjo igralno kocko z nestandardno postavitvijo pik (npr. iz stiropora ali spužve) 

- 2 obroča 

- zlato jabolko (iz stiropora ali drugega materiala) 
 

Za igro na igralni plošči potrebujemo: 

- igralno ploščo (slika 37) 

- igralno kocko z nestandardno postavitvijo pik od 1 do 6 

- 4 različne figurice 
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Slika 37: Igralna plošča za igro Po kamnih do zlate 

jablane (Flere, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Navodila igre: Učencem povemo zgodbo o zlati jablani. Pot do nje vodi po kamnih, po 

katerih stopa popotnik. Do nje lahko pridejo le najpogumnejši. Določimo 4 igralce. Na 

prostem so igralne figure kar učenci sami. Z izštevanko določimo igralca, ki bo prvi na 

vrsti. Prvi igralec vrže kocko in se premakne naprej za toliko polij, kot je pik. Če učenec 

pristane v obroču, namesto na polju, se vrne na začetek poti. Če pride na polje, kjer že 

stoji drug igralec, gre za eno polje nazaj (Flere, 2010). Učenci, ki za gibanje uporabljajo 

voziček, se lahko premikajo do polj z vozičkom ali jih vozi druga oseba, on pa sam ali s 

pomočjo komunikatorja pove, za koliko polj se mora premakniti naprej (glede na pike 

na kocki).  

V primeru, da igra poteka na igralni plošči, morajo biti figure dovolj velike, da jih 

učenci z gibalno oviranostjo lažje primejo in premaknejo. Prav tako igralna kocka. 

Igralna polja so lahko v stiku s figuro na ježek ali kako drugače pritrjena, da se ob 

odvečnih gibih učencev ne podrejo. Pod igralno ploščo naj bo nedrseča podlaga. Prav 

tako naj se upoštevajo vse prilagoditve za delo, opisane pod prilogo 1 (to velja za vse 

nadaljnje igre).  

 

3. Didaktična igra: Sestavimo pujska 

 

Cilji: 

- Učenci štejejo do 6. 

- Enakost dveh množic ugotavljajo s pomočjo štetja. 

- Enakost dveh množic ugotavljajo s pomočjo prirejanja. 

 

Pripomočki za igro:  

- 4 igralne karte 

- 4 kompleti razrezanih delov pujska 

- klasična igralna kocka 
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Slika 38: Sestavimo pujska (Flere, 2010) 

Navodila za igro: Vsak učenec dobi eno igralno ploščo. Na sredini mize so položeni 

razrezani deli pujskov. Na igralni karti je figura pujska razdeljena na šest delov, ki so 

označeni s standardno razporeditvijo pik, od 1 do 6. Razrezani deli so označeni z 

nestandardno razporeditvijo pik. Vsak igralec vrže kocko, ko je na vrsti. Če kocka 

pokaže npr. 3 pike, potem igralec poišče na sredini kupa kos s tremi pikami in ga položi 

na ustrezni del figure za pujska na igralni plošči. Če učenec vrže kocko in že ima 

ustrezen kos, meta ne ponavlja, temveč meče učenec, ki je naslednji na vrsti. 

Zmagovalec je tisti, ki prvi sestavi pujska, vendar se igra nadaljuje, dokler je vsi ne 

dokončajo (Bessinger, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Didaktična igra: Bingo 

 

Cilji:  

- Učenci utrjujejo simbolni zapis števila. 

- Učenci povezujejo simbolni zapis števila z verbalno oznako.  

- Učenci utrjujejo branje števil do 10. 

 

Pripomočki:  

- igralne podloge (slika 39) 

- manjši kartončki za pokrivanje števil 

 

Navodila igre: Vsak učenec dobi svojo igralno podlogo s šestimi polji, na kateri so 

števila od 0 do 10 (slika 41). En učenec ali odrasla oseba je zadolžena za žrebanje števil. 

Tisto število, ki ga izžreba, glasno prebere (vendar ga ne pokaže). Zmagovalec je tisti, 

ki prvi prekrije vsa polja. Kljub temu se igra lahko igra, dokler vsi ne prekrijejo svojih 

polj.  
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Slika 40: Bingo – različica igre 

Slika 39: Bingo 

 

 

 

 

 

Opomba: Igralna podloga lahko vsebuje števila poljubnega številskega obsega. 

Različice igre: 

Igra se lahko izvaja tudi z drugačnimi cilji (npr. Utrjevanje preprostih računskih 

operacij seštevanja in odštevanja). V tem primeru namesto žreba ene številke izžrebamo 

kartico, na kateri so zapisani računi ali uganke (slika 42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Didaktična igra: Nahrani opico 

 

Cilji: 

- Učenci štejejo do 5. 

- Učenci utrjujejo količinske predstave o številih.  

-  

 

Pripomočki:  

- igralna podloga (slika 41) 

- barvna kocka 
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Slika 42: Nahrani opico (Totschoolong, b.d.) 

Slika 41: Igralne karte za igro Nahrani opico 

(Totschoolong, b.d.) 

- igralne figure (poljubne) 

- kartice z bananami (približno 40 kartic za dva igralca) 

 

Navodila : 

Vsak igralec dobi igralno figurico in enako število kartic z bananami. Prvi igralec vrže 

barvno kocko. Premakne se na tisto polje, kot kaže barva na kocki (npr. če vrže oranžno 

barvo, se premakne na oranžno polje). Pogleda, katera številka je zapisana na njegovem 

polju. Nato, glede na to številko, nahrani opico z bananami tako, da opici položi v usta 

določeno število banan (npr. če učenec pristane na polju, kjer piše številka tri, položi 

opici v usta tri banane). Zmaga tisti, ki prvi porabi vse kartice.  
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Slika 43: Sladka koruza 

(Totschooling, b.d.) 

Slika 44: Sladka koruza  – 

različica igre (Totschooling, b.d.) 

6. Didaktična igra: Sladka koruza 

 

Cilji: 

- Učenci štejejo do 6 (ali do 12). 

- Učenci povežejo število pik na kocki z zapisom številke.  

 

Pripomočki:  

- igralna kocka 

- igralna podloga za vsakega učenca (slika 43 ali slika 44) 

- figurice za koruzo (gumijasti bomboni ali iz plastike, spužve, stiropora ipd.) 

 

Navodila za igro: Prvi igralec vrže kocko. S figuro zakrije tisto polje, ki se ujema s 

številom pik na kocki. Zmaga tisti, ki prvi sestavi celotno koruzo.  
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Slika 45: Igralna kocka za igro 

Kdo bo prvi zbral gumbke? 

8. Didaktična igra. Kdo bo prvi zbral gumbke? 

 

Cilj: 

- Učenci usvojijo/utrjujejo pojme nič, vse, pol, dodaj. 

 

Pripomočki:  

- kocka 

- 40 gumbov 

- 1 večja skleda 

- 4 manjše skledice 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila: Na kocko na 4 stranice zapišemo besede nič, vse, pol, dodaj. Vsakemu 

učencu damo svojo skodelico, v kateri je 10 gumbov (lahko tudi drugi predmeti). Večjo 

skledo postavimo na sredino mize in jo pustimo prazno. Igra se začne tako, da vsak od 

igralcev da v večjo skledo iz svoje skledice po dva gumba. Nato vsak po vrsti vrže 

kocko (če dobi napis nič, pomeni, da iz večje sklede ne dobi nič, če vrže napis vse, dobi 

vse gumbe iz sklede – ostali igralci pa morajo dati v tem primeru v skledo po dva 

gumba iz svojih skledic, če vrže napis pol, dobi polovico gumbov v skledi, če vrže napis 

dodaj, mora v skledo dodati dva gumba). Če vrže prazno stranico (brez napisa), mora 

metati kocko še enkrat. Zmagovalec je tisti, ki prvi zbere vse gumbe (Bessinger, 2005). 

 

9. Didaktična igra: Ribolov 

 

Cilji: 

- Učenci utrjujejo količine in števila od 1 do 10. 

- Učenci razvrstijo števila v pravilni vrstni red. 

 

Pripomočki: 

- palica z zarezo 

- magnet 

- vrvica 
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- kuverta 

- deset sponk za papir 

- škatla za čevlje 

- modra barva 

- čopič, škarje, luknjač 

- debelejši barvast karton 

- deset ribic iz papirja s pikami od 1 do 10 

- kartončki s številkami od 1 do 10 

 

Navodila: Ribiško palico izdelamo tako, da na en konec vrvice privežemo magnet, drugi 

konec pa privežemo na palico. Vsaki ribici iz papirja v bližini ust naredimo luknjo in 

vanjo zataknemo sponko za papir. Ribice spravimo v škatlo, ki jo pobarvamo modro. 

Škatlo nato položimo na tla, ob tej škatli pa v ravni vrsti zložimo kartončke s številkami. 

Učence naučimo, kako loviti ribice. Razložimo jim pravilo, da če ulovijo več kot eno 

ribico, morajo drugo vreči nazaj v vodo. Nato se učenci razvrstijo v vrsto za ribolov, 

enemu učencu damo palico in začne igro. Ko potegne ribo iz vode, mora prešteti pike na 

njej in v številski vrsti poiskati ustrezni kartonček, na katerega bo položil ribo. Učenci 

se menjavajo, dokler ne polovijo vseh ribic iz vode. Število ribic se postopoma 

povečuje. Da naredimo nalogo bolj zanimivo, lahko iz papirja izdelamo veliko jezero, 

ribe pa položimo nanj, da učenci lovijo ribe iz jezera (Bessinger, 2005).  

 

10. Didaktična igra: Kdo bo pokril več števil? 

 

Cilj:  

- Učenci utrjujejo račune seštevanja in odštevanja v obsegu do 10.  

 

Pripomočki: 

- 2 ali več parov igralnih kart od 1 do 10 

- podloga s številkami od 1 do 9 za pokrivanje (slika 46) 

- kartončki ali drugi predmeti za pokrivanje številk 

 

Navodila: Igralne karte vsak učenec položi na mizo in jih pri tem obrne narobe (tako, da 

številke niso vidne). Vsak učenec dobi tudi podlogo s številkami od 1 do 9 in kartončke 

za prekrivanje. Ko je na vrsti prvi učenec, iz svojih  kart odkrije dve karti in iz njih 

sestavi račun (v začetku je potrebna pomoč in vodenje odrasle osebe). Npr. če učenec 

izvleče karti 7 in 2, sestavi račun 7 – 2 ter pokrije ustrezen rezultat (v tem primeru 

število 5). Če učenec pokrije napačen rezultat, ga vodja igre (odrasla oseba) na to 

opozori in mora svoj kartonček umakniti. Zmagovalec je tisti, ki prvi prekrije vsa števila 

pravilno.  

 



138 
 

Slika 46: Kdo bo pokril več števil? (Manfreda 

Kolar in Urbančič Jelovšek, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Didaktična igra: Kdo bo prej na cilju? 

 

Cilj:  

- Učenci utrjujejo povezavo med matematičnim simbolom (in izrazom) za 

operacijo seštevanja in odštevanja ter njegovim pomenom. 

 

Pripomočki: 

- igralna podloga (slika 47) 

- igralna kocka 

- igralne figurice 

 

Navodila: Učenec, ki je prvi na vrsti, vrže igralno kocko    in se premakne naprej za 

toliko polj, kot je pokazala kocka. Če pristane na barvnem polju, mora upoštevati, kar 

na njem piše. (Če na primer piše + 3, mora za tri polja naprej, če pristane na polju, kjer 

piše – 2, mora za dve polji nazaj).  
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Slika 47: Kdo bo prvi na cilju? (Manfreda 

Kolar in Urbančič Jelovšek, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Didaktična igra: Prečkamo reko 

 

Cilj: 

- Učenci utrjujejo račune seštevanja v obsegu do 12. 

 

Pripomočki:  

- igralna predloga 

- dve igralni kocki 

- plastični (ali papirnati) krogci za pokrivanje številk na igralni predlogi 

 

Navodila: Učenec, ki je na vrsti, vrže dve kocki hkrati. Števili na obeh kockah sešteje in 

tam lahko prečka reko. Igro lahko igramo posamezno, v paru ali v skupini. Cilj je lahko 

zgolj prečkanje reke na vseh možnih mestih, lahko pa se zastavi tekmovalen cilj 

(zmagovalec je tisti, ki večkrat prečka reko).  
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Slika 48: Prečkamo reko (Manfreda Kolar in Urbančič 

Jelovšek, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Didaktična igra: Vrečka presenečenja  

 

Cilj: 

- Učenci urijo orientacijo v bližnji okolici šole. 

- Učenci utrjujejo prostorske pojme (naprej, nazaj, levo desno, pred, za, med). 

 

Pripomočki: 

- 4 manjše vrečke  

- 1 večja vrečka 

- 5 kartic z navodili 

- presenečenje (po lastnem izboru) 

 

Navodila: V okolici šole pripravimo 5 postaj, do katerih bo učenec prišel s pomočjo 

navodil na vsaki izmed njih. Na vsako postajo damo »vrečko presenečenja«, v kateri je 

kartica z navodili, kam morajo učenci iti, da odkrijejo naslednjo vrečko. Na končni 

postaji jih čaka vrečka s pravim presenečenjem (to so lahko igrače, hrana, razne 

aktivnosti idr.). Učencem vnaprej povemo, da jih na koncu čaka presenečenje, toda pred 

tem bodo morali poiskati 5 vrečk. Prva vrečka naj jih čaka v bližini startne točke, da je 

učencem lahko vidna. Strokovni delavec lahko nanjo učence usmeri z besedami, kot so 

»Ozrite se naokrog in poiščite prvo vrečko!«  

V njej naj bo prva kartica, na njej pa na primer naslednje navodilo: »Pojdi naravnost do 

prvega drevesa. Med drevesi poišči drugo vrečko presenečenja.« 

V drugi vrečki sledi kartica z navodilom: »Zavij levo proti peskovniku. Pri peskovniku 

zavij desno do vodnjaka. Pod vodnjakom te čaka druga vrečka.« 
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Slika 49: Potujemo v Deželo smrkcev 

V tretji in četrti vrečki naj sledijo podobna, okolici prilagojena navodila, z uporabo 

različnih prostorskih pojmov. 

 

14. Didaktična igra: Potujemo v Deželo smrkcev 

 

Cilj:  

- Učenci urijo prostorske pojme. 

- Učenci urijo orientacijo na ploskvi. 

 

Pripomočki: 

- igralna podloga (slika 49) 

- igralne figurice  

- igralne kartice (slika 50) 

- igralna kocka 

 

Navodila: Prvi učenec vrže kocko in se premakne naprej za določeno število polj. Če 

pristane na polju, kjer je smrkec, mora iz kupa ob strani potegniti karto in slediti 

navodilom na njej. Zmagovalec je tisti, ki prvi pride do Dežele smrkcev. Igro igramo, 

dokler ne pridejo tja vsi učenci.  

 

  



142 
 

Slika 50: Igralne karte za igro Potujemo v deželo Smrkcev 
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Slika 52: Postavitev flomastrov 

Slika 51: Ročna lutka 

Priloga 3: Test razvitosti številskih in prostorskih predstav 

1. PREIZKUS KONZERVACIJE ŠTEVILA PO 

PIAGETU 

 

Pripomočki:  

- ročna lutka medvedek   

- 8 flomastrov 

- 8 enobarvnih pokrovčkov 

 

Potek dejavnosti:  

1. del: Na mizo postavimo v eno vrsto flomastre,  

nad to vrsto pa prazne pokrovčke točno pred te flomastre, kot kaže slika 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vprašanja 1. del: 

a) Ali je na mizi enako število flomastrov in pokrovčkov? 

b) Kako to veš? 

 

2. del: V drugem delu učencu rečemo, da nam bo medvedek ponagajal, in z lutko 

raztegnemo vrsto pokrovčkov, tako da se dolžina vrste pokrovčkov ne ujema več z 

dolžino vrste flomastrov.  

Vprašanja 2. del: 

a) Ali je na mizi enako število flomastrov in pokrovčkov? 

b) Kako to veš? 

 

Kriterij: V prvem delu dobi eno točko za pravilen odgovor in eno za ustrezno razlago. 

Enako v drugem delu.  
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Slika 54: Postavitev 

bombonov 1 Slika 53: Postavitev 

bombonov 2 

Če odgovori pritrdilno na drugi del preizkusa zgolj na podlagi sklepanja iz prvega dela 

preizkusa, potem sklepamo, da učenec konzervira število, v nasprotnem primeru števila 

ne konzervira in ne dobi točke. Če na vprašanje pri prvem delu ne odgovori pritrdilno, 

preizkus prekinemo (Flere, 2010) 

 

______________________________________________________________________ 

2. VZPOREJANJE – UPORABA POJMA ŠTEVILO 

 

Pripomočki: 

- 9 bombonov rumene barve 

- 30 bombonov zelene barve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodilo: Na mizo damo 9 bombonov rumene barve. Učencu damo vrečko z bomboni 

zelene barve in mu rečemo: »Vzeti moraš toliko bombonov, kot jih imam jaz, ne več ne 

manj.« 

Kriterij: Za pravilno rešeno nalogo dobi eno točko. 

Išpanovič – Radojković (1986) 

 

______________________________________________________________________ 

3. PRIMERJAVA ŠTEVIL PO VELIKOSTI 

 

Pripomočki: 

- delovni list s pari števil 

 

 

     /1 

     /4 
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Slika 55: Primerjava števil po 

velikosti 

Slika 56: Ocenjevanje količine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodilo: »Obkroži/povej večje/manjše število.« 

Kriterij: Za vsak pravilen odgovor dobi eno točko. Za napačen odgovori 

ne dobi točke. 

______________________________________________________________________ 

4. Preizkus: OCENJEVANJE MOČI MNOŽICE IN ŠTETJE 

 

1. del: Glasno štetje naprej in nazaj 

Navodilo: 

A) »Štej od 3 do 12.« 

B) »Štej od 8 do 2.« 

Kriterij: Dve točki za vsako pravilno štetje.  

2. del: Ocenjevanje količin 

Pripomočki:  

- škatla 

- bomboni 

Navodilo: Pred učenca postavimo škatlo z devetimi bomboni in ga vprašamo, koliko 

bombonov misli, da je v njej, pri tem ga opozorimo, da ne sme šteti, pač pa mora 

»uganiti«. 

Kriterij: Ena točka za pravilno ocenjeno količino. Kot pravilno se šteje odstopanje za 

dva bombona.  

 

     /3 
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Slika 57: Preštevanje predmetov 

3. del: Preštevanje predmetov, uporaba pojmov največ, najmanj 

Pripomočki: 

- tri enako velike škatle škatle 

- bomboni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vprašanja: 

1. »V kateri škatli je največ bombonov – koliko bombonov je v njej?  

2. »Katera škatla ima najmanj bombonov – koliko bombonov je v njej?«  

3. »Koliko bombonov je v tretji škatli?« (Flere, 2010) 

 

Kriterij: 

- Ena točka, če učenec pravilno odgovori na vprašanje, v kateri škatli je največ 

bombonov. Ena točka, če jih pravilno prešteje. 

- Ena točka, če pravilno odgovori, v kateri škatli je najmanj bombonov, in ena, če 

jih pravilno prešteje. 

- Ena točka, če pravilno odgovori na vprašanje, koliko bombonov je v 

tretji škatli. 

 

______________________________________________________________________ 

5. Preizkus: POMEN ŠTEVIL 

 

Pripomočki: 

- delovni list s skico 

 

Slika 58: Pomen števil 

     /8 
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Slika 60: Delovni list 2 

Slika 59: Delovni list 1 

Slika 61: Delovni list 3 

Navodilo: »Nariši toliko kvadratkov, da jih bo skupaj toliko, kot kaže število.« 

Kriterij: Za vsak pravilno izpolnjen stolpec dobi eno točko. 

Oražem (2005) 

______________________________________________________________________ 

6. ZAPOREDJA 

 

Pripomočki: 

- štirje delovni (vsaka naloga na svojem listu) 

 

Delovni list 1: 

 

 

 

 

 

Delovni list 2:  

 

 

 

 

 

Delovni list 3: 

 

 

 

 

 

     /3 
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Slika 62: Delovni list 4 

Slika 63: Računi 

Navodilo: Učencem pojma pred in za ter pojem sledita tudi demonstriramo na tak način, 

da ob branju navodila naloge, pokažemo s prstom na prazne kvadratke, kjer mora 

manjkajoča števila vpisati. 

 

Delovni list 4: 

 

 

 

 

 

 

Kriterij:  

Za vsak pravilno izpolnjen delovni list dobi eno točko. Za napačen odgovor ne dobi 

točke.  

 

______________________________________________________________________ 

7. RAČUNI, RAZDRUŽEVANJE 

 

1. del: Računi 

Pripomočki: 

- štirje listki z računi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     /4 
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Navodilo: »Izračunaj račune.«  

Kriterij: Za vsak pravilen izračun dobi učenec eno točko. 

 

2. del: Razdruževanje  

 Pripomočki:  

- šest bombonov 

Navodilo: 

Na mizo damo 6 bombonov in učencu rečemo: »Kako bi razdelil šest bombonov meni 

in tebi (ali tebi in medvedku)? Jih je možno razdeliti še kako drugače?« 

Kriterij: Za vsako pravilno možno delitev dobi eno točko. Ker so možne delitve tri, 

lahko dobi pri tej nalogi skupaj največ tri točke. 

 

______________________________________________________________________ 

8. Razumevanje besed, ki označujejo prostorske pojme 

Pripomočki: 

- tri kocke  

- lutka medvedek 

- škatla 

 

Navodila 

Daj kocko na škatlo. 

Daj kocko pod stol. 

Pokaži kocko, ki je v sredini. 

Daj kocko nad škatlo.  

Postavi medvedka pred sebe. 

Daj medvedka za sebe. 

 

Kriterij: Za vsako pravilno izvedeno aktivnost dobi učenec eno točko. 

Marjanovič Umek (1990)  

 

 

 

 

 

     /6 

     /8 
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9. Uporaba besed za označevanje prostorskih pojmov 

Pripomočki: 

- lutka medvedek 

- dve škatli 

 

Potek dejavnosti: 

- Lutko postavimo za stol. Učenca vprašamo: »Kje je medvedek?« (za) 

- Lutko položimo med dve škatli. Učenca vprašamo: »Kje je medvedek?« (med/v 

sredini) 

- Lutko damo na stol. Učenca vprašamo: »Kje je medvedek?« (na) 

- Lutko postavimo pred sebe. Učenca vprašamo: »Kje je medvedek?« (pred) 

 

Kriterij: Za vsak pravilen odgovor ena točka.  

Marjanovič Umek (1990) 

______________________________________________________________________ 

10.  Razlikovanje položaja dveh predmetov v odnosu biti levo/biti desno ter v 

odnosu na centralni predmet 

Pripomočki: 

- lutka medvedek 

- škatla 

- manjša žoga 

 

Potek dejavnosti: Na mizo sprva postavimo dva predmeta: škatlo in žogo. Učencu 

postavimo naslednji vprašanji:  

1. Ali je žoga levo ali desno od škatle?  

2. Ali je škatla levo ali desno od žoge? 

Za tem damo na sredino, med škatlo in žogo, še lutko in učenca vprašamo: 

3. Ali je kocka levo ali desno od medvedka? 

4. Ali je žoga levo ali desno od medvedka? 

 

Kriterij: Za vsak pravilen odgovor lahko dobi učenec največ eno točko

     /4 

     /4 
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11. preizkus: Orientiranje na ploskvi 

Pripomočki: 

- prazen list A4 

Navodilo:  

- postavi roko zgoraj levo na list 

- postavi roko spodaj desno na list 

- postavi roko na sredino lista 

 

Kriterij: Za vsako pravilno izvedeno aktivnost dobi eno točko. Pravilno izvedena 

aktivnost se šteje, da zavzame na listu pravilen položaj.  

 

______________________________________________________________________ 

12. Orientiranje na številski vrsti 

Pripomočki: 

- številska vrsta 

 

Navodilo: Učencu povemo števila 4, 8, 12 (vsako posebej) in mu naročimo, naj s prstom 

pokaže, kam bi to število postavil na številski premici.  

Kriterij: Za vsak pravilen odgovor dobi eno točko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     /3 

     /3 
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ZAPOREDNA ŠTEVILKA UČENCA: ______ STAROST: ____ RAZRED: ___ 

ST.GO:_____ PRIDRUŽENE MOTNJE:________________TERAPIJE: fizioterapija 

– delovna - logo 

1. Preizkus konzervacije števila   

1. del: Ali je na mizi enako število 

flomastrov in pokrovčkov?  

Kako to veš?  

2. del: Ali je na mizi enako število 

flomastrov in pokrovčkov? 

Kako to veš? 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

 

2. Uporaba pojma število:   Strategije, ki jih pri tem uporablja 

Koliko bombonov da učenec na 

mizo? 

____ / 1 

 

- popolni neuspeh (ne razume 

naloge, se igra z bomboni) 

- globalno-vizualna ocena modela 

(posnema model, brez numerične 

enakosti 

- sistematična korespondenca 

(postavlja bombone ena po ena, po 

modelu, vendar ne šteje) 

- numerična enakost (uporablja 

pojem število za izenačitev 

skupin) 

 

3. Primerjava števil po velikosti   

7 in 4 

7 in 8 

5 in 5  

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

 

 

4. Ocenjevanje moči množice, 

štetje, načela štetja 
 Strategije štetja 

1. del:  

Štetje od 3 do 10 

Štetje od 8 do 2 

 

2. del:  

ocenjevanje količine 

 

3. del: 

____ / 1 

 

____ / 1  

 

 

____ / 1 

 

 

 

 

 

 

Strategije štetja nazaj: 

- nima strategije 

- pomaga si s konkretno oporo in 

štetjem naprej 

- pomaga si s konkretno oporo, a 

šteje nazaj 

- pomaga si s štetjem naprej, brez 

opor 

- šteje nazaj brez opor 

 

 

Priloga 4: Tabele za spremljanje preizkusa   
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V kateri škatli je največ 

bombonov? __________ 

Koliko bombonov je v njej? 

_____________ 

V kateri škatli je najmanj 

bombonov? ____________ 

Koliko bombonov je v njej? 

____________ 

Koliko bombonov je v tretji 

škatli? _________ 

 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

Strategije preštevanja predmetov  

- nima strategije 

- prime in premakne vsak predmet 

- vsakega predmeta se dotika s prsti 

- izvaja aktivnosti s skupino 

predmetov 

- gleda in prešteva predmete 

 

5. Pomen števil   

5 _____, 2, _____, 6______ ____ / 3  

6. Predhodnik, naslednik, 

zaporedje 
  

____ 5 ____ 

____ 9 ____ 

6, ____, ____ 

 

10____  , 8 , 7 , _____ , _____ , 4 

, ______ 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

 

 

7. Računi, razdruževanje  Strategije, ki jih uporablja 

1. del:  

4 + 1 = ____ 

5 – 3 = ____ 

2 + 3 = ____ 

4 - 2 = ____ 

2. del: Razdruževanje 

3 + 3 

2 + 4 

1 + 5 

 

 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

 

 

 

Seštevanje: 

- nima strategije 

- šteje vse na prste 

- začne s prvim številom, ne glede 

na velikost in prišteje drugo 

- začne z večjim številom in prišteje 

drugo 

- prikliče aritmetično dejstvo 

 

Odštevanje: 

- nima strategije 

- prešteje večjo število na prste , 

odšteje manjše in prešteje 

preostanek 

- šteje nazaj po ena od večjega 

števila 

- šteje po ena naprej od manjšega 

števila 

- priklic aritmetičnega dejstva 
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8. Razumevanje besed, ki 

označujejo prostorske pojme 
  

Na 

Pod 

V sredini 

Nad 

Pred  

Za 

 

 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

 

 

9. Uporaba besed za 

označevanje prostorskih pojmov 

 

  

Za ____ med ____ na ____ pred 

____ 
____/4  

10. Razlikovanje položaja dveh 

predmetov v odnosu biti 

levo/biti desno ter v odnosu na 

centralni predmet 

  

Ali je žoga levo ali desno od 

škatle? _________ 

Ali je škatla levo ali desno od 

žoge? _________ 

Ali je kocka levo ali desno od 

medvedka? _________ 

Ali je žoga levo ali desno od 

medvedka? _________ 

 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

 

 

11. Orientiranje na ploskvi 

 
  

Zgoraj levo _________ 

Na sredini _______ 

Spodaj desno _______ 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

 

 

12. Orientiranje na številski 

premici 
  

7 ______ 

4 ______ 

10 _______ 

____ / 1 

____ / 1 

____ / 1 

 




