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POVZETEK 

V vrtec je zaradi inkluzivne naravnanosti vključenih vse več otrok, pri katerih se v primerjavi z 

vrstniki pojavljajo določena odstopanja v razvoju. V raziskavi smo se osredotočili na 

sopojavnost težav na pripovednem in motoričnem področju pri otrocih, ki so usmerjeni kot 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami. Namen magistrskega dela je bil primerjati   

pripovedne sposobnosti in motorične spretnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami z 

otroki brez govorno-jezikovnih motenj, pri obeh skupinah otrok ugotoviti povezanost med 

dosežki na obeh omenjenih področjih in predstaviti značilnosti spodbud, ki jih družina nudi 

otrokom na obeh izbranih področjih raziskovanja. V raziskavo so bili vključeni trije otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami, trije otroci brez govorno-jezikovnih motenj, vprašalnik o 

družinskih spodbudah pa so poleg staršev omenjenih otrok izpolnili še ostali starši 

petletnikov/šestletnikov, vključenih v izbrani vrtec (N = 53). Pripovedne sposobnosti smo 

preverili s Preizkusom pripovedovanja zgodbe: Rokavička, motorične spretnosti pa s 

preizkusom ABC gibanja 2, nalogami za preverjanje grafomotorike, opazovanjem temeljnih 

gibalnih spretnosti (tek, met, lovljenje in seskok) ter z opazovanjem vsakdanjih življenjskih 

gibalnih spretnosti (npr. oblačenje jope, striženje s škarjami). Značilnosti družinskih spodbud 

na področju govorno-jezikovnega in motoričnega razvoja pa smo ugotavljali z vprašalnikom, 

ki smo ga sestavili za namen magistrske raziskave. Rezultati raziskave so pokazali, da so na 

področju pripovednih sposobnosti otroci z govorno-jezikovnimi motnjami na posameznih 

kazalnikih pripovedi večinoma dosegali nižje rezultate v primerjavi z otroki brez govorno-

jezikovnih motenj. Rezultat celotnega preizkusa je pokazal, da je med otroki z govorno-

jezikovnimi motnjami le eden od otrok dosegel podpovprečen rezultat, ki nakazuje na rahlo 

odstopanje od normativnega razvoja, druga dva otroka pa sta dosegla povprečen rezultat, 

medtem ko so vsi otroci brez govorno-jezikovnih motenj dosegli nadpovprečen rezultat. Na 

podlagi rezultatov preizkusa ABC gibanja 2, s katerim smo ugotavljali motorične spretnosti, 

smo ugotovili, da rezultati enega otroka v skupini otrok z govorno-jezikovnimi motnjami 

nakazujejo na pomembne gibalne težave, rezultati drugega otroka kažejo na tveganje za 

gibalne težave in pri tretjem gibalne težave niso bile zaznane. V skupini otrok brez govorno-

jezikovnih motenj se je izkazalo, da otroci nimajo gibalnih težav, saj se njihovi rezultati  

gibljejo od spodnje meje povprečja pa do nadpovprečnih dosežkov. Analiza posameznih 

elementov grafomotorike je pokazala, da se težave na področju grafomotorike kažejo le pri  

dveh otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami, pri otrocih brez govorno-jezikovnih motenj pa 

ni prisotnih grafomotoričnih težav. Pri opazovanju značilnosti gibalne stopnje smo ugotovili, 

da pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami še vedno prevladujejo gibalne značilnosti, ki 

so značilne za osnovno stopnjo temeljne gibalne faze, medtem ko pri otrocih brez govorno-

jezikovnih motenj prevladujejo gibalne značilnosti, ki so značilne za zrelo stopnjo temeljne 

gibalne faze. Na področju vsakodnevnih življenjskih gibalnih spretnosti rezultati nakazujejo 

na to, da imata dva otroka z govorno-jezikovnimi motnjami nekaj več težav pri posameznih 

vsakdanjih življenjskih gibalnih spretnostih, za razliko od enega otroka z govorno-jezikovnimi 

motnjami in vseh otrok brez govorno-jezikovnih motenj. Pri ugotavljanju povezanosti med  

  



pripovednimi sposobnostmi in motoričnimi spretnostmi glede na celotne rezultate nismo 

mogli zaključiti, da se pripovedne sposobnosti in gibalne spretnosti pri vseh otrocih z 

govorno-jezikovnimi motnjami in tistimi brez njih med seboj podobno povezujejo, saj so bili 

rezultati pri obeh skupinah zelo raznoliki. Analiza družinskih navad, povezanih z gibanjem, je 

pokazala, da starši večine vključenih otrok poročajo, da pri otrocih spodbujajo govorno-

jezikovne sposobnosti in motorične spretnosti, saj jim berejo knjige, razlagajo neznane 

besede, se z njimi igrajo besedne igre, obiskujejo knjižnico, igrišče ipd. Razlike med otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami in otroci brez teh motenj so se pokazale v prid otrok brez 

govorno-jezikovnih motenj, pri katerih starši večkrat prebirajo z njimi is te knjige, jim bolj 

omejujejo uporabo pametnih naprav ter jim zlasti na govornem področju omogočajo več 

spodbud. Glede na izsledke naše raziskave lahko zaključimo, da je potrebno za vsakega 

otroka z govorno-jezikovnimi motnjami na pripovednem in motoričnem področju prepoznati 

njihove težave in na osnovi njihovih individualnih značilnosti postaviti cilje in načine dela z 

njimi. Pri individualni obravnavi otrok pa so nam lahko v pomoč smernice za spodbujanje 

pripovednega in motoričnega razvoja otrok.  

 

 

 

KLJUČNE BESEDE  

zgodnje otroštvo, pripovedne sposobnosti, motorični razvoj, spodbujanje  

 

 



  



ABSTRACT 

Due to the inclusive orientation of kindregartens, there are more and more children enrolled 

who, compared with their peers, have some developmental variations. In the study, we 

focused on the coexistence of problems in the narrative and motoric skills in children with 

speech-language disorders. The purpose of the master's thesis was to compare the narrative 

abilities and motor skills of children with speech-language disorders to children with no 

speech-language disorders, in both groups of children to establish the connection between 

the achievements in both areas and to present the characteristics of the incentives that the 

family offers to children on both selected research areas. Three children with speech-

language disorders and three children with no speech-language disorders were included in 

the study, while the questionnaire on gamily incentives was filled in not only by the parents 

of the above mentioned children but also by the parents of other five- and six-ear-olds 

enrolled in the selected kindergarten (N = 53). We tested the narrative skills with the 

Storytelling Test: The Gloves and Motor Skills with the ABC Motion 2 test, with the tasks of 

checking the graphomotorics, by observing the basic motor skills (running, throwing, 

catching and jump landing) and observing everyday life skills (e.g. putting on a jacket, cutting 

with scissors). The characteristics of family incentives in the field of languag e and motor 

development were determined with a questionnaire, which was prepared for the purpose of 

the master's research. 

The results of the research have shown that children with speech-language disorders in the 

narrative abilities mostly achieved lower results in the narrative indicators compared to 

children without speech-language disorders. The result of the entire experiment showed 

that among children with speech-linguistic disorders, only one of the children achieved a 

below average result indicating a slight deviation from normative development, while the 

other two children achieved an average result, and all children without a speech-language 

disorders reached an above-average result. Based on the results of the ABC Motion 2 test to 

determine motor skills, we found that the results of one child in the group of children with 

speech-language disorders indicate important motor problems, the results of the second 

child show the risk of motor problems and in the third case movement discrepancies were 

not detected. In the group of children without speech-language disorders children have no 

movement problems, as their results range from the lower limit of the average to the above-

average achievements. The analysis of individual graphomotor elements showed that the 

graphomotor problems are indicated only in two children with speech-language disorders, 

while there are no graphomotor problems in children with no speech-language disorders. 

When observing the characteristics of the motion level, we found that children with speech-

language disorders still have dominant motive characteristics that are characteristic of the 

basic level of the underlying motor phase, while in children with no speech-language 

disturbances the motive characteristics of the mature stage of the basic motor phase prevail. 

In the field of everyday life skills, the results suggest that two children with speech-language 

disorders have some more difficulties with individual everyday life skills, unlike one child 

with speech-language disorders and all children without speech-language disorders. In  



determining the correlation between narration skills and motor skills in relation to the 

overall results, we could not conclude that the narrative abilities and motive skills in all 

children with speech-linguistic disorders and those without them are similarly related to 

each other, since the results of both groups were very diverse. The analysis of family trends 

associated with the movement has shown that parents of the majority of children involved 

report that they promote speech and language skills and motor skills in children by reading 

books, interpreting unknown words, playing word games, visiting a library or a playground 

etc. The differences between children with speech-language disorders and children without 

these disorders have turned out to be in favor of children without speech-language 

disorders, whose parents often read the same books with them, who are more limited in the 

use of smart devices and who are given more incentives especially in the field of speech. 

According to the results of our research we can conclude that for each child with speech-

language disorders in the narrative and motoric field, it is necessary to identify their 

problems and based on their individual characteristics to set goals and ways of working with 

them. However, in the individual treatment of children, guidelines for promoting the 

narrative and motor development of children can be helpful.  
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UVOD 

Zgodnje otroštvo je obdobje od tretjega do šestega leta, ko se otrokov govor razvija zelo 

hitro (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004). Govor je verbalna komunikacija s pomočjo jezika. 

Z govorom ljudje izražamo misli, čustva, želje, potrebe izkušnje in se na ta način 

sporazumevamo. Otroci iz leta v leto izpopolnjujejo govor in jezikovne spretnosti in so vedno 

bolj uspešni v obvladovanju besed in tvorjenju povedi, kar se kaže tudi v pripovedovanju 

zgodb (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010). Pripovedovanje zgodbe 

otrokom omogoča, da osmislijo lastne izkušnje, jih znajo deliti z drugimi, razlagajo in 

opisujejo dogodke, ki so jih doživeli v preteklosti, iščejo vzroke, načrtujejo predpostavke o 

prihajajočih dogodkih, opisujejo svoja čustva in čustva drugih, socialne odnose in socialno 

odzivanje (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Sočan in Komidar, 2012). Pri otrocih z govorno-

jezikovnimi motnjami prihaja do bistvenih odstopanj od tega, kar naj bi v določeni starosti 

usvojili, saj se pri njih pojavljajo težave pri usvajanju, razumevanju, izražanju in/ali smiselni 

uporabi govora, jezika in komunikacije, kar pa ima pomemben vpliv na otrokovo 

vsakodnevno sporazumevanje in učenje v predšolskem obdobju (ZRSŠ, 2015). Raziskave 

kažejo, da sta govorno-jezikovni in motorični razvoj med seboj povezana (Hill, 2001, v 

Retchetnikov in Maitra, 2009), zato smo se usmerili v raziskovanje značilnosti otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami na področju pripovednih sposobnosti in na področju 

motoričnih spretnosti. Motorični razvoj otroka se začne že v prednatalnem razvoju in se ves 

čas izpopolnjuje, najbolj pa je izrazit v prvih letih življenja. Prvi gibi so povsem naključni, brez 

zavestnega nadzora in namere. Z razvojem višjih možganskih struktur prihaja do vse večjega 

nadzora gibanja, hkrati pa do vse bolj avtomatiziranega gibanja (Horvat in Magajna, 1989). 

Za obravnavo otrok je pomembno prepoznavati in razumeti posamezne težave tako na 

govorno-jezikovnem kot na motoričnem področju ter njihovo (so)vplivanje na otrokov razvoj. 

Poznavanje različnih vidikov razvoja namreč omogoča izpeljavo ustreznega programa 

pomoči, namenjenega konkretnim otrokom, kar je eden ob bistvenih ciljev magistrskega 

dela. V njem najprej predstavim teoretična spoznanja o govorno-jezikovnem in motoričnem 

razvoju v zgodnjem otroštvu ter njuno medsebojno povezanost. V empiričnem delu se 

usmerjamo na značilnosti konkretnih otrok, ki odstopajo v govorno-jezikovnem razvoju in 

zanje ugotavljamo značilnosti motoričnega razvoja in njegovo povezanost s pripovednimi 

sposobnostmi otrok. Zanima nas tudi, kako starši spodbujajo govorno-jezikovni in motorični 

razvoj otrok. Dobljeni rezultati so bili osnova za oblikovanje smernic in priporočil za 

spodbujanje razvoja otrok na omenjenih dveh področjih razvoja.  
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1. GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ  

1.1 Opredelitev terminologije na govorno-jezikovnem področju  

Otrok od rojstva naprej razvija svoje govorne in jezikovne zmožnosti. Govor in jezik sta med 

seboj zelo povezana, hkrati pa so med njima pomembne ločnice. To je ključen razlog, da na 

začetku opredelimo termine, ki so pomembni za razumevanje govorno-jezikovnega razvoja.  

Opredelitev govora je veliko. Omerza (1959) govor opredeli kot zapleten psihofiziološki 

proces, ki je pod vplivom bioloških faktorjev in socialnega okolja. Grilc (2013) ga opredeli kot 

fiziološko aktivnost glasovne produkcije formiranih artikuliranih glasov, ki je značilna le za 

človeka. Titone (v Žnidarič, 1993) govor opiše kot skupek fizioloških in psiholoških 

sposobnosti, ki so med seboj funkcionalno organizirane z namenom prenašanja sporočila. 

Vasič (1980, v Marjanovič Umek, 1990) govor opredeli kot obliko človekovega naučenega 

vedenja, ki je namenjen izražanju in komuniciranju ter je pomemben p ri razvoju osebnosti in 

socializaciji. Nekateri avtorji (npr. Joly, Brunet in Page, v Žnidarič, 1993) govor opredelijo kot 

miselno sposobnost, ki človeku omogoča, da v komunikaciji uporabi simbolne sisteme, kot je 

jezik. Govor se za razliko od jezika nanaša na glasovno produkcijo, medtem ko je jezik 

definiran kot sistem simbolov, ki ga določena skupina ljudi uporablja za govorno in pisno 

sporazumevanje (Jelenc, 1998). Jezik je sestavljen iz vsebine (semantike, ki se ukvarja s 

pomenom besed) in iz oblike (slovnice, ki zajema oblikoslovje in skladnjo), ob tem pa ima še 

besednjak (besedni zaklad). Za razliko od jezika, ki ga običajno definiramo kot socializiran 

sistem simbolov, je govor individualen in konkreten (Marjanovič Umek, 1990).  

L. Marjanovič Umek (1990) podarja, da ima govor individualno funkcijo, saj oblikuje človeka 

kot posameznika, družbeno funkcijo, ki mu omogoča vzpostavljanje komunikacije z okolico. 

Na govorni razvoj vplivajo različni dejavniki – živčni sistem, kognitivne funkcije (mišljenje, 

zaznavanje, pozornost, pomnjenje – predvsem slušno), razvitost čutil in govoril ter govorni 

model iz otrokovega okolja (Omerza, 1959). Dejavnike lahko razdelimo tudi na notranje, ki so 

lahko psihološki in/ali fiziološki, in zunanje, ki so socialni in/ali sociološki (Grilc, 2013).  

Omerza (1972) razvoj govora razdeli v štiri obdobja. Prvo je pripravljalno ali 

predfonematično, drugo je obdobje začetnega oblikovanja glasovnega govora, tretje je 

obdobje predšolskega otroka in četrto šolsko obdobje. Pripravljalno obdobje je značilno za 

prvo leto otroka, v katerem se razvijajo dojenčkova čutila, ki so osnova za razvoj govora. V 

začetnem obdobju razvoja govora, ki nastopi po prvem letu, se malček nauči izgovarjati prve 

besede. V predšolskem obdobju otrok strukturo stavkov vedno bolj izpopolnjuje, ustrezneje 

uporablja čase, pregiba besede, uporablja sklanjatve in spregatve. V šolskem obdobju otrok 

govor uporablja ne le za sporazumevanje in izražanje, ampak tudi za opismenjevanje oz. 

učenje. L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in S. Kranjc (2006) govorni razvoj razdelijo v 
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dve obdobji: predjezikovno in jezikovno. Predjezikovno obdobje se začne že pred otrokovim 

rojstvom in se nadaljuje po rojstvu, ko se začne dojenček odzivati z mimiko, kretnjami, 

jokom, ko vokalizira, pozneje tudi beblja in posnema glasove drugih, vendar ti še nimajo 

pravega pomena. Otrokovo besedno oglašanje, ki ima določen pomen, je značilno za 

jezikovno obdobje. Zanj je značilno tudi, da otrok besedo uporabi spontano (in ne gre le za 

ponavljanje za odraslo osebo), besedo vedno uporabi za isti predmet/osebo/dejavnost ter da 

odrasla oseba to besedo prepoznava v različnih situacijah (Whitehead, 1999, v Marjanovič 

Umek, Kranjc, Fekonja, 2006).  

Govorno-jezikovni razvoj torej zajema tako govorne kot jezikovne zmožnosti posameznikov. 

Vsako razvojno obdobje ima svoje razvojne značilnosti. 

1.2 Govorno-jezikovne značilnosti otrok v zgodnjem otroštvu  

Otroci, stari od 3 do 6 let, so v razvojnem obdobju zgodnjega otroštva. Zanje je po Piagetu 

značilna predoperativna stopnja mišljenja (Marjanovič Umek, 2004). Otroci so v tem obdobju 

že zmožni simbolnega mišljenja, tj. rabe mentalnih slik/besed/gibov kot simbolov za 

označevanje nečesa drugega. Omenjena sposobnost simbolnega mišljenja otroku omogoča 

fleksibilno mišljenje, razmišljanje o dogodkih iz preteklosti in prihodnosti. Predoperativno 

mišljenje ima tudi svoje omejitve, te so egocentrizem (otrok ni sposoben razlikovati svoje 

perspektive od drugih perspektiv oz. je usmerjen le na en vidik problema/situacije, kar velja  

predvsem na matematično-logičnem področju), animizem (pripisovanje neživim stvarem 

značilnosti živih), artificializem (način mišljenja, pri katerem je razlaga naravnih pojavov 

posledica človekove dejavnosti), čeprav raziskave npr. s področja teorije uma, ki vključujejo 

razumevanje mišljenja drugih, kažejo, da otroci pogosto niso tako egocentrični, kot je to 

predpostavil Piaget (npr. Marjanovič Umek, 2004). Po Eriksonovi teoriji psihosocialnega 

razvoja so otroci v tej starosti na stopnji iniciativnosti/krivde. Na tej stopnji otrok daje vse 

več pobud in se vse bolj uveljavlja. Če je ob tem prisotno pretirano grajanje, otrok lahko 

razvije občutke krivde (Gallahue, Ozmun in Goodway, 2012). Pred otroka so v tem obdobju 

postavljene tudi določene razvojne naloge, ki jih more posameznik v zgodnjem otroštvu 

opraviti, da bi učinkovito (so)deloval v okolju (Havinghurst, 1972, v Marjanovič Umek, 2004). 

Otrok v zgodnjem otroštvu med drugim usvaja jezikovne koncepte za opisovanje socialne in 

fizične resničnosti, kar je ena od temeljnih razvojnih nalog v tem obdobju (prav tam).  

Za govorni razvoj v zgodnjem otroštvu je značilen hiter razvoj slovničnih pravil in 

pragmatične oz. sporazumevalne rabe govora, ki poteka v medsebojni povezanosti z drugimi 

psihičnimi funkcijami, kot so mišljenje, metakognicija, čustva, socialna interakcija in socialna 

kognicija (Marjanovič Umek, 2004).  
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Mesec (2009, v Grilc, 2013) navaja tipične značilnosti govorno-jezikovnega razvoja pet do 

šest ter šest do sedem let starih otrok ter značilnosti upočasnjenega govorno-jezikovnega 

razvoja pri navedeni starosti otrok.  

Tabela 1: Tip ičen govorno- jezikovni razvoj otroka in pokazatelji upočasnjenega razvoja  

Starost otroka Tipičen govorno-jezikovni razvoj  Pokazatelji upočasnjenega 

razvoja 

Pet do šest let - Otrok pravilno izgovarja glasove. 

- Otrok slovnično pravilno uporablja 

sestavljene povedi in vse besedne vrste. 

- Otrok pripoveduje zgodbe. V njih 

prepleta domišljijo in resničnost. 

- Otrok razume pojme časa, kot so npr. 

danes, včeraj, jutri, zvečer, zjutraj.  

- Otrok prepozna geometrijske oblike in 

jih zna poimenovati.  

- Otrok zna napisati svoje ime. 

- Otrok se zanima za črke in knjige. 

- Otrok prepoznava številke in črke. 

- Otrok po petem letu in pol zmore izločiti 

oz. določiti prvi glas v besedi. 

 

- Otrok napačno izgovarja 

glasove. 

- Otrok dela slovnične 

napake. 

- Otrok ima težave pri 

razumevanju in uporabi 

posameznih besednih vrst, 

kot so npr. predlogi ob, 

poleg, spodaj, zgoraj. 

- Otrok ne razume 

protipomenk, npr. široko – 

ozko, nizko – visoko. 

- Otrok ima težave pri 

zapomnitvi pesmic in 

zgodbic. 

- Otrok ima težave pri 

zapomnitvi pomembnih 

dogodkov, o njih ne 

pripoveduje. 

Šest do sedem 

let 

- Otrok imenuje dneve v tednu, pozna 

črke, začne pisati. 

- Otrok govor prilagodi situaciji. 

- Otrok pri pripovedovanju vključuje 

dogodke, teme, osebe.  

- Otrok se zmore dalj časa pogovarjati z 

drugo osebo in voditi pogovor.  

- Otrok usvaja slušno analizo in sintezo 

glasov (npr. ve, da je beseda avto 

sestavljena iz glasov a-v-t-o). 

- Otrok usvaja abstraktne pojme, kot so 

npr. sreča, bogastvo, ljubezen.  

- Otrok ima glede na starost 

skromen besedni zaklad. 

- Otrok uporablja preproste, 

sintaktično skromne, 

enostavčne povedi. 

- Otrok ne razlikuje med 

črkami in številkami. 

- Otrok ne zmore glasovne 

analize in sinteze. 

- Otrok si težko zapomni 

različne informacije. 

- Otrok ne razume 

abstraktnih pojmov, kot je 

npr. sreča.  
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D. Žnidarič  (1993) med pokazatelje zakasnelega razvoja otroka, starega več kot 5 let, 

prišteva tudi otrokove težave pri pripovedovanju kratke zgodbice, ki je ne zna ubesediti niti z 

zelo preprostimi stavki, težave pri izgovorjavi določenih glasov, kot so npr. š, č in ž (pri 

katerih je pričakovana starost do 5,5 let starosti) in pogoste težave pri oblikovanju slovnično 

pravilnega govora. 

1.3 Pripovedovanje zgodbe in razvoj pripovednih sposobnosti otrok      

Eno od področij govornega razvoja otrok je tudi pripovedovanje zgodbe, ki ga bomo v 

nadaljevanju podrobneje predstavili, saj ga bomo v magistrskem delu preučili pri izbranih 

predšolskih otrocih. Pripovedovanje zgodbe je pragmatična zmožnost, ki je vezana na 

razumevanje in izražanje določene informacije ali vsebine (Fein, 1995, v Marjanovič Umek, 

Fekonja in Kranjc, 2004), pri čemer otrok izoblikuje svoje predstave, sklepe oz. logične 

povezave in jih posreduje na tak način, da ga poslušalec razume (Marjanovič Umek, 2004). 

Otrok pri pripovedovanju zgodbe organizira in povezuje vsebine tako, da poskuša ustvariti 

jezikovno smiselno celoto, pri tem pa lahko opisuje tudi osebe, predmete ali dogodke, s 

katerimi nima neposredne izkušnje. Otrok pri pripovedovanju uporablja slovnična pravila 

jezika, posamezne stavčne člene pa z vezniki povezuje v logično celoto (Karmiloff in 

Karmiloff-Smith, 2001, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010). Zmožnost 

pripovedovanja je ena izmed pomembnih sporazumevalnih zmožnosti (Baloh, 2015a), v 

predšolskem obdobju pa lahko preko pripovedovanja ocenjujemo tudi otrokovo razvojno 

raven govora (Marjanovič Umek idr., 2004) in pridobimo informacije o otrokovem 

jezikovnem, spoznavnem in socialnem razvoju (Botting, 2002). 

Sposobnost pripovedovanja zgodbe je torej povezana s kognitivnim razvojem, še posebej z 

razvojem teorije uma, ki vključuje posameznikovo zmožnost vživljanja v mišljenje drugih ljudi 

in presojanja njihovih odločitev na osnovi njihovih (napačnih) prepričanj, kar spodbuja 

otrokov priklic dogodkov in sporazumevalne zmožnosti (Baldock, 2006,  v Marjanovič Umek 

idr., 2010). Otrok, ki ima višje razvite sporazumevalne zmožnosti, je pogosto bolj učinkovit v 

pogovoru z drugimi ljudmi, kar krepi razvoj teorije uma, zato je ta povezanost obojesmerna 

in zapletena (Kleinknecht in Beike, 2004, v Marjanovič Umek idr., 2010). Pripovedovanje 

zgodbe se povezuje z otrokovo zmožnostjo decentracije mišljenja, zmožnostjo zavzemanja 

perspektive drugega, z razumevanjem govora drugih in rabo metafor (Baldock, 2006, v 

Marjanovič Umek idr., 2010). Za pripovedovanje zgodbe je pomembna sposobnost 

temeljnega razumevanja dogajanja, ki vključuje razumevanje časovnega poteka dogajanja, 

razumevanje odnosov med temi dogodki, razumevanje perspektiv junakov zgodbe in 

sposobnost upoštevanja določenih kulturno pogojenih pravil vedenja, ki naj bi bila značilna 

za junake zgodbe (Baldock, 2006, v Marjanovič Umek idr., 2010).  
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L. Marjanovič Umek idr. (2010) povzemajo ugotovitve različnih avtorjev (Brostorm, 2002 idr., 

Fein, 1995; Marjanovič Umek in Grad, 1984; Wimmer, Guttman in Frederiksen, 1985), ki  

opisujejo potek razvoja pripovedovanja zgodbe od začetnega enostavnega opisovanja 

predmetov in oseb, nizanja dogodkov iz resničnosti (to je značilno predvsem za otroke, stare 

do treh let), do vse bolj strukturirane zgodbe, ki temelji na oblikovani shemi za 

konvencionalno pripovedovanje zgodbe in jo v večini že zmorejo štiri in večletni otroci.  

Razvojno enostavnejše zgodbe/pripovedi so torej tiste, v katerih otroci le opisujejo 

posamezne dogodke, ki so običajno povezani z njihovimi neposrednimi izkušnjami in 

zaznavami, pri tem pa otrok predvsem niza zaporedne dogodke, npr. sem prišel v vrtec; tam 

je bil Jure; sem jedel zajtrk in se igral. Pri razvojno višje razviti pripovedi zgodbe pa otrok išče 

različne možnosti, kako bi predstavil neko zgodbo: kako naj bi se začela, smiselno nadaljevala 

in končala, kar pa je povezano z njegovo zmožnostjo miselnih in govornih zmožnosti 

(Mendler, 1984, v Marjanovič Umek idr., 2010; Fein, 1995, v Marjanovič Umek idr., 2010). Za 

razvojno višje ravni pripovedovanja zgodbe je značilno, da je zgrajena kot »veriga«, elementi 

zgodbe pa se prepletajo drug v drugega. Zgodbe na tej ravni običajno pripovedujejo štiri in 

petletni otroci. Starejši predšolski otroci namreč že razumejo, da pripovedovalec ne nastopa 

v zgodbi, ampak jo pripoveduje. Zavedajo se zmožnosti nadzora nad pripovedovanjem 

dogodkov in opisovanju likov ter vedo, da pripoved določa potek zgodbe (Fein, 1995, v 

Marjanovič Umek idr., 2010). Petletni otroci svoje zgodbe vse pogosteje pripovedujejo v 

preteklem času, z intonacijo in barvo glasu pa že posnemajo govor različnih junakov v zgodbi 

(Brostrom, 2002, v Marjanovič Umek idr., 2012; Smith in Cowie, 1993, v Marjanovič Umek 

idr., 2012). Pet in šest let stari otroci že zmorejo razmišljati o posameznih elementih, ki so 

sestavni del zgodbe, in vrednotiti dejanja junakov, razvijajo se tudi metajezikovne zmožnosti 

(Dombey, 2003, v Marjanovič Umek idr., 2012; Fein, 1995, v Marjanovič Umek idr., 2012). 

Otroci so pri šestih letih že zmožni pripovedovati zgodbo na bolj  strukturiran način (Liles, 

1993, v Sevšek, 2016). 

L. Marjanovič Umek idr. (2006) so za ocenjevanje razvojne ravni otroške zgodbe določili dva 

kriterija – koherentnost in kohezivnost zgodbe. Koherentnost se nanaša na globinsko 

povezanost med posameznimi deli, torej gre za strukturo zgodbe. Otrok lahko pripoveduje 

zgodbo brez strukture, lahko poda le preproste opise ilustracij, vsebuje misli in čustva 

junakov ali pa vključuje tudi opise vzročno-posledičnih odnosov. Kohezivnost zgodbe se za 

razliko od koherentnosti nanaša na površinsko zgradbo pripovedovane zgodbe. Določamo jo 

na podlagi dveh podskupin – ena je tematska razporeditev (linearna predstavitev vsebine 

z/brez tematskih preskokov), v drugo pa sodijo sredstva, s katerimi pripovedovalec ohranja 

interferenco (dobesedno ponavljanje, uporaba zaimkov, nad in podpomenk). Pri vrednotenju 

razvojne ravni zgodbe se upošteva najvišja dosežena raven otrokovega pripovedovanja 

(Marjanovič Umek idr., 2006).  

Na raven pripovedovanja vplivajo različni dejavniki. B. Baloh (2015a) navaja, da je 

pripovedovanje odvisno tako od otrokovih jezikovnih zmožnosti, izkušenj pripovedovanja in 
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splošnih pripovednih sposobnosti kot tudi od trenutne motivacije za pripovedovanje in 

trenutnega konteksta. Ker sta slednja zelo spremenljiva, lahko pomembno vplivata na 

rezultate raziskovanja pripovedovanja zgodbe. L. Marjanovič Umek idr. (2004) ugotavljajo, 

da je pripovedovanje zgodbe predšolskih otrok pogojeno s starostjo otrok, vsebino in vrstami 

ilustracij, začetkom zgodbe in s trenutnim razpoloženjem otroka. M. Guttman in Frederiksen 

(1985, v Marjanovič Umek idr., 2004) sta ugotovila, da so otroci dosegli najvišjo razvojno 

raven pripovedovanja zgodbe takrat, ko so imeli pred seboj več slik, ki so jih lahko 

kombinirali, in najnižjo, ko so pripovedovali zgodbo le ob eni sliki – v tem primeru so v 

pripovedi najpogosteje le naštevali oz. imenovali narisane predmete in osebe. V raziskavi L . 

Marjanovič Umek, P. Lešnik Musek, S. Kranjc in U. Fekonja (2003, v Marjanovič Umek idr., 

2010) so rezultati pokazali, da so štiri in petletni otroci, ki so jim vzgojiteljice še dodatno 

brale kakovostne otroške knjige, dosegli višjo razvojno raven pripovedovanja zgodbe. O 

vplivu spola na pripovedovanje zgodbe raziskave niso pokazale enotnih rezultatov. V 

nekaterih so bile deklice uspešnejše, druge pa niso pokazale razlik med spoloma (npr. Harris, 

1977, v Marjanovič Umek idr., 2010; McCarty in Kirk, 1963, v Marjanovič Umek idr., 2010; 

Klaus in Gray, 1968, v Marjanovič Umek idr., 2010; Fekonja, 2002, v Marjanovič U mek idr., 

2010). 

V Sloveniji je malo dostopnih merskih pripomočkov, s katerimi bi lahko na podlagi 

otrokovega pripovedovanja določali njegov jezikovni razvoj. Za otroke, stare od tri do šest 

let, je na voljo Preizkus pripovedovanja zgodbe Rokavička (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 

Kranjc, Sočan in Komidar, 2012), ki je standardiziran na večjem vzorcu slovenskih otrok. 

Preizkus bomo podrobneje opisali v empiričnem delu magistrskega dela, saj smo ga uporabili 

tudi v naši raziskavi. S tem preizkusom lahko preverimo otrokovo raven pripovedovanja, ki  

pa je pomemben del širšega govorno-jezikovnega razvoja.  

1.4 Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja 

Na govorno-jezikovni razvoj ima pomemben vpliv tudi okolje. Bronfenbrennerjev ekološki 

model psihosocialnega razvoja (Muuss, 1996, v Hristovski, 2003) opredeli pomen 

mikrosistema (neposrednih izkušenj okolja, s katerim je posameznik v interakciji), 

mezosistema (interakcije med mikrosistemi, v katere je posameznik vključen), eksosistema 

(interakcije med sistemi, v katerih oseba ni udeležena, a vpliva na tiste, v katerih je 

vključena) in makrosistema (prepričanja, norme in vrednote v širši skupnosti). V omenjenem 

modelu je poudarjen pomen delovanja oz. aktivnost tako posameznika kot okolja, v katerem 

se posameznik nahaja.  

Mikrosistem je najbolj osrednja raven okolja, v katerem otrok vstopa v neposredne 

interakcije z osebami, ki mu največ pomenijo. Del mikrosistema sta tudi družina in vrtec, ki  

sta lahko bolj ali manj povezana (Hristovski, 2003). Za otrokov razvoj pa so zelo pomembni 
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vzajemni procesi tako v družinskem kot v vrtčevskem okolju (Bronfenbrenner in Ceci, 1994, v 

Marjanovič Umek idr., 2012, Votruba-Drzal, Coley in Chase-Lansdale, 2004, v Marjanovič 

Umek idr., 2012). 

Mikrosistem torej predstavlja vzorec aktivnosti, vlog in medosebnih odnosov, ki so značilne 

za posameznika v njegovem neposrednem okolju.  

Številni avtorji npr. Melhuish idr. (2008, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012), 

Mol in Bus (2011, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012), Molfese, Modglin in 

Molfese (2003, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012) ugotavljajo, da je 

družinsko okolje – gledano z vidika socialnih, ekonomskih in kulturnih značilnostih – eden 

izmed najpomembnejših dejavnikov otrokovega razvoja govora. Avtorice L. Marjanovič 

Umek idr. (2012) navajajo pet vidikov družinskega okolja, ki so pome mbni za razvoj 

otrokovega govora: spodbujanje otrokovega govornega izražanja in pojasnjevanje, 

vključevanje otroka v skupno branje s starši, možnost otrokovega obiskovanja lutkovnih 

predstav in knjižnic, pogovor med skupnimi dejavnostmi staršev in otrok, interaktivno branje 

in spodbujanje govora v območju bližnjega razvoja. L. Berk (1997, v Marjanovič Umek idr., 

2012) povzema ugotovitve več avtorjev (Berk, 1994; Dunham in Dunham, 1992; Dunham, 

Dunham in Curwin, 1993; Hart in Riskey, 1995; Ratner in Bruner, 1978; Walkner, 1994), kako 

lahko že v najzgodnejšem obdobju razvoja vedenje odraslih vpliva na govorni razvoj otroka. 

Npr. odzivanje odraslih na dojenčkovo vokalizacijo in bebljanje ter spodbujanje 

dojenčkovega preizkušanja različnih glasov vpliva na njegovo razumevanje pravil 

sporazumevanja, vzpostavljanje skupne pozornosti dojenčka z odraslim in pojasnjevanje 

tega, kar dojenček gleda, vpliva na njegovo govorno izražanje in učenje novih besed. Prav 

tako vključevanje otroka v socialne dejavnosti v prvih letih razvoja vpliva na to, kako otrok 

povezuje pomen besed z ravnanjem, vključevanje odraslih v otrokovo simbolno igro lahko 

vpliva na zmožnost zavzemanja različnih vlog, pogovor z otrokom pa lahko vpliva na različne 

vidike govora, kot so besednjak, slovnica ali pragmatika. Branje otroku in pogovarjanje z njim 

ob knjigi že v prvih letih življenja lahko vpliva na to, kako otrok širi besednjak, kako uporablja 

slovnična pravila in razume pripoved drugih, kakšen jezik uporablja, ko nekaj pripoveduje 

(Marjanovič Umek idr., 2012). Starši imajo za razvoj otrokovega govora skozi celotno 

obdobje otroštva zelo pomembno vlogo, kar kažejo tudi rezultati različnih raziskav. Kakovost 

družinskega okolja se pomembno povezuje z otrokovo zmožnostjo pripovedovanja zgodbe in 

zapletenostjo spontanega govora (Marjanovič Umek idr., 2012). Na razvoj otrokovega govora 

vplivajo tudi nekatere značilnosti družinskega okolja, v katerem otrok odrašča, kot so npr. 

dosežena stopnja izobrazbe, finančno stanje in poklic staršev (Bernstein, 1961, v Marjanovič 

Umek, 2012). Novejše raziskave kažejo, da h kakovosti otrokovega govornega razvoja 

prispeva (visoka) izobraženost mame. Višje izobražene mame pogosteje spodbujajo svoje 

otroke h govornemu izražanju, otrokom odgovarjajo na vprašanja, jim pojasnjujejo 

dogajanje, skupaj z njimi obiskujejo knjižnico ali lutkovne predstave ter na različne načine 

spodbujajo otrokov govorno-jezikovni razvoj (Fekonja Peklaj in Marjanovič Umek, 2011). 
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Prav tako raziskave kažejo, da se mame z višjo izobrazbo pogosteje vključujejo v skupno 

branje z otrokom (Senechal idr., 1998, v Marjanovič Umek idr., 2012) ter bolje poznajo 

značilnosti otrokovega govorno-jezikovnega razvoja (Rowe, 2008, v Marjanovič Umek idr., 

2012). Rowe (2008, v Marjanovič Umek idr., 2012) je prav tako ugotovil, da se višje 

izobraženi starši in starši z višjimi dohodki s svojimi malčki več pogovarjajo, pri tem 

uporabljajo bolj zapleteno slovnico, daljše izjave pogovora z otrokom in uporabljajo manj 

neposrednih izjav kot starši, ki so manj izobraženi in prejemajo nižje dohodke. B. DeBaryshe 

(1995, v Marjanovič Umek idr., 2012) je na osnovi raziskave zaključila, da se mamina 

izobrazba, njen dohodek in njene bralne navade pomembno pozitivno povezujejo s 

pogostostjo in kakovostjo skupnega branja z otrokom, kar vpliva na njihov govorno-jezikovni 

razvoj. Vrtec ima v razvoju govora otrok kompenzacijsko vlogo za otroke, ki prihajajo iz 

socialno, ekonomsko in kulturno manj spodbudnega okolja (Marjanovič Umek idr., 2012). 

Zato je predvsem za otroke, ki izhajajo iz socialno manj spodbudnega okolja, pomembno, da 

so čim prej vključeni v vrtec in ga obiskujejo več let (npr. Burchinal idr., 2000, v Marjanovič 

Umek idr., 2012; Caughy idr., 1994, v Marjanovič Umek idr., 2012; Loeb, Fuller, Kagan in 

Carrol, 2004, v Marjanovič Umek idr., 2012; Marjanovič Umek in Fekonja, 2006, v Marjanovič 

Umek idr., 2012). V vrtcu imajo za razvoj govora otroka pomembno vlogo tudi strokovni 

delavci (vzgojiteljice in pomočniki vzgojiteljic), ki uporabljajo govor za sporazumevanje, 

pojasnjevanje, informiranje, dajanje navodil, prav tako pa lahko otrokov govor spodbujajo 

tudi drugi otroci, s katerimi je v medsebojni interakciji (Marjanovič Umek idr., 2012). 

Ustrezne spodbude so zelo pomembne pri vseh otrocih, še posebej pa pri otrocih z govorno-

jezikovnimi motnjami. 

1.5 Govorno-jezikovne motnje  

Za govorno-jezikovne motnje so značilna bistvena odstopanja v posameznikovem govorno-

jezikovnem razvoju oz. delovanju. O govornih motnjah govorimo takrat, ko ima posameznik 

izrazite težave s pravilno ali tekočo produkcijo glasov ali ima težave z glasovi, o jezikovnih 

motnjah pa takrat, ko ima posameznik izrazite težave z razumevanjem drugih oseb 

(perceptivna komponenta jezika) ali takrat, ko ima večje težave z izražanjem misli, idej in 

čustev (ekspresivna komponenta jezika) (ASHA, 2007). Govorno-jezikovne motnje vključujejo 

tako govorno kot jezikovno področje razvoja. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami kažejo 

večje odstopanje v govorno-jezikovnem razvoju glede na to, kaj naj bi v določeni starosti na 

omenjenem področju usvojili. Pri njih prepoznamo težave pri usvajanju, razumevanju, 

izražanju in/ali smiselni uporabi govora, jezika in komunikacije, kar pa pomembno vpliva tudi 

na otrokovo vsakodnevno sporazumevanje z drugimi in učenje. Pri otrocih z govorno-

jezikovnimi motnjami prihaja do neskladij med besednimi in nebesednimi sposobnostmi. 

Nebesedne so praviloma boljše od besednih sposobnosti. Motnje se lahko pojavijo na vsaj 

enem od naslednjih področij: pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikula cija in 

fluentnost govora, in sicer na kontinuumu od lažje do težke motnje (ZRSŠ, 2015). Govorno-
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jezikovne motnje se lahko pojavljajo samostojno (kot primarne motnje) ali kot posledica 

drugih motenj (sekundarne motnje)  in so lahko pridružene tudi drugim motnjam. 

Razlikujemo lažje, zmerne, težje in težke govorno-jezikovne motnje (prav tam).  

a) Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami  

Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami v komunikaciji odstopajo od povprečja 

kronološko enako starih otrok vsaj na enem od naslednjih področij: pragmatika, semantika, 

sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost govora, medtem ko je razumevanje jezika v 

skladu s kronološko starostjo otroka. V govoru lahko prihaja do nadomeščanja, popačenja, 

izpuščanja več glasov, neustreznega tempa, ritma in hitrosti govora. Otrok je pretežno 

učinkovit pri prenašanju informacij z govorom, a pri tem potrebuje več spodbud, kot jih 

potrebujejo njegovi vrstniki. V predšolskem obdobju lahko težave otrok z lažjimi govorno-

jezikovnimi motnjami vplivajo na njihovo socialno vključenost v skupino vrstnikov (prav tam).  

b) Otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami  

Pri otrocih z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami je prisotno pomembno odstopanje v 

govorno-jezikovni komunikaciji glede na kronološko enako stare otroke. Odstopanja se 

kažejo na različnih področjih: pri pragmatiki, semantiki, sintaksi, fonologiji, artikulaciji in 

fluentnosti govora. Razumevanje otrok z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami je slabše 

predvsem na višjih jezikovnih ravneh. Njihov govor je slabše razumljiv, saj otrok lahko popači 

glasove/zloge/besede, jih izpušča, nadomešča, neustrezno uporabi, ima skromnejše 

besedišče, neustrezno sintakso, tvori krajše povedi, ima težave v fonološkem razvoju, zanj so 

značilni neustrezen ritem, tempo, hitrost govora idr. Otroci z omenjenimi težavami so 

učinkoviti le v komunikaciji z znanimi ljudmi. Ti otroci potrebujejo sistematično pomoč in 

podporo pri usvajanju, razumevanju, izražanju in/ali smiselni rabi govora, jezika in 

komunikacije, pri tem pa mu je lahko v pomoč dopolnilna ali nadomestna komunikacija  (prav 

tam). 

 

c) Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami  

 

Govorno-jezikovna komunikacija otrok s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami je v 

primerjavi z otroki enake kronološke starosti zelo omejena. Njihovo sporazumevanje 

pogosto vključuje različne geste, posamezne glasove, besede ali kratke povedi, komunikacija 

pa je omejena na osebe iz ožje okolice. Ker je pri obravnavani skupini otrok razumevanje 

jezika dokaj slabo razvito, potrebujejo podajanje informacij na njim prilagojene načine in z 

uporabo konkretnih vizualnih pripomočkov. Pri otrocih s težjimi govorno-jezikovnimi 

motnjami je govor bistveno manj razumljiv, slabše razvite so sociopragmatične veščine, 

pogosto popačijo in izpuščajo več glasov/zlogov, neustrezno uporabljajo ali izpuščajo 

posamezne besede, težave imajo s priklicem besed in značilne so še težave v motorični 
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izvedbi govora, skromno besedišče neustrezna sintaksa, poenostavljenje povedi, neustrezen 

ritem, tempo, hitrost govora idr. (prav tam). 

  

d) Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami  

 

Pri otrocih s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami je učinkovitost komunikacije v primerjavi 

z otroki enake kronološke starosti pomembno zmanjšana. Zanje je značilen velik zaostanek 

ali težke motnje v funkcionalni komunikaciji z vrstniki/odraslimi, težave se kažejo v vseh 

vidikih govora, jezika ter komunikacije, in sicer na področjih pragmatike, semantike, sintakse, 

fonologije, artikulacije in fluentnosti. Posameznikovo razumevanje je omejeno le na znane 

besede in fraze v znanih okoliščinah, ki jih uporabljajo osebe iz njegove ožje okolice. Otroci s 

težkimi govorno-jezikovnimi motnjami potrebujejo veliko konkretnih pripomočkov, ki  

podkrepijo komunikacijo, in zelo poenostavljen način govora drugih, da ga razumejo, prav 

tako pa se tudi sami izražajo na nerazumljiv način (prav tam).   

Vzroki za nastanek govorno-jezikovnih težav/motenj so zelo različni, med seboj so pogosto 

tudi prepleteni. Motnje so lahko podedovane, lahko se pojavijo zaradi neustreznega modela, 

s katerim otrok preživi veliko časa in od katerega se uči/posnema, vzrok je lahko povezan  

tudi z drugimi psihološkimi procesi, kot so npr. šibka pozornost, zaznavanje, pomnjenje ali 

neustrezna razvitost slušnega spomina, ali organski, npr. različne poškodbe, obolenja, 

deformacije (ZGNL, 2017). 

Otroci, ki imajo govorno-jezikovne motnje, imajo tudi pomanjkljivo jezikovno znanje, zaradi 

česar se spopadajo s težavami pri pripovedovanju zgodbe (Liles, 1993, v Sevšek, 2016; 

Botting, 2002, v Sevšek, 2016; Kadervarek in Sulzby, 2000, v Sevšek, 2016).  

Govorni razvoj ni izoliran od ostalega razvoja otroka, temveč je z njim zelo povezan. Poleg 

govornega razvoja je v predšolskem obdobju intenziven tudi motorični razvoj otroka, ki ga 

bomo predstavili v naslednjem poglavju.  

2. MOTORIČNI RAZVOJ  

2.1 Opredelitev terminologije na motoričnem področju  

Osnovna termina, ki ju je pomembno razumeti pri opisovanju motoričnega razvoja, sta 

gibanje in motorika. Čeprav oba termina opisujeta gibalno dejavnost, se gibanje bolj nanaša 

na spremembo gibanja, ki je vidna navzven in jo lahko opazimo oz. opazujemo, medtem ko 

termin motorika vključuje tudi biološke in mehanske dejavnike, ki vplivajo na gibanje, čeprav 

niso vidni navzven (Gallahue idr., 2012).  
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Pri motoričnem razvoju gre za kontinuirane spremembe v motoričnem vedenju skozi 

različna razvojna obdobja, ki so značilne za večino ljudi določene starosti. Psihologi namesto 

motoričnega razvoja raje uporabljajo termin psihomotorični razvoj, saj želijo poudariti, da je 

gibanje tesno povezano z ostalimi psihološkimi procesi (Gallahue idr., 2012). Motorično 

učenje se nanaša na spremembe v motoričnem vedenju, ki nastanejo zaradi novih izkušenj, 

izobraževanja in vadbe (Gallahue idr., 2012).  

Gibalni vzorci se nanašajo na serije med seboj povezanih gibov (Gallahue idr., 2012). 

Specifično rabo gibalnih vzorcev in njihovo kombiniranje predstavljajo gibalne spretnosti. 

Gibalne spretnosti vključujejo temeljne gibalne vzorce, ki so izvedeni z veliko natančnostjo in 

pod nadzorom. So rezultat motoričnega učenja (Pistotnik, 2003, v Videmšek in Pišot, 2007). 

Pridobitev temeljnih in bolj zapletenih gibalnih vzorcev je zato osrednjega pomena za 

celoten motorični razvoj (Kremžar in Petelin, 2001). Ob gibalnih spretnostih ločimo še  

športne spretnosti, ki so gibalne spretnosti, značilne/pomembne za izvajanje določenega 

športa (Kremžar in Petelin, 2001).  

Temeljne gibalne spretnosti glede na vrste gibanja razdelimo v tri širše skupine: stabilnostna 

gibanja (ta zahtevajo statično ali dinamično ravnotežje, kot sta npr. stoja ali hoja), 

manipulativna gibanja (zanje je značilna manipulacija s predmeti oz. objekti, kot je npr. 

metanje žoge) ali lokomotorna gibanja (zajemajo premikanje telesa po prostoru, npr. tek) 

(Gallahue idr., 2012).  

Osnova za razvoj gibalnih spretnosti so gibalne sposobnosti (Gallahue idr., 2012). Za razliko 

od gibalnih spretnosti, ki so predvsem naučene, so gibalne sposobnosti bolj povezane z 

zorenjem (Gallahue idr., 2012), kar pomeni, da so v večji meri prirojene in se lahko izrazijo 

pri določeni starosti, če to dovolj omogoča spodbudno okolje (Pistotnik, 2015). Temeljne 

gibalne sposobnosti so (Pistotnik, 2003):  

- gibljivost, ki se nanaša na doseganje maksimalnih razponov gibov v sklepih;  

- moč, ki se nanaša na učinkovito rabo mišic ob premagovanju zunanjih sil; 

- koordinacija, ki nam omogoča učinkovito oblikovanje ter izvajanje kompleksnih 

gibalnih nalog; 

- hitrost, ki se nanaša na čas izvedbe nekega gibanja (Frostig, 1998); 

- ravnotežje, ki je sposobnost oblikovanja kompenzacijskih gibov z namenom vračanja 

telesa v ravnotežni položaj (Pistotnik, 2015). Poznamo več vrst ravnotežja: ravnotežje 

v mirovanju (statično), pri katerem je podlaga trdna in ravnotežje v gibanju 

(dinamično), pri katerem je potrebno ohraniti telesno držo v gibanju oz. ko se 

podlaga giblje (npr. zibajoča se ladja) (Frostig, 1998);  

- preciznost, ki se nanaša na natančno določitev sile in smeri telesa proti želenemu cilju 

v prostoru (Frostig, 1998); 

- hitrost, ki se nanaša na čas izvedbe nekega gibanja (Frostig, 1998). 
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Nekateri med gibalne sposobnosti prištevajo tudi vzdržljivost (Frostig, 1998), čeprav gre bolj 

za funkcionalno sposobnost, ki je pomembna za dolgotrajno opravljanje motoričnih 

aktivnosti (Pistotnik, 2003). 

Motoriko glede na mišični vidik razdelimo na fino in grobo. Groba motorika se nanaša na 

uporabo večjih mišic, ki jih potrebujemo npr. pri teku, lovljenju ipd. (Gallahue idr., 2012), 

medtem ko se fina motorika nanaša na uporabo manjše skupine mišic pri gibalni dejavnosti, 

ki omogočajo drobne gibe. Štiriletni in petletni otrok z ustrezno razvito fino motoriko postaja 

vedno bolj spreten pri oblačenju, zapenjanju gumbov, šestletni otrok pa zna spretno zapeti 

tudi zadrgo in zavezati vezalke (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

2.2 Značilnosti motoričnega razvoja 

Motorični razvoj ima svoje značilnosti in je pod vplivom različnih dejavnikov. Gallahue idr. 

(2012) motorični razvoj razumejo kot kontinuirano spreminjanje v motoričnem odzivanju 

tekom življenja, ki je odvisno od zahtev konkretne gibalne naloge, bioloških značilnosti 

posameznika in od spodbud okolja. Tudi Videmšek in Jovan (2002, str. 21) poudarjata, da je 

motorični razvoj odvisen od genetskih značilnosti posameznika, ki so ključne za zorenje 

živčnega sistema, mišic, kosti, razvoj telesnih proporcev ter poteka predporodnega obdobja 

in poroda ter možnosti, ki jih ima otrok za razvijanje gibanja v svojem okolju (Videmšek in 

Jovan, 2002).  

Za motorični razvoj je značilno, da poteka v cefalokavdalni smeri (potek razvoja od glave 

navzdol) in proksimodistalni smeri razvoja (od sredine telesa proti zunanjosti). 

Cefalokavdalna smer razvoja pomeni, da se motorični razvoj oz. nadzor mišic najprej začne v 

področju glave, nato se nadaljuje v področje telesa in vse do nog. Proksimodistalna smer 

motoričnega razvoja pomeni razvoj oziroma nadzor mišic od področja hrbtenice, preko 

trupa, ramen in na koncu okončin, zapestja in do prstov (Kremžar, Petelin, 2001; Videmšek 

idr., 2002). Motorični razvoj prav tako poteka od nediferenciranih gibov do samodejnih 

specifičnih hotenih gibov (Kremžar, Petelin, 2001) in od naravnih ter preprostejših oblik 

gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek itn.) do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti 

(Kurikulum za vrtce, 1999). Zaporedje razvoja je razmeroma določeno, kljub temu pa med 

otroki enake starosti lahko prihaja do precejšnjih razlik v doseganju motoričnih spretnosti 

(Gallahue idr., 2012; Kremžar, Petelin, 2001; Videmšek idr., 2002). Razlike v motoričnem 

razvoju so med spoloma v zgodnjem otroštvu v povprečju majhne, izrazitejše so v poznejših 

razvojnih obdobjih, npr. v mladostništvu (Plevnik in Pišot, 2016).  

Gallahue idr. (2012) motorični razvoj razdelijo v štiri faze: refleksno, rudimentarno, temeljno 

in specializirano, ki jih bomo v nadaljevanju po omenjenih avtorjih tudi povzeli. Pri opisih 

značilnosti temeljne gibalne faze, ki je značilna za zgodnje otroštvo, pa bomo dodali tudi 
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mejnike v motoričnem razvoju, saj so nas v magistrski razis kavi zanimala tudi odstopanja v 

motoričnem razvoju v zgodnjem otroštvu, za kar je ključno poznavanje značilnosti 

normativnega oz. tipičnega razvoja. 

Za refleksno gibalno fazo so značilni refleksi, tj. nehotna, subkortikalno nadzorovana gibanja 

fetusa, novorojenčka oz. dojenčka, ki so osnova za nadaljnji motorični razvoj. To fazo delimo 

na dve stopnji: 

– na stopnjo vkodiranja informacij, ki se začne že v prednatalnem obdobju in traja nekje 

do četrtega meseca po rojstvu in za katero je značilno, da plod oz. novorojenček z 

nehotnimi refleksi pridobiva informacije (pojavijo se asimetrični tonični, vratni, Morov, 

prijemalni, Babkinov, iskalni in sesalni refleks, refleks Babinskega, tonični -labirintni, 

hodilni, plavalni refleks idr.). Skozi reflekse otrok pridobiva informacije o okolju, 

omogočajo pa mu tudi krepitev mišic, ki jih bo potreboval v prihodnje. Refleksno 

odzivanje nastane kot otrokov značilni odziv na določeno vrsto dotikov ali kot odziv na 

intenziven zvok. Razlikujemo med primitivnimi in posturalnimi refleksi. Za primitivne je 

značilno, da so bili (predvsem v filogenetskem razvoju) v večji meri namenjeni preživetju 

novorojenčka, za posturalne pa je značilno, da so že bolj podobni kasnejšim, zavestnim 

gibom. 

– na stopnjo dekodiranja informacij, ki se pojavi nekje okoli četrtega meseca in traja do 

prvega leta starosti, za katero je značilna inhibicija večine refleksov in postopno 

pridobivanje zavestnega nadzor nad skeletnimi mišicami. 

Razvoj višjih možganskih struktur otroku omogoča prve oblike zavestnega/namernega 

gibanja, ki se pojavljajo od rojstva in nekje do drugega leta starosti. To je značilno za fazo, ki  

nasledi refleksno gibalno fazo in jo imenujemo rudimentarna gibalna faza. Fazo lahko 

razdelimo na dve stopnji: 

– na stopnjo inhibicije refleksov, ki traja nekje od rojstva do prvega leta. Na tej stopnji je 

zavestno gibanje še slabo diferencirano in integrirano.  

– na predkontrolno stopnjo, ki traja od prvega do drugega leta otrokove starosti. Zanjo je 

značilna večja natančnost gibov in boljši nadzor gibanja, ki vključuje tudi  boljše 

vzdrževanje ravnotežja.  

V rudimentarni gibalni fazi se pojavijo stabilnostna gibanja, ki zahtevajo vzdrževanje 

ravnotežja, pa tudi nadzor nad mišicami glave, vratu in trupa, manipulativna gibanja , ki jih 

uporabljamo za manipulacijo s predmeti (kot sta npr. prijemanje in spuščanje predmetov) in 

lokomotorna gibanja, ki vključujejo gibanje (npr. plazenje in hoja).  

Za temeljno gibalno fazo, ki traja od približno drugega do šestega leta otrokove starosti, je 

značilno otrokovo aktivno raziskovanje in preizkušanje gibalnih zmožnosti. Otroci v temeljni 

gibalni fazi preizkušajo različna stabilnostna gibanja (npr. stoja na eni nogi), lokomotorna 
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gibanja (npr. tek, skoki) in manipulativna gibanja (npr. metanje in ujemanje žoge). V tem 

obdobju se razvijajo temeljne gibalne spretnosti, ki se kombinirajo na višji ravni. Temeljno 

gibalno fazo lahko razdelimo na tri stopnje (Živec, 2016): začetno, osnovno in zrelo, ki jih 

bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili. 

– Za začetno stopnjo temeljne gibalne faze, ki prevladuje pri dve do tri leta starih otrocih,  

so značilni prvi na cilj osredotočeni poskusi izvajanja temeljnih spretnosti . Ti vključujejo 

značilno izpuščanje ali nepravilno izvedbo zaporedja določenih gibov, izrazito omejeno 

ali pretirano gibanje telesa ter šibko koordinacijo, ritmični tok in prostorsko-časovno 

integracijo gibanja. Lokomotorna, manipulativna in stabilnostna gibanja so še zelo 

okorno izvedena. Otroci na tej stopnji razvoja že predmete zmorejo metati v želeno 

smer, se spuščati po stopnicah brez držanja za oporo, sonožno poskakovati, preskočiti 

oviro, visoko 5 cm, nekaj časa stati na eni nogi, zgraditi stolp iz sedmih/osmih kock, risati 

navpične in vodoravne črte ipd. (Živec, 2016). 

– Na osnovni stopnji, ki prevladuje pri tri do štiri leta starih otrocih, otroci pridobijo še večji 

motorični nadzor nad gibanjem, ki postane tudi bolj koordinirano. Časovno-prostorska 

integracija gibov je že boljša kot na predhodni stopnji razvoja, določeni gibi pa so kljub 

temu še vedno zelo omejeni ali pretirani. Skoraj vsi otroci z običajnimi intelektualnimi 

sposobnostmi in telesnimi značilnostmi skozi proces zorenja in odraščanja dosežejo to 

stopnjo razvoja. Tri do petletni otroci se med seboj razlikujejo po razvitosti temeljnih 

gibalnih spretnosti, prav tako pa se razlike v razvoju posameznih gibalnih spretnosti 

kažejo tudi pri posameznem otroku (npr. teče lahko že na osnovni stopnji razvoja, 

medtem ko žogo meče šele na začetni). Nekateri otroci pa temeljne gibalne stopnje ne 

razvijejo. Na področju vsakodnevnih gibalnih spretnosti je za tri- in štiriletne otroke 

značilno tudi, da npr. zmorejo hoditi po ravni črti z eno nogo pred drugo, korakati v 

ritmu glasbe, v teku brcniti žogo, voziti tricikel, preskočiti oviro, visoko 20 cm, hoditi po 

stopnicah tako, da na vsako stopnico postavijo eno nogo in skočijo z druge stopnice na 

tla. Otroci zmorejo uloviti veliko žogo z obema rokama, prerisati krog in kvadrat, 

prerisati diagonalno črto in (manj natančno) pristriči papir s škarjami. Svinčnik držijo 

tako, da ločijo palec od ostalih prstov in prerišejo nekaj tiskanih črk. Sami si umivajo 

obraz in roke (Živec, 2016).   

– Zrelo stopnjo, ki prevladuje pri štiri do pet let starih otrocih, označuje dokaj učinkovito, 

usklajeno in nadzorovano (zrelo) izvajanje gibov. S spodbujanjem gibanja in s 

poučevanjem se izvedba gibov lahko še izboljšuje zlasti v tem, kako daleč, kako hitro in 

kako natančno je gibanje izvedeno. Na tej stopnji motoričnega razvoja naj bi večina 

otrok, starih pet in šest let, razvila večino temeljnih gibalnih spretnosti tako, da z obema 

rokama ulovijo majhno žogo. Otroci v tej starosti zmorejo pri teku menjati smer, 

poskakovati po eni nogi, stati na prstih in plezati po lestvi. Na področju vsakodnevnih 

gibalnih spretnosti se otroci znajo sami obleči, s škarjami razmeroma učinkovito strižejo 

po krivih črtah, učinkoviti pa so tudi prerisovanju trikotnika, risanju hiše, drevesa in 
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človeške figure z več podrobnostmi, natančneje pa prerisujejo tudi različne predmete in 

enostavne črke (Živec, 2016).  

Temeljna manipulativna gibanja, ki vključujejo vidno sledenje in prestrezanje premikajočih 

se predmetov, se razvijejo nekoliko kasneje zaradi večjih vizualno-motoričnih zahtev nalog 

(Gallahue idr., 2012). Kljub temu pa nekateri otroci, mladostniki in odrasli temeljnih gibalnih 

spretnosti ne razvijejo v skladu z značilnostmi zrele (zadnje) stopnje temeljne gibalne faze 

razvoja. Poleg prirojenih značilnosti, ki omogočajo to stopnjo motoričnega razvoja, so za  

razvoj posameznika ključne tudi priložnosti za vajo, spodbude na področju gibanja in 

poučevanje gibanja. 

Avtorja Gallahue in Ozmun (2006) prikažeta razvoj gibalnih spretnosti v temeljni gibalni fazi 

shematsko. Za ponazoritev ene od ključnih temeljnih gibalnih spretnosti pri temeljni gibalni 

fazi razvoja smo izbrali razvoj teka, ki smo ga opisali po posameznih stopnjah razvoja  (slika 

1).   
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Za začetno stopnjo so značilni široki koraki z 

visokim dvigom kolen. Prisoten je kratek, 
neenakomeren korak, brez opazne faze zaleta. 
Začetni položaj rok je zelo visok, nihanja rok so 
kratka z različnimi stopinjami fleksije. Položaj 
trupa je pokončen.  

 

V osnovni stopnji širina koraka postane ožja, 

poveča se dolžina koraka, nihanje roke in 
hitrost. Faza zaleta je omejena, vendar opazna. 

Podporna noga je nekoliko iztegnjena. Roka je 
nasproti nogi, vendar so roke ravne. Položaj 

trupa je nagnjen nekoliko naprej.  

 

Za zrelo stopnjo je značilna širina koraka, ki  je 
enaka širini ramen. Dolžina koraka je 

maksimalna, ravno tako hitrost. Faza zaleta je 
opazna. Podporna noga je iztegnjena. Roke so 

učinkovite, saj je kot 90 stopinj in v nasprotju s 
položajem nog. Položaj trupa je nagnjen naprej. 

Noge in stopala se minimalno obračajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Prikaz teka v temeljni gibalni fazi (Gallahue in Ozmun, 2006).  

Razvoj posameznih gibalnih spretnosti (npr. lovljenje žoge, seskok), ki so značilne za  

temeljno fazo razvoja, bomo podrobneje opisali v empiričnem delu magistrskega dela, saj 

smo jih izbrali za preizkušanje gibalnega razvoja z izbranimi otroki, vključenimi v raziskavo.  

Ena izmed zmot, ki se pojavlja v zvezi z razvojem temeljnih gibalnih spretnosti, je, da so te 

spretnosti večinoma prirojene, kar pomeni, da naj bi bile odvisne predvsem od zorenja in ne 

od spodbud okolja. Čeprav je zorenje pri motoričnem razvoju zelo pomembno, pa imajo 

okoljski dejavniki, npr. priložnosti za vajo, spodbujanje gibalnih spretnosti, po učevanje ipd., 

pomembno vlogo pri tem, do katere mere bo otrok razvil temeljne gibalne spretnosti. Te 

imajo pomembno vlogo tudi v našem vsakdanjem življenju, npr. pri hoji, pri učenju pisanja 

idr., zato je pomembno, da jih razvijemo. Razvitost temeljnih gibalnih spretnosti je osnova za 

bolj specializirane oblike gibanja – športne aktivnosti, ki jih vključuje naslednja faza 

motoričnega razvoja – specializirana ali športna gibalna faza. 
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Specializirana ali športna gibalna faza, ki se pri večini ljudi začne pri približno sedmem letu 

starosti in traja vso odraslost, je zadnja faza v motoričnem razvoju. V tej fazi ljudje gibanje 

uporabljajo kot sredstvo za izvajanje različnih specializiranih športno-gibalnih dejavnosti. 

Specializirano fazo motoričnega razvoja lahko delimo na tri stopnje:  

– prehodno, ki traja od približno sedmega do desetega leta starosti. Zanjo je značilno 

posameznikovo odkrivanje in kombiniranje gibalnih vzorcev in spretnosti, ki so kasneje 

osnova športnih panog. Na tej stopnji je pomembno, da športne panoge še ne 

specializiramo, saj otrok potrebuje različne športne izkušnje za nadaljnji motorični 

razvoj. 

– specifično, ki je značilna za mladostnike od približno enajstega do trinajstega leta 

starosti. Na tej stopnji gre za posameznikovo odločanje za ožji spekter gibalnih 

aktivnosti, poudarek pa je na obliki in natančnosti izvedbe gibov.  

– zrelo stopnjo, ki se začne po štirinajstem letu in traja v odraslost. Zanjo je značilno 

omejeno število (rekreativnih ali profesionalnih) športnih dejavnosti v daljšem časovnem 

obdobju. 

2.3 Spodbujanje motoričnega razvoja  

Kot smo v predhodnem poglavju že poudarili, je v zgodnjem otroštvu, ki je značilno za 

starejše predšolske otroke, zelo pomemben razvoj temeljnih gibalnih spretnosti. To je 

zapisano tudi v Kurikulumu za vrtce (1999), v katerem je spodbujanje motoričnega razvoja 

eno izmed pomembnih področij dela z otroki. V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da 

naj vrtec otrokom vsakodnevno omogoča izvajanje različnih dejavnosti v prostoru in na 

prostem ter da jih otroci spoznajo tako, da z njimi razvijejo gibalne spretnosti in sposobnosti 

ter s tem preko gibanja spodbujajo tudi druge vidike razvoja otrok, kot so intelektualni, 

socialni in emocionalni. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je med drugim navedeno tudi, da naj vzgojitelji otrokom 

omogočajo dejavnosti za spodbujanje zavedanja lastnega telesa, doživljanje ugodja v 

gibanju, da otrokom omogočajo spoznavati svoje gibalne spretnosti in pridobivati zaupanja v 

svoje telo in gibalne spretnosti, postopno spoznavati in usvajati osnovne prvine različnih 

športnih zvrsti.  

V Kurikulumu za vrtce (1999) so navedeni tudi primeri dejavnosti za starostni obdobji otrok 

od prvega do tretjega leta in od tretjega do šestega leta starosti. Med primeri dejavnosti za 

mlajšo skupino otrok so navedene dejavnosti, ki omogočajo izvajanje nekaterih naravnih 

oblik gibanja (npr. otrok hodi, teče, se plazi, pleza, meče, skače, se valja), igranje z različnimi 

predmeti (npr. palčkami) ali snovmi (npr. vodo, mivko, peskom), ki omogočajo manipulacijo s 

predmeti/snovmi z rokami, dlanmi, prsti, nogami in stopali (npr. gnetenje, nizanje, 
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pretikanje, presipanje idr.); preizkušanje ravnotežja na mestu in v gibanju (npr. stoja na eni 

nogi, hoja po črti, vrvi idr.), igranje elementarnih iger (npr. igre lovljenja, skrivanja, rajanja) , 

izvajanje ritmičnih dejavnosti (npr. preko plesa), igranje z žogo, vodo ter snegom. Primeri 

dejavnosti, ki so v Kurikulumu za vrtce navedene za starejšo skupino otrok, pa so 

premagovanje ovir, izvajanje gimnastičnih vaj, igranje elementarnih iger (npr. štafetnih iger, 

iger za ravnotežje, natančnost in odzivnost); izvajanje rajalno-gibalnih iger, gibalno-glasovnih 

in ritmičnih iger; izvajanje preprostih plesnih in družabnih iger; učenje plavanja, kotalkanja, 

rolanja, drsanja, hoje, izvajanje vaj na poligonu, sprehodi v daljno okolico in orientacijski 

izleti. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je izpostavljen tudi pomen odraslih (v vrtcu vzgojiteljev) za 

spodbujanje otrokovega motoričnega razvoja. Slednji naj bi otrokom zagotovili vzpodbudno 

vzdušje za izvajanje gibanja, omogočali ustrezne izzive za izvajanje gibalnih nalog,  otroke pri  

tem opogumljali, usmerjali, preusmerjali, popravljali, jim svetovali, pomagali, naloge bi jim 

lahko tudi demonstrirali, se z njimi igrali in jih tako spodbujali, da se (na)učijo gibalnih 

spretnosti. Odrasli naj bi otroke pozorno opazovali, spremljali njihov gibalni razvoj in naj bi 

otroku tudi pomagali zaznati njihov napredek. Priporočljivo, je da se odrasli z otroki 

pogovarjajo o spremembah, ki so jih sami otroci zaznali pri  vadbi (npr. zaznavanje svojega 

telesa). 

Na spodbujanje motoričnega razvoja ima pomemben vpliv tudi družinsko okolje. Avtorji  

Šturm, Petrovič in Strel (1990, v Videmšek, Strah in Stančevič, 2001) poudarjajo, da je 

bistvene primanjkljaje v otrokovem motoričnem razvoju, ki izhajajo iz premajhnih spodbud v 

ožjem otrokovem okolju, težko kompenzirati. Bolka (2011) navaja, da se odnos do gibanja 

oblikuje že v otroštvu, zato je pomembno, da starši, vzgojitelji in drugi pri otroku spodbu jajo 

gibanje. Suban (2002) poudari tudi spodbujanje pozitivnega odnosa otrok do gibanja, ki je 

možno le, če starši ustvarimo pozitivno, prijetno klimo ob izvajanju različnih športno-gibalnih 

dejavnosti. Vloga družine je zelo pomembna tudi pri oblikovanju otrokovih stališč o športu 

nasploh. Naloga odraslih, ki se ukvarjajo z različnimi športno gibalnimi aktivnostmi, je 

predvsem ta, da približajo šport tistim otrokom, ki ne odraščajo v spodbudnem družinskem 

okolju in jih spodbudijo k športnemu udejstvovanju (Tušak, Tušak in Tušak, 2003). Pri 

spodbujanju vključevanja predšolskih otrok v različne športno gibalne aktivnosti imajo 

pomembno vlogo tudi strokovni delavci vrtca. Kot že omenjeno pa so za predšolskega otroka  

predvsem pomembne spodbude, ki jih dobiva iz družinskega okolja, v katerem odrašča . 

Nekateri otroci, predvsem tisti, ki imajo več težav na področju motoričnega razvoja, pa s 

strani odraslih potrebujejo še več spodbud in dodatno obravnavo, ki jim lahko pomaga pri  

kompenziranju njihovih težav/primanjkljajev. Omenjeno skupino otrok bomo v nadaljevanju 

podrobneje opisali. 
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2.4 Otroci z odstopanji v motoričnem razvoju 

Pri nekaterih otrocih odstopanja na motoričnem področju razvoja  lahko prepoznamo že zelo 

zgodaj v razvoju. Gre za bistvena odstopanja v razvoju, ki nakazujejo bistvene zaostanke od 

pričakovanega razvoja glede na otrokovo starost. Odstopanja v razvoju lahko opazijo 

vzgojitelji, starši, lahko pa so prepoznana na sistematskih zdravniških pregledih. Odstopanja 

v razvoju lahko ugotavljamo tudi z različni presejalnimi testi, njihov namen je zgodnja 

prepoznava otrok s težavami v razvoju in oblikovanje ustrezne zgodnje obravnave – t. i. 

zgodnje intervencije (Brajovič, 2010). Na podlagi tega strokovnjaki presodijo, ali pri otroku 

zadošča spodbujanje razvoja z rednim spremljanjem ali je potrebna napotitev v razvojno 

ambulanto, v kateri deluje tim strokovnjakov, ki podrobneje obravnavajo otroka  in zanj 

predlagajo posebne vaje za spodbujanje razvoja. Otroci z bistvenimi odstopanji v razvoju 

pogosto potrebujejo tudi razvojno-nevrološko obravnavo, ki vključuje delo s specialnim 

pedagogom, fizioterapevtom, z delavnim terapevtom in po potrebi tudi z drugimi 

strokovnjaki.  

Sugden in Henderson (2014) otroke s težavami v gibalnem razvoju razvrščata v štiri skupine 

glede na to, kakšni so razlogi za odstopanja v razvoju:  

- V prvo skupino uvrščamo otroke, pri katerih ne moremo določiti razloga za odstopanja v 

motoričnem razvoju, saj nimajo prepoznanih genetskih okvar, biokemijskih, anatomskih 

ali zaznavnih primanjkljajev ter tudi prepoznanih nevroloških motenj. Sem sodijo otroci z 

razvojno motnjo koordinacije, pri katerih vzrok za težave niso spoznavne sposobnosti niti 

ni premalo spodbud na področju gibanja v domačem okolju.  

- V drugo skupino uvrščamo otroke, ki imajo poleg gibalnih tudi druge težave oz. 

primanjkljaje (npr. otroci s specifičnimi učnimi težavami, z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnostjo, z govorno-jezikovnimi motnjami, s težjimi avtističnimi motnjami).  

- V tretjo skupino uvrščamo otroke, pri katerih obstaja povečano tveganje za nastanek 

težav na motoričnem področju (npr. nedonošenčki, otroci s prenizko porodno težo, 

otroci s fetalnim alkoholnim sindromom).  

- Četrta skupina otrok je glede na gibalne težave raznovrstna (npr. otroci s Tourettovim 

sindromom, prirojenim hipotirodizmom, z Ehler-Danlosovim sindromom).  

Za preverjanje odstopanj v motoričnem odzivanju lahko uporabimo različne preizkuse, med 

katerimi je tudi preizkus ABC gibanja. ABC gibanja 2 je na slovenskem vzorcu otrok in 

mladostnikov standardiziran preizkus, ki od otrok zahteva izvedbo niza gibalnih nalog na 

točno določen način. Preizkus smo uporabili tudi v magistrski raziskavi, zato ga bomo 

podrobneje predstavili v opisu merskih pripomočkov v empiričnem delu magistrskega dela. 

Obravnavanje odstopanj v motoričnem razvoju je pomembno zaradi njihovega 

potencialnega vpliva na druga področja. Težave v motoriki (zlasti grafomotoriki) imajo 
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pomemben vpliv na šolski uspeh. Grafomotorika, ki je del motoričnega razvoja, je 

sposobnost, ki se razvija skozi vajo. Z grafomotoričnimi vajami  otrok ne razvija samo 

motorike, temveč tudi pozornost, koncentracijo, orientacijo, lateralizacijo telesa, govor. Z  

izvajanjem teh vaj se nauči in si zapomni določene gibe, ki jih uporabi v novih situacijah 

(Lisak, Hromin, Mačković, Dragojevič in Novina, 2011). Otroci, ki imajo te spretnosti slabo 

razvite, praviloma zavračajo dejavnosti, ki zahtevajo njihovo uporabo. Ker niso motivirani za 

izvajanje dejavnosti, izgubljajo tudi priložnost za njihovo učenje. Henderson, Sugden in 

Barnett (2014) poudarjajo, da imajo otroci s slabšo gibalno kompetentnostjo pogosto slabše 

dosežke v šoli, pogosto pa so tudi socialno izključeni. Tako kot govorno-jezikovni razvoj ima 

tudi motorični razvoj velik pomen za opismenjevanje. V predhodnih poglavjih smo se 

usmerili na govorno-jezikovni (pripovedni vidik) in motorični področji razvoja, v nadaljevanju 

pa nas zanima povezanost med njima, saj se med seboj pogosto povezujeta, kar je še 

posebej pomembno pri otrocih, ki imajo več težav na obeh področjih razvoja.  

3. POVEZANOST GOVORNO-JEZIKOVNEGA IN MOTORIČNEGA RAZVOJA 

3.1 Značilnosti povezanosti govorno-jezikovnega in motoričnega razvoja  

Govorno-jezikovni razvoj se pomembno povezuje z drugimi področji razvoja, med katerimi je 

tudi motorični. Avtor Hill (2001, v Retchetnikov in Maitra, 2009) ugotavlja, da se motorične 

težave pogosto sopojavljajo pri otrocih, ki so diagnosticirani kot otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami. Raziskave kažejo, da ima od 40 % do 90 % otrok z govorno-jezikovnimi motnjami 

tudi različne motorične težave (Hill, 2001, v Retchetnikov in Maitra, 2009). Avtorji Norrelgen, 

Bozkurt, Hellberg in Lowing (2002, v Retchetnikov in Maitra, 2009) v svoji raziskavi 

ugotavljajo, da ima približno 90 % otrok z govorno-jezikovnimi motnjami pridružene razvojne 

motnje, vključno z motoričnimi težavami. Raziskovalci so opozorili na potrebo po celostni 

diagnostiki otrok z govorno-jezikovno motnjo, saj ustrezna in pravočasna identifikacija otrok 

izboljša možnosti za določitev najprimernejšega zgodnjega programa za predšolske otroke 

(Fernell idr., 2002, v Retchetnikov in Maitra, 2009). Metaanaliza raziskav, ki sta jo naredila 

Retchetnikov in Maitra (2009), je pokazala, da otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

naredijo več napak pri izvajanju motoričnih nalog in so v motoričnem odzivanju počasnejši v 

primerjavi z vrstniki brez govorno-jezikovnih motenj. Wang, Lekhal, Aero in Schjolberg (2003) 

ugotavljajo, da povezave med jezikom in motoričnimi spretnostmi niso vzročno-posledične, 

ampak kompleksne in večrazsežnostne. Tudi slovenska raziskava (Likar, 1993), v kateri so bili 

vključeni petletni otroci iz Pirana, je pokazala, da ima relativno veliko otrok s slabšo razvito 

motoriko (37,14 %) tudi govorno-jezikovne motnje (35,71 %).  

Rezultati raziskav torej kažejo, da so motorične in govorno-jezikovne težave/motnje 

pomembno povezane. Grilc (2013) navaja, da je motorični razvoj temeljnega pomena za 
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razvoj govora. V kolikor je motorični razvoj pri otrocih boljši, so tudi razmere za razvoj govora 

ugodnejše (Grilc, 2013). S. Tancig (1994) poudarja, da posamezne vidike razvoja, med katere 

spadata tudi govorno-jezikovni in motorični, ne smemo obravnavati ločeno, ampak celostno, 

saj je posameznikov razvoj prepleten in soodvisen. Kot smo predhodno že poudarili, so 

povezanost med govorno-jezikovnim in motoričnim področjem razvoja ugotovile mnoge 

raziskave, zato je omenjena vidika razvoja smiselno preučevati skupaj. Predvsem za otroke, 

ki imajo na enem in/ali drugem obravnavanem področju več težav, je pomembna njihova 

zgodnja obravnava, ki vključuje ustrezne smernice in priporočila za spodbujanje 

posameznega ali obeh vidikov razvoja.  

4. TEMELJNE SMERNICE DELA NA PRIPOVEDNEM IN MOTORIČNEM 

PODROČJU 

4.1 Smernice za spodbujanje pripovednega razvoja otrok 

Za spodbujanje pripovednega razvoja je pomembno, da starši vzpostavijo družinske navade,  

ki so povezane s pripovedovanjem, da širimo otrokov besednjak in slovnično strukturo 

stavka, smo pozorni na motivacijo za pripovedovanje, na vprašanja, ki jih postavljamo 

otroku, ter na konkretne spodbude oz. pripomočke, ki jih lahko pripravimo z namenom 

spodbujanja pripovednega razvoja otrok.  

4.1.1 Družinske navade, povezane s pripovedovanjem in (po)govorom  

Pomembno je, da starši oblikujejo družinske navade, ki spodbujajo otrokov govor in 

pripovedovanje, kar pomeni, da si vzamejo čas za pogovor z otrokom, da razvijajo tudi 

spretnost poslušanja, opisujejo svoje in otrokove dejavnosti, preverjajo njegovo 

razumevanje, so otroku zgled oziroma predstavljajo dober govorni model (Levc, 2014) in se 

odzivajo na otrokove govorne pobude z govorom, ki je primeren otrokovi razvojni stopnji, 

nagrajevanjem in spodbujanjem njegovih izjav (Bohlin, Hagekull, Germer, Anderssin in 

Lindbeg, 1989, Bornstein in Tamis-LeMonda, 1989, Skinner, 1986, v Baumvwell idr., v 

Marjanovič Umek idr., 2006). 

4.1.2 Širjenje besednjaka 

Besednjak širimo na različne načine, bolj in manj usmerjeno. Neusmerjeno je takrat, ko se z 

otrokom pogovarjamo, mu razlagamo različne stvari, ki so se nam zgodile. Otroku opisujemo, 

kaj delamo ali kar se dogaja:  »Dež pada; kuža laja.« Večkrat ponovimo iste besede/stavke, 

da si jih otrok lažje zapomni (Levc, 2014). Besedišče otrok pridobiva tudi takrat, ko mu 
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beremo. Pomembno je, da mu ob tem nove besede, ki jih še ne razume, razložimo ter sproti  

preverjamo njegovo razumevanje.  

Usmerjeno širjenje besednjaka pa izvajamo takrat, ko pripravimo različne dejavnosti z 

namenom, da bi širili besedišče na posameznih tematskih področjih. Otroku preko otroškega 

slikovnega slovarja npr. kažemo različne dele telesa, obleke, vremenske pojave, vozila ipd.   

4.1.3 Usvajanje slovnične strukture stavka 

Pomembno je, da otrok sliši pravilno strukturo stavka , zato je ključnega pomena, da odrasli 

govorijo pravilno in brez pomanjševalnic. Otrok namreč posluša in posnema. Otroku ne 

govorimo, da je nekaj narobe, ampak le ponovno pravilno ponovimo stavek (Levc, 2014). Ker 

so stavki otrok s težavami običajno krajši, je stavek pogosto potrebno razširjati. Npr. ko otrok 

reče: »Lepa muca.«, lahko ponovimo in razširimo: »Lepa muca ima mehko dlako.« Stavek 

lahko razširjamo tudi z dodatnimi vprašalnicami – kdo, kaj, kje, kaj se dogaja, zakaj, s kom in 

z vprašanji, ki so vezana na kontekst.  

4.1.4 Spodbujanje pripovedovanja  

B. Baloh (2015a) navaja, da je za oblikovanje zmožnosti pripovedovanja pomembno tako 

poslušanje pripovedi kot samo pripovedovanje. Ravno tako je pomembno, da otroku 

ponudimo ustrezne didaktične strategije, s katerimi pridobiva veščino pripovedovanja in 

občutek suverenosti. Ob pripovedovanju otrok potrebuje predvsem potrpežljivega in 

pozornega poslušalca, pa naj bo to njegov sovrstnik ali odrasla oseba. Za razliko od 

sporazumevalne vloge pripovedovanja, ki nam je prirojena, saj se že dojenčki sporazumevajo 

s starši z različnimi vrstami joka (Engel, 2000, v Baloh, 2015a), nam miselna vloga 

pripovedovanja ni prirojena. Pridobimo jo tako, da smo izpostavljeni različnim pripovednim 

besedilom, ki jih sčasoma posvojimo, in si na njihovi podlagi oblikujemo svojo lastno 

pripovedovalno shemo. Z načrtnimi in usmerjenimi dejavnostmi poskrbimo za razvoj 

pripovedovalne sheme otroka (Baloh, 2015b). Otroci so v današnjem času obdani s številnimi 

različnimi multimedijskimi dražljaji iz okolja in ima zato splošno manj otrok težave z 

razbiranjem vizualnih sporočil. Pogosteje pa imajo težave s sprejemanjem in tvorjenjem 

pripovednih besedil, zaradi česar je potrebno pripovedovalne dejavnosti podpreti z 

vizualnimi spodbudami (Baloh, 2015b). 

4.1.5 Motivacija za pripovedovanje  

Pri spodbujanju pripovedne sposobnosti je pomembna tudi motivacija, ki je odvisna od tega, 

kako spodbuditi otrokov interes, pozornost in oblikovati ustrezno besedno ali nebesno 

motivacijo. Pri tem igrajo pomembno vlogo didaktična sredstva, ki jih uporabimo za dosego 

cilja. 
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L. Marjanovič Umek (2003, str. 32, v Baloh, 2015a) predlaga, da je za motiviranje otroka k 

pripovedovanju zaželeno,  če uporabimo ilustracije/slike/fotografije: 

- na katerih se dogaja kaj nevsakdanjega, nepričakovanega ,  

- ki so močno čustveno nabite,  

- ki prikazujejo nekaj več kot le potek dejavnosti,  

- so dinamične (statične vodijo v golo opisovanje). 

Pri tem smo pozorni tudi na izbiro: 

- raznovrstnosti materiala (zastopanost spolov, ras, poklicev, starosti ipd.), 

- velikost in barve slikovnih ponazoritev (izbrani materiali naj bodo po velikosti in 

tehniki čim bolj homogeni). 

4.1.6 Način spodbujanja k pripovedovanju 

Zelo pomembno je, na kakšen način vzgojitelj/strokovnjak/starš otroka spodbuja k 

pripovedovanju.  

Pri tem spodbujamo otroke z različnimi vprašanji. Vprašanja s pozitivnimi spodbudami, ki so 

se v praksi pokazala kot učinkovita pri spodbujanju pripovedovanja so (Baloh, 2015a): 

- odprta vprašanja. To so nedoločena vprašanja, ki otroka spodbujajo k 

pripovedovanju: In potem? Kaj se je zgodilo? Še pripoveduj.  

- vprašanja, ki zahtevajo kompleksne odgovore (vprašanja, ki se nanašajo na dejanja 

nastopajočih oseb, na njihov namen, vrednotenje značaja ipd.) 

- spodbude naj otrok ugiba (npr. povemo le en del zgodbe in otroka vprašamo, kaj 

misli, da se bo zgodilo in zakaj).  

- dobesedno ponavljanje otrokovih izjav  

- ponavljanje otrokovih izjav z dopolnjevanjem, npr. otrok reče: »Pes«, vzgojitelj 

dopolni: »Sosedov pes, ki se rad igra.« 

Izogibati pa se moramo neprimernim vprašanjem, ki ne spodbujajo otrokovega 

pripovedovanja. To so vprašanja, ki so zelo natančna, eksplicitna in posegajo v temo 

pripovedovanja (npr. In kaj se mu je zgodilo? In kam je šel? In kdo je potem prišel? In kakšen 

je bil?). Ta vprašanja nespodbudno vplivajo na razvoj otrokovega pripovedovanja, 

pripovedovalne zmožnosti. Ravno tako je neustrezno, če sugeriramo predloge, o kateri temi 

naj otrok pripoveduje (Baloh, 2015a).   

Otroci lahko pripovedujejo po opazovanju (npr. kaj vse vidijo v igralnici, kaj slišijo v gozdu, 

česa se dotikajo v igralnici ipd.), po spominu (npr. pripovedujejo o stvareh v drugem letnem 

času), z urejanjem serij slik (jih postavljajo v pravilno zaporedje), o dani temi (npr. ptice 

selivke), improvizirano (glede na situacijo, v kateri so se znašli) . Prav tako lahko 
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pripovedujejo v obliki obveščanja oziroma poročila (npr. kako so preživeli konec tedna), o 

osebnih izkustvih (npr. obisku pri zobozdravniku) ter da nekaj pojasnjujejo (npr. dele telesa). 

4.1.7 Praktični primeri spodbud za spodbujanje pripovedovanja otrok 

 Pripovedovalna kocka  

Iz kartona izdelamo večjo kocko, na vsako ploskev nalepimo/narišemo ilustracijo izbrane 

zgodbe ali naključne slike iz različnih slikanic. Otrok vrže kocko in pripoveduje o tem, kaj se 

dogaja na sliki, kaj se je/bi se lahko zgodilo prej in kasneje, ali gradi niz dogodkov. Namesto 

ilustracij oz. sličic lahko uporabimo tudi fotografije, ki smo jih posneli na obisku, ekskurziji , na 

oddelku ali pa na igrišču. Otrok lahko določen dogodek tudi postavlja v ustrezno zaporedje 

(Baloh, 2015a). 

Pripovedovalna/pravljična škatla. 

Uporabimo lahko škatlo za čevlje, ki jo otroci poljubno okrasijo. Na vrhu naredimo odprtino, 

skozi katero lahko otrok seže z roko. Škatlo napolnimo z ilustracijami iz že prebranih knjig ali 

z otroškimi domišljijskimi risbicami. Ko otrok izvleče sličice iz škatle, pove, kaj ima na sličici, 

določi vrstni red dogajanja in razvrsti sličice po kriteriju, kaj se je/bo zgodilo prej ali kasneje. 

Nato na podlagi tega pripoveduje zgodbo. V škatlo lahko damo tudi sličice, ki se nanašajo 

samo na eno prebrano besedilo, ali pa uporabimo fotografije z ekskurzij, obiskov, igralnice 

ipd. (Baloh, 2015a). 

Pripovedovalni trak 

Iz različnega števila koščkov (prilagojeni otrokovi starosti in sposobnostim) pripravimo 

sestavljanko/trak, na kar narišemo ali prilepimo ključne dogodke iz prebrane slikanice ali 

dogajanje po lastni izbiri po nekem časovnem zaporedju. Sličice pomešamo. Naloga otroka je 

sestaviti časovni trak in na podlagi izbranih sličic pripovedovati zgodbo (Baloh, 2015a).  

Pripovedovalne kocke  

Potrebujemo nekaj kock (npr. 9), ki jih lahko izdelamo iz papirja/lesa. Nanje narišemo ali 

prilepimo slike različnih predmetov, živali, rastlin, ki so lahko realne ali domišljijske. 

Pomembno je, da na podlagi izbranih slik dobimo dinamično sliko. Otrok vrže vseh 9 kock, 

pregleda sličice in jih poimenuje. Na osnovi sličic na kockah, ki jih postavi v vrsto, tvori svojo 

domišljijsko ali realno pripoved. Zgodbo zaključi, ko mu zmanjka kock (Baloh, 2015a).  

Pripovedovalni spomin  

Medtem ko odkrivamo predmete, jih poimenujemo, in si izmislimo nekaj o njih (Baloh, 

2015a).  
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Čarobna vrečka 

Iz čarobne vreče jemljemo predmete in o njih sestavljamo zgodbo (Baloh, 2015a).  

Radovednež/Radovednica (lutka) 

Uporabimo poljubno lutko in zanjo izberemo ime. Lahko jo imenujemo kar 

Radovednež/Radovednica (pojasnimo, da je to nekdo, ki želi vse vedeti). Ob primernem 

slikovnem gradivu (glej zgoraj: Motivacija za pripovedovanje – spodbudnost ilustracij) 

Radovednež/Radovednica zastavlja vprašanja: zakaj, kaj, kje, kdaj, kako ipd. Z vprašalnicami 

otroka spodbudimo, da razširi svoje pripovedovanje in pri tem upošteva več vidikov. 

Nekateri otroci bodo lažje pripovedovali lutki kot odrasli osebi.  

Izdelava fotoknjige 

Fotografiramo izlet, naš vsakdan, igranje na igrišču ipd. To spnemo v fotoknjigo. Otroci ob 

tem pripovedujejo, kaj počnejo, kdaj, kaj so videli, kako so se počutili. Ker so to tudi sami 

doživeli, bodo lažje opisovali čustvena stanja. Bodimo pozorni, da zajamemo različna 

čustvena stanja otrok, različne socialne situacije in odnose med njimi. Otrokom so običajno 

všeč lastne fotografije/fotografije otrok, ki jih poznajo.  

Slike v zaporedju  

Pripravimo slikovno gradivo. Naloga otroka je, da določi, kaj se je zgodilo najprej, kaj potem, 

in kaj na koncu. Sličice lahko lepi na predlogo z »ježki«. Število sličic prilagodimo zmožnostim 

otroka. Zaporednost dogodkov je pomembna pri pripovedovanju, zato so tovrstne dejavnosti 

smiselne.  

Škatla presenečenj 

V škatlo postavimo različne predmete, igrače ipd. Otrok pripoveduje zgodbo, v kateri  

nastopajo elementi, ki jih najde v škatli.  

Vsi materiali morajo biti estetski in privlačni že na prvi pogled. Z demonstracijo in zgledom 

premostimo začetno zadrego. Pomembno je, da ustvarimo prijetno atmosfero in prikažemo 

pripovedovanje kot nekaj prijetnega.  
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4.2 Smernice za spodbujanje motoričnega razvoja otrok  

4.2.1 Vsakodnevne življenjske motorične spretnosti  

Gibanje je del našega življenja. Zlasti vsakodnevne dejavnosti nam omogočajo, da redno 

urimo motorične spretnosti. Tudi ostale motorične dejavnosti lahko vpeljemo v svoj vsakdan. 

V naše življenje prinašajo sprostitev, skupno preživljanje časa, zabavo in hkrati urjenje 

motorike, kar pa je pomembno za otrokov celostni razvoj. Dejavnosti, ki jih otrok lahko 

samostojno opravlja so, da skrbi zase (se umiva, češe, si čisti zobe, slači in oblači vse dele 

obleke), odpenja in zapenja gumbe ter zadrgo in pas, sezuva in obuva čevlje, odvezuje in 

zavezuje vezalke, pospravlja obleko in obutev (položi, postavi, obesi, zloži), navaja se na 

samostojnost v sanitarijah, pripravlja posodo in pribor za razne obroke hrane, pospravlja 

posodo in pribor, briše mizo, postopno se navaja na uporabo jedilnega pribora, pripravlja in 

pospravlja igrače, pobira predmete, ki so padli na tla, odpira in zapira pipo, odklepa in 

zaklepa vrata (Bahar idr., 1979). Lahko skrbi za hišnega ljubljenčka, obeša perilo s ščipalkami, 

zlaga skupaj pare nogavic, zaliva rože, nabira rože in druge sadeže ipd. Otroke, ki so pri tem 

počasni, lahko spodbudimo z različnimi tehnikami, npr. s štetjem, z uporabo peščene ure, ki  

kaže čas, ali s tekmovanjem s samim seboj. 

4.2.2 Družinske navade, povezane z gibanjem  

Starši, ki otroka spodbujajo h gibanju in so mu pri tem tudi sami zgled, vplivajo na to, da 

gibanje postane družinska vrednota (Majhen, 2009). Pri otrocih, ki odraščajo v športno 

aktivnih družinah, so opaznejše tudi nekatere lastnosti, kot so vztrajnost, natančnost, 

discipliniranost, zaupanje v samega sebe, strpnost, potrpežljivost, vlaganje truda za dosego 

cilja (Videmšek in Pišot, 2007). Priporočljivo je, da oblikujemo družinske navade, povezane z 

gibanjem, kot so npr. sprehodi v bližnji gozd (kjer prestopamo veje, nabiramo želode, vejice, 

tečemo, se lovimo), popoldne gremo na igrišče ali ven na dvorišče, kjer se igramo z žogo, 

tečemo,  tekmujemo, kdo bo prej ipd. Predvsem pa je naloga staršev, da so otroku zgled, da 

jih spodbujajo, pohvalijo in na ta način krepijo samopodobo ob izvajanju gibalnih dejavnosti 

in da smatrajo gibanje kot eno izmed družinskih vrednot.  Zelo je pomembno, da otroku 

omogočimo čim več možnosti za razvoj potencialov, ga spodbujamo k čim večji 

samostojnosti in ga ob vsakem najmanjšem uspehu nagradimo s pohvalo. S tem, ko otroka 

vključujemo v vsakdanja življenjska opravila, krepimo njegovo motoriko, hkrati pa tudi 

spoznavni razvoj in govorni – če se ob opravilih pogovarjamo, mu jih razlagamo in 

opisujemo.  
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4.2.3 Spodbujanje grobe motorike 

Groba motorika se nanaša na uporabo večjih mišic, ki jih potrebujemo npr. pri hoji, teku, 

lovljenju, skokih ipd. (Gallahue in Ozmun, 2006). Pri urjenju hoje, teka in skokov smo posebej 

pozorni na obvladovanje ravnotežja (Bahar idr., 1979). Vaje za hojo in tek tako kot vse druge 

vaje obravnavamo čim bolj zanimivo v obliki iger. Otrok lahko hodi/teče po črti (npr. hodi po 

brvi čez vodo), po prstih (hodi tiho, kot miške), z dolgimi koraki (hodi čez luže), s kratkimi 

koraki (kot dojenček ali miška), naprej, nazaj, vstran, po zaznamovanih mestih na tleh, to so 

lahko po ploščicah, po travi, po pesku, po ka menju, po vodi (npr. se igramo, da če ne stopaš 

po kamnih, lahko padeš v vodo), hodi po stopnicah navzgor in navzdol (izmenično, leva -

desna, leva-desna), hodi z izogibanjem (med drevesi, med ovirami), hodi preko ovir (ki jih 

najdemo v okolju ali jih postavimo sami), hodi v parih, po taktu (hiter, počasen tempo), 

prehaja iz hoje v tek in obratno ob ritmičnem spremljanju (npr. udarjanje na boben), med 

hojo/tekom pobere predmete s tal in teče naprej, se na znak ustavi, usede, poklekne, uleže  

ali kaj podobnega in teče naprej, hitro hodi/teče do cilja (prav tam). Otrok lahko skače na 

mestu z obema nogama, nato z eno, izmenoma po eni in po drugi nogi, sonožno naprej, 

nazaj, poskok v prednožno in v razkoračno stojo, štirinožno, preskoči razne ovire, skoči s 

pručke, z debla, s skale ali preko napete vrvi oz. kolebnice (prav tam). Spretnost metanja  

lahko urimo z metanjem žoge na koš, z metanjem predmetov za določeno črto, z metanjem 

kamenčkov, vej, storžev prosto ali usmerjeno v cilj ipd. Spretnost lovljenja lahko urimo z 

lovljenjem žog različnih oblik (najprej večjih, potem manjših), lovljenjem različnih 

predmetov. Lovljenje oz. ujemanja žoge urimo v različnih položajih in z različnimi predmeti , 

npr. ujemanje s telesom v višini prsi, ujemanje v višini glave ali kolen (Vidovič, Srebot, Cerar 

in Markun Puhan, 2003). Ravnotežje lahko urimo tudi posebej na ravnotežnih deskah, s hojo 

po dvignjenem terenu, z držanjem ravnotežja na eni in drugi nogi, s hojo po prstih in petah 

ipd. 

4.2.4 Spodbujanje fine motorike 

Fina motorika se nanaša na uporabo manjših mišic pri gibalni dejavnosti in omogoča drobne 

gibe (Gallahue idr., 2012). Finomotorične dejavnosti so tiste, kjer otrok manipulira z 

majhnimi predmeti. Otrok lahko manipulira s predmetom (ga prijema, drži, obrača , premika), 

prenaša predmete na rami (vrečo), na glavi (košaro), pod pazduho (torbo), ob strani 

(kovček), pred seboj (škaf), poda žogo, pobira drobne predmete, nosi kozarec poln vode, 

krožnik juhe, zabija žeblje s kladivom, navija nit, privija vijake, jih odvija, zabada bucike v 

papir/blago, pritiska risalne žebljičke, gnete testo/plastelin/maso, trga papir na koščke, ravna 

zmečkan papir, guba papir, z radirko briše črte, lista knjigo, trga cvetlice, lomi suhe vejice, 

prelomi palico prek kolena, odlomi kos kruha, odpira steklenice, iztiska sok iz limone, stisne 

sneg v kepo, vozi samokolnico, oblikuje glino, plastelin, slano testo, se igra s peskom, plete 

kitke …  
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Pri vajah prijemanja majhnih predmetov naj bi napredek sledil običajnemu poteku razvoja 

gibov: od prijemanja z obema rokama na prijemanje z eno roko tam, kjer je prijemanje z eno 

roko smotrno. Pri prijemanju z eno roko prav tako posvečamo pozornost temu, da otrok 

angažira le tiste mišične skupine, ki so potrebne za določen gib. Pri zaposlitvi z eno roko 

pazimo na smotrnost položaja druge roke. Pri urjenju finomotoričnih (in grafomotoričnih) vaj 

ne smemo pozabiti na to, da večkrat sprostimo tudi roke (prosto viseče stresemo od rame 

navzdol) (Bahar ir., 1979). 

 

4.2.5 Spodbujanje grafomotorike 

Ko ima otrok ustrezno razvito grobo in fino motoriko, ponudimo otroku vaje grafomotorike. 

Grafomotorika so sposobnosti in spretnosti, ki jih potrebujemo pri oblikovanju in usmerjanju 

potez, črk in besed ter zmožnosti za umeščanje grafičnih simbolov in grafičnega niza v 

prostor (Vrtec Galjevica, 2013). Grafomotorične vaje od otroka zahtevajo, da s pisalom sledi 

določeni liniji/vzorcu, potuje s pisalom med dvema omejenima črtama, prerisuje 

like/črke/simbole, povezuje pike ipd. Pri izvajanju grafomotoričnih vaj je pomembno, da 

spodbujamo pravilen oprijem pisala, s katerim je otrok pri izvajanju grafomotoričnih vaj 

najbolj učinkovit. Cilj izvajanja grafomotoričnih vaj je, da otrok razvije zreli dinamični triprstni 

prijem. 

Oprijem pisala 

V preglednici so predstavljeni različni oprijemi pisala z opisom značilnosti (Lisak, Hromin, 

Mačković, Dragojevič in Novina, 2011, v Gortnar, 2013).   

 

Tabela 2: Oprijemi pisala 

Močan oprijem 

- starost otroka od 1 do 1,5 leta 
- prsti so stisnjeni v pest 
- ročni sklep je zvit 
- roka se premika kot celota 
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Oprijem s pestjo 

- starost otroka od 2 do 3 leta 
- svinčnik drži s prsti 
- ni odprtega loka med palcem in kazalcem 
- roka se premika kot celota 

 
 
Statični triprstni oprijem 

- starost od 3,5 do 4 leta  
- svinčnik drži s tremi prsti 
- lok med palcem in kazalcem je nežno odprt 
- pri pisanju se premika cela roka namesto prstov 

 
 
Zreli dinamični triprstni oprijem 

- starost od 4,5 do 6 let 
- ročni sklep je iztegnjen 
- svinčnik drži z vrhovi prstov (palca, kazalca in sredinca), 
- odprt lok med palcem in kazalcem  
- pri pisanju se premikajo prsti, ne dlan  

Takšen oprijem omogoča fleksibilnost in nadzor pri pisanju. 
Ko se poveča potreba po hitrem pisanju omogoča otroku hitro 
pisanje.  

 

 
Neprilagojen oprijem 

- slabši oprijem zaradi znižanega mišičnega tonusa 
- lok med palcem in kazalcem ni oblikovan 
- zgib roke je nestabilen in oslabljen in je lahko v 

hiperekstenziji 
- roka lahko ''otrdi'', oprijem postane trši 

 
 
Prilagojeni oprijem 

- prilagoditev oprijema svinčnika pri slabšem mišičnem 
tonusu dlani 

- pravilna lega svinčnika med kazalcem in srednjim prstom 
- to je stabilnejši položaj in mišice so tako v položaju za 

delo 

 
 

Pri razvijanju pravilnega prstnega oprijema so nam lahko v pomoč različni prstni nastavki. 

Nekateri otroci imajo težave s premočnim ali prerahlim pritiskom na podlago. Pripomoček za 



31 

 

uravnavanje pritiska je lepenka, ki jo položimo pod list papirja. V kolikor je pritisk premočan, 

otrok papir raztrga, v kolikor je pritisk prerahel, se ne vidi črt lepenke.  
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5. EMPIRIČNI DEL 

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

V vrtce, v katere so večinoma vključeni otroci brez večjih odstopanj v razvoju, se vključujejo 

tudi otroci z govorno-jezikovnimi in motoričnimi težavami. Nekatere raziskave (Hill, 2001, v 

Retchetnikov in Maitra, 2009; Norrelgen, Bozkurt, Hellberg in Lowing, 2002, v Retchetnikov 

in Maitra, 2009; Likar, 1993) kažejo pomembno povezanost govorno-jezikovnega in 

motoričnega razvoja otrok. Posamezne težave ali kombinacija težav na govorno-jezikovnem 

in motoričnem področju lahko pomembno vplivajo tudi na otrokovo pripravljenost za vstop v 

šolo (Toličič, 1998; Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc, 2006), zato je zgodnje prepoznavanje 

otrokovih težav in pomoč pri spoprijemanju z njimi še posebno pomembna (Fernell idr., 

2002, v Retchetnikov in Maitra, 2009). Zgodnja prepoznava omogoča zgodnje ukrepanje in 

zmanjševanje nastalih posledic za otrokov razvoj in lažje usvajanje učnih vsebin v času 

šolanja. Otroku, ki že v zgodnjem razvoju kaže na bistveno odstopanje v razvoju, lahko 

pomagajo strokovni delavci (npr. vzgojitelji ali svetovalni delavci vrtca), pomembno pa je tudi 

njihovo sodelovanje s starši, ki otroku prav tako lahko nudijo pomoč in oporo. V raziskavi 

želimo analizirati sopojavnost govorno-jezikovnih (usmerili smo se na ožje področje 

pripovedovanja zgodbe) in motoričnih težav pri izbranih otrocih, ki so usmerjeni kot otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami ter proučiti družinske navade za spodbujanje govorno-

jezikovnega in motoričnega razvoja otrok. Glede na dobljene rezultate želimo oblikovati 

smernice za delo z izbranimi otroki ter splošne smernice za spodbujanje pripovednih 

sposobnosti in motoričnih spretnosti otrok, namenjene strokovnim delavcem vrtcev in 

staršem. 

5.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja  

Cilj raziskave je ugotoviti, kakšne so značilnosti pripovednih sposobnosti pri izbranih otrocih, 

ki bistveno odstopajo v govorno-jezikovnem razvoju, in ali se odstopanja pri njih kažejo tudi 

na področju motoričnega razvoja. V raziskavi bomo ugotavljali tudi, v kolikšni meri in na 

katerih področjih so predšolski otroci v družinskem okolju deležni ustreznih spodbud na 

govorno-jezikovnem področju in na področju motoričnega razvoja. Izdelali bomo smernice in 

priporočila za vzgojitelje in starše glede spodbujanja pripovednih sposobnosti in motoričnega 

razvoja predšolskih otrok tako za izbrane otroke kot splošne smernice spodbujanja 

omenjenih vidikov razvoja za vse otroke.  

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 
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RV1: Kakšne so pripovedne sposobnosti v raziskavo vključenih otrok, ki  so usmerjeni kot 

otroci z govorno-jezikovno motnjo, in kako se kažejo razlike v primerjavi z obstoječimi 

normami, pridobljenimi na slovenski populaciji (preizkus Rokavička), ter v primerjavi s tremi 

(za primerjavo) izbranimi vrstniki v vrtcu brez prepoznanih težav na govorno-jezikovnem 

področju? 

RV2: Kakšen je motorični razvoj v raziskavo vključenih otrok, ki so usmerjeni kot otroci z 

govorno-jezikovno motnjo, in kako se kažejo razlike v primerjavi z obstoječimi normami 

(preizkus ABC gibanja 2) ter v primerjavi s tremi (za primerjavo) izbranimi vrstniki v vrtcu 

brez prepoznanih težav na motoričnem področju?  

RV3: Kakšna je povezanost med dosežki na področju pripovednih sposobnosti in motoričnih 

spretnosti pri otrocih, izbranimi za raziskavo (trije z govorno-jezikovno motnjo in trije brez 

prepoznanih težav na govorno-jezikovnem področju)? 

RV4: Kakšnih družinskih spodbud na govorno-jezikovnem in motoričnem področju so deležni 

petletniki/šestletniki, ki so vključeni v vrtec? 

5.3 Metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi je bila uporabljena kavzalno neeksperimentalna in deskriptivna metoda 

pedagoškega raziskovanja. Dobljene podatke smo kvalitativno in kvantitativno analizirali. 

5.4 Vzorec 

Vzorec je bil namenski. V raziskavi so sodelovali otroci, ki so obiskovali enega od vrtcev na 

Dolenjskem. Za podrobnejšo analizo so bili izbrani trije otroci, ki imajo odločbo o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami in so usmerjeni kot otroci z govorno-jezikovnimi motnjami (v 

nadaljevanju z GJM) brez pridruženih težav (kot so motnje v duševnem razvoju, avtistične 

motnje, gibalna oviranost, drugojezičnost) in trije otroci, ki po opažanjih vzgojiteljic ne 

odstopajo na govorno-jezikovnem področju niti na področju motoričnega razvoja. Starost 

izbranih otrok je bila od 5 let in 8 mesecev do 6 let in 9 mesecev. V nadaljevanju bomo 

izbrane otroke poimenovali z izmišljenimi imeni, ki ustrezajo spolu, saj s tem zagotavljamo 

anonimnost pridobljenih podatkov.  

Urh je deček, star 5 let in 8 mesecev. Zaradi govorno-jezikovnih in (fino)motoričnih težav je 

decembra 2015 prejel odločbo. Usmerjen je bil kot otrok z zmernimi GJM. Prejemal je tri ure 

dodatne strokovne pomoči (DSP) na teden, od tega 1 ura svetovalne storitve, 1 ura 

logopedske pomoči in 1 ura pomoči specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Urh pred 

izdajo odločbe skorajda ni komuniciral z ostalimi, ni dajal pobud za komunikacijo, najraje se 



34 

 

je igral sam, uporabljal je neverbalno komunikacijo (npr. željen predmet je le pokazal, ne pa 

ubesedil, da ga želi imeti). Po izvajanju DSP je strokovna skupina, ki je sestavljala tim, 

ugotovila, da se je Urh začel vključevati v igro, zlasti je začel z vrstniki vzpostavljati dialog, z 

odraslimi pa še vedno redkeje. Težave ima z artikulacijo glasov s, č, š, z, ž, j in l. Na področju 

grobe motorike je še vedno manj spreten. Ima težave z grafomotoričnimi vajami (je 

nenatančen, ima težave s sledenjem po ravni črti in prerisovanjem elementov). 

Grafomotoričnih in drugih vaj/nalog, ki zahtevajo drobne motorične spretnosti, se s težavo 

loteva, ker meni, da jih ne zmore ustrezno izvesti, saj so zanj pretežke. Na osnovi 

omenjenega je možno zaključiti, da ima Uroš na področju izvajanja nalog, ki zahtevajo 

drobne motorične spretnosti, nižje samospoštovanje.   

Kal je deček, star 6 let in 8 mesecev. Na sistematskem psihološkem pregledu triletnikov je bil 

usmerjen v govorno-jezikovno terapijo. V razvojni ambulanti so prepoznali, da ima težave na 

govorno-jezikovnem področju in na področju socializacije. V vrtcu so pred izdajo odločbe 

predlagali dodatno strokovno pomoč logopeda, ker je govoril zelo tiho in zaradi 

artikulacijskih težav manj razumljivo. Na zastavljeno vprašanje odraslega je običajno 

odgovoril le z eno besedo, ni uporabljal predlogov, veznikov in ni zastavljal vprašanj. V  vrtcu 

so opazili (po poročanju vzgojiteljic) »bolj počasno« in »okorno« gibanje. Pri lepljenju in 

striženju s škarjami je bil natančen. Na Wechslerjevi lestvici inteligentnosti WPPSI-III je 

dosegel rezultate, ki v splošnem kažejo na povprečne intelektualne sposobnosti. Na podlagi 

prepoznanih primanjkljajev na govorno-jezikovnem področju je bil oktobra 2014 usmerjen v 

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo kot 

otrok z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami. Dobil je 2 uri dodatne strokovne pomoči na 

teden, od tega 1 uro svetovalne storitve in 1 uro logopedske pomoči. Kal je ob nudenju 

dodatne strokovne pomoči  napredoval in usvojil vse glasove – nima več artikulacijskih težav. 

Še vedno v govoru uporablja zelo malo besed in ne daje pobud za komunikacijo, zlasti ne z 

odraslimi, medtem ko je med vrstniki bolj uspešen. Z nepoznanimi oz. manj poznanimi ljudmi 

ne komunicira (niti verbalno niti neverbalno). S poznanimi osebami komunicira, vendar so 

njegovi stavki kratki in nepopolni. Njegovi grafomotorični izdelki so odvisni od dnevnega 

funkcioniranja (včasih zelo natančni in zgledni, drugič nenatančni, s slabšo izoblikovanostjo 

simbolov). Potrebuje veliko usmerjanja in spodbujanja pri verbalni komunikaciji  (spodbude, 

da vstopi v komunikacijo), pri oblikovanju dialoga (spodbude, da nekaj vpraša ali odgovori), 

oblikovanju stavkov (spodbude, da tvori stavke), opisovanju (spodbude, da s pomočjo 

vprašalnic pove več o določenem dogodku/sliki/predmetu). 

Andraž je deček, star 6 let. Že od rojstva je voden v razvojni ambulanti, ker se je rodil z nizko 

porodno težo in se je zgodnji razvoj odvijal neharmonično. Zaradi prepoznanih težav na 

govorno-jezikovnem področju, na področju gibanja (groba motorika) ter na področju 

socializacije je Andraž decembra 2014 prejel odločbo. Z odločbo je postal upravičen do treh 

ur dodatne strokovne pomoči, od tega je 1 ura svetovalna storitev, 1 ura pomoč logopeda in 

1 ura pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Na Wechslerjevi lestvici 
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inteligentnosti za predšolske otroke WPPS-III je ob usmerjanju dosegel rezultate, ki kažejo na 

nizke intelektualne sposobnosti. Usmerjen je bil kot otrok z zmernimi govorno-jezikovnimi 

motnjami. Andraž ima artikulacijske težave – kljub temu da zmore artikulirati večino glasov, 

jih spontano ne uporablja. Prisotno je zamenjevanje, popačenje in izpuščanje glasov, zaradi 

česar je njegov govor zelo slabo razumljiv tudi osebam, ki ga poznajo. Prisotna je tudi šibka 

stavčna struktura (kratki stavki, neustrezno zaporedje besed v stavku in težave z uporabo 

pravilnih končnic). Ne sliši artikulacijskih napak v govoru. Njegovo učinkovitost znižujejo 

motnje pozornosti in manj natančna fina motorika.  

Marka in Jana, ki sta vključena v isto vrtčevsko skupino kot predhodno opisani Urh, Kal in 

Andraž, so vzgojiteljice ocenile kot otroka, ki ne odstopata od enako starih vrstnikov na 

področju govorno-jezikovnega (pripovedne sposobnosti) in motoričnega razvoja. Erika, prav 

tako vključenega v isto vrtčevsko skupino kot ostali omenjeni otroci, so vzgojiteljice ocenile, 

da ne odstopa v razvoju na govorno-jezikovnem (pripovedne sposobnosti) in motoričnem 

področju,  čeprav so mu zaradi nepripravljenosti na šolo odložili šolanje.  

V Tabeli 3 so povzete bistvene značilnosti  otrok, vključenih v vzorec raziskave. 

Tabela 3: Opisi otrok, vključenih v vzorec raziskave  

 
Otrok Starost  

Usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo kot: 

Otroci z 
GJM 

Urh 5 let 8 
mesecev 

Otrok z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami (šibek 
besedni zaklad, artikulacijske težave - s, č,  š, z, ž, j, l, kratki 
stavki, njegovo izražanje oz. pripovedovanje je skromno v 
primerjavi z vrstniki, daje malo pobud za komunikacijo) 

Kal 6 let 8 
mesecev 

Otrok z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami (v 
pogovoru in pri pripovedovanju uporablja malo besed, 
kratki stavki, neustrezno zaporedje besed v stavku, malo 
komunikacije zlasti z odraslimi) 

*odloženo šolanje  

Andraž 6 let Otrok z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami 
(zamenjava glasov j/l, k/g, m/n, s/š, včasih tudi ostalih, 
popačenje, izpuščanje glasov in zlogov, zelo slabo razumljiv 
govor, neustrezen besedni vrstni red v stavku) 

Otroci 
brez GJM 

Marko 5 let 10 
mesecev 

Brez usmeritve – ni prepoznanega odstopanja v govorno-
jezikovnem in motoričnem razvoju 

Jan 6 let 1 
mesec 

Brez usmeritve ni prepoznanega odstopanja v govorno-
jezikovnem in motoričnem razvoju 

Erik 6 let 9 
mesecev 

Brez usmeritve – ni prepoznanega odstopanja v govorno-
jezikovnem razvoju 

*odloženo šolanje  
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V raziskavo smo zajeli tudi starše otrok, vključenih v izbrani vrtec, da bi preverili, kakšnih in 

kolikšnih spodbud z vidika govorno-jezikovnega (pripovednega) in motoričnega razvoja so 

otroci deležni v družinskem okolju. Prošnjo za sodelovanje smo naslovili na starše vseh 

predšolskih otrok (100 staršev), vrnjenih smo dobili 53 vprašalnikov. Vprašalnike staršev, 

katerih otroci so bili izbrani v ožji vzorec raziskave, smo analizirali ločeno. 

5.5 Opis instrumentarija 

Za namene raziskave smo preverili pripovedne in motorične sposobnosti izbranih otrok ter 

značilnosti družinskega okolja, ki so povezane z gibanjem in govorom otrok, vključenih v 

vrtec ter so pred vstopom v šolo. V nadaljevanju bomo predstavili vse merske pripomočke, ki  

smo jih v raziskavi uporabili. 

Pripovedne sposobnosti smo preverili s Preizkusom pripovedovanja zgodbe (PPZ): Rokavička  

(Marjanovič Umek idr., 2012), ki je namenjen otrokom od 3 do 6 let starosti in je 

standardiziran na večjem vzorcu slovenskih otrok. Preizkus je sestavljen iz slikanice (brez 

besedila) z enajstimi ilustracijami. Ilustracije so narejene na podlagi ljudske zgodbe o 

izgubljeni rokavički. Gre za zgodbo o dedku, ki je med sprehodom s psom izgubil rokavico. 

Le-to je našla miška in zlezla vanjo. Potem so prihajale še druge živali, da bi zlezle vanjo. Ko 

se je dedek vrnil s sprehoda, je ugotovil, da je izgubil rokavico. S psom sta se vrnila v gozd, da 

bi jo našla. Pes jo je res našel in z lajanjem pregnal živali iz nje, dedku pa prinesel izgubljeno 

rokavico. Avtorji (Marjanovič Umek idr., 2012) navajajo, da je bila posebna pozornost 

namenjena prikazovanju čustev in drugih mentalnih stanj junakov zgodb ter odnos ov med 

njimi.  

Preizkus se izvede tako, da testator in otrok sedita drug poleg drugega na isti strani mize. 

Testator položi pred otroka slikovno predlogo in plišasto igračo ter reče: »Tu imaš slikanico. 

Dobro si poglej slike v njej in plišasti igrači povej zgodbo.« Otrok lahko začne pripovedovati 

ob katerikoli ilustraciji in med pripovedovanjem prosto lista po slikovni predlogi. Testator 

med pripovedovanjem otroka ne sme prekinjati ali mu postavljati (pod)vprašanj, saj bi na ta 

način lahko vplival na pripovedovanje zgodbe. Testator pa lahko otroka spodbuja z 

besedami, ki niso vezane na pripoved oz. vsebino pripovedi.  

Otrokovo zgodbo testator nato dobesedno zapiše, pri tem pa upošteva tudi intonacijo 

otrokovega glasu, ki nakazuje na konec povedi. Če otrok eno besedo ponovi večkrat 

zaporedoma, se zapiše le enkrat.  

Pri izvajanju preizkusa v naši raziskavi smo zaradi lažje analize dobljenih podatkov otroke 

posneli na diktafon. Iz posnetkov smo otrokove pripovedi transkribirali na odgovorni list in 

jih ovrednotili. Pripoved smo ovrednotili glede na kazalnike pripovedovanja zgodbe, ki so: 

število besed, število različnih besed, povprečna dolžina povedi, število priredno zloženih 
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povedi, število podredno zloženih povedi, delež enostavčnih povedi, raba prirednih veznikov, 

raba podrednih veznikov, število dogodkov, število zamenjav perspektive in število besed za 

opisovanje mentalnih stanj. V nadaljevanju bomo posamezne kazalnike podrobneje opisali. 

Število besed se nanaša na število samostojnih besed v zgodbi. Te so polnopomenske besede 

(samostalniška beseda, pridevniška beseda, glagol, prislov) in predlogi (npr. v, na), členki 

(npr. da, tudi), medmeti (npr. ah, uf) in vezniki (npr. ko, ker). Število različnih besed nam 

pove, koliko različnih besed je otrok v pripovedi uporabil, pri čemer se kot različne ne štejejo 

različne oblike iste besede (uporaba različnih sklonov, števil, oseb in časa, pri čemer gre za 

menjavo končnice) in pomanjševalnice določene besede, kot različne pa se štejejo besede z 

drugo predpono (npr. pisati, prepisati). Povprečno dolžino povedi dobimo, ko število besed 

delimo s številom povedi v zgodbi. Število priredno zloženih povedi ugotovimo glede na 

število priredij, ki jih otrok uporablja pri tvorjenju dveh ali več enakovrednih stavkov 

(vezalno, ločno, protivno, pojasnjevalno, sklepalno priredje). Število podredno zloženih 

povedi  ugotovimo na osnovi enega ali več odvisnih stavkov, ki jih otrok tvori ob glavnem 

stavku. Delež enostavčnih povedi dobimo, ko število enostavčnih povedi delimo s številom 

vseh povedi v zgodbi. Raba prirednih veznikov se nanaša na veznike, ki ne izražajo vezalnega 

priredja, ampak druge vrste priredij (npr. vendar, ali, zato, saj, ampak, toda). Raba podrednih 

veznikov se nanaša na veznike, ki izražajo vzročno-posledično razmerje (npr. ker, da, tako 

da). Število dogodkov označuje število prepoznanih dogodkov v zgodbi (vseh skupaj je 

štirinajst).  

Omenjene kazalnike lahko vsebinsko umestimo v tri različne sklope. Ti sklopi so besednjak 

(zajema število besed in število različnih besed), slovnična struktura zgodbe (zajema 

povprečno dolžino povedi, število priredno zloženih povedi, število podrednih zloženih 

povedi, delež enostavčnih povedi, rabo prirednih veznikov in rabo podrednih veznikov) ter 

vsebinska struktura zgodbe (število dogodkov, število zamenjav perspektive in število besed 

za opisovanje mentalnih stanj).   

Točkovanje in normiranje podatkov poteka s pomočjo Excelove datoteke, ki je dostopna na 

spletni strani, če smo pridobili soglasje in kupili merski pripomoček 1. V zahtevana polja 

vnesemo vrednosti, ki smo jih dobili pri preizkusu. Po končanem vrednotenju dobimo 

standardizirano vrednost dosežka (z), zaokroženo vrednost dosežka (C) in interval zaupanja 

za prava dosežka z in C. Če skupni dosežek spada v 25. percentil (P25) ali višje, razvoj 

otrokovega pripovedovanja opredelimo kot normativnega. Rahlo odstopanje pomeni skupni 

dosežek, ki  spada med 10. in 25. percentil. Pomembna odstopanja predstavlja skupni 

dosežek pod 10. percentilom (Marjanovč Umek idr., 2012).  

                                                 

1
 Soglasje za uporabo merskega pripomočka smo pridobili  s podpisanim soglasjem mentorice in somentorice 

magistrskega dela, v katerem smo utemeljili  namen raziskave. 
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Motorične spretnosti smo preverili s preizkusom ABC gibanja 2, z oceno nalog za preverjanje 

grafomotorike, z opazovanjem nalog za ugotavljanje temeljne gibalne stopnje po Gallahueju 

in z oceno izvajanja vsakdanjih življenjskih gibalnih spretnosti. Pripomočke bomo v 

nadaljevanju podrobneje predstavili. 

Opis baterije za oceno otrokovega gibanja – ABC gibanja 2 

Za preverjanje motoričnih spretnosti smo uporabili baterijo za oceno otrokovega gibanja – 

ABC gibanja 2 (Henderson idr., 2014). Preizkus ABC gibanja 2 je na slovenskem vzorcu otrok 

in mladostnikov standardiziran preizkus, ki glede na predvidene gibalne spretnosti v 

posamezni starostni skupini od otrok zahteva izvedbo niza gibalnih nalog na točno določen 

način.  

S preizkusom ABC gibanja 2, ki smo ga uporabili tudi v naši raziskavi, pridobimo kvantitativne 

podatke o otrokovem gibanju in kvalitativne podatke o načinu izvedbe nalog ter skupni 

rezultat na testu, ki ga pretvorimo v percentilne norme. S slednjim pridemo do ocene 

gibalnega razvoja glede na vrstnike enake starosti.  

Za izvedbo preizkusa ABC gibanja 2 potrebujemo kovček s testnim instrumentarijem ter 

zvezek za zapisovanje rezultatov. Otrok mora biti oblečen v primerno športno opremo, da 

mu oblačila ne otežujejo izvedbe nalog, ravno tako testator zaradi demonstracije 

posameznih nalog. Zelo je pomembno, da z udeležencem raziskave vzpostavimo pristen 

odnos, saj bo na ta način lažje pokazal svoje gibalne zmožnosti . Za namen prepoznavanja 

prednostne roke otroku rečemo, naj se podpiše.  

Preizkus ABC gibanja 2 je sicer namenjen ugotavljanju motoričnih spretnosti za tri starostne 

skupine (od 3 do 6 let, od 7 do 10 let in od 11 do 16 let), glede na izbrani vzorec otrok pa nas 

je zanimalo preverjanje motoričnih spretnosti pri otrocih od 3 do 6 let starosti. V preizkusu je 

za omenjeno starostno skupino (enako kot za starejši dve) oblikovanih osem nalog iz treh 

področij motoričnih spretnosti: 1. spretnosti rok, 2. ciljanje in lovljenje ter 3. ravnotežje.  

Naloge, ki jih zajema področje spretnosti rok, so usmerjene v opazovanje delovanja ročnih 

spretnosti, kjer sodelujejo glava, oči, roka in trup. Namen teh vaj je ugotavljanje otrokovih 

ročnih spretnosti v določenem časovnem intervalu in pod določenimi  prostorskimi 

zahtevami (npr. skakanje v omejenem prostoru). Naloge za ugotavljanje ročnih spretnosti so: 

čim hitrejše vstavljanje dvanajstih kovancev skozi režo hranilne škatle s prednostno in 

neprednostno roko, nizanje korald na vrvico in s pisalom neprekinjeno slediti narisani črti na 

predlogi. Nalogi, ki spadata v področje ciljanje in lovljenje, zahtevata kompleksno 

kombinacijo grobih in drobnih gibov. Spretnosti ciljanja in lovljenja vključujejo dobro 

načrtovanje gibanja – pravilno usmeriti predmet v tarčo pri ciljanju oz. natančna postavitev 

telesa in rok pri lovljenju. Ciljanje in lovljenje vključuje nalogi, pri katerih otrok poskuša z 

razdalje 1,8 metra z dlanmi uloviti vrečko s fižolom in vrečko s fižolom iz iste razdalje ciljno 

meče tako, da poskuša zadati podlogo. Pri obeh nalogah ima na voljo 10 poskusov. 
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Dinamično in statično ravnotežje vključuje naloge, ki pred otroka postavljajo različne zahteve 

glede ohranjanja ravnotežja. Pri preverjanju statičnega ravnotežja opazujemo sposobnost 

nadzorovanja različnih delov telesa glede na druge dele telesa (položaj  glave, uporabo 

rok/nog, splošna raven telesne napetosti). Ko otrok spreminja telesni položaj, opazujemo 

vzorce gibanja in načine otrokovega prilagajanja zahtevam naloge (npr. upoštevanje 

prostorskih zahtev glede poskakovanja znotraj mej, hoja po črti). Na loge, s katerimi 

ugotavljamo dinamično in statično ravnotežje, so: držanje ravnotežja na »boljši« in drugi 

nogi za 30 sekund, ne da bi se otrok dotaknil tal z drugo nogo, hoja z dvignjenimi petami po 

črti, ki je dolga 4,5 metra, ali izvedba 15 korakov po isti črti, ter sonožno skakanje po 

rumenih in modrih podlogah – otrokova naloga je, da izvede 5 zaporednih skokov po 

omenjenih podlogah (Henderson idr., 2014).  

Izvedba vseh nalog skupaj traja od približno 20 do 40 minut. Posamezniki brez težav običajno 

opravijo preizkus hitreje kot tisti s težavami, ki za izvedbo gibalnega preizkusa potrebujejo 

tudi več kot 40 minut. Preizkušanje otrok poteka individualno, v dovolj velikem prostoru, ki  

omogoča pogoje za izvedbo vseh nalog. Pri vsaki nalogi opazujemo, kako otrok izvede 

določeno nalogo (kvalitativna opažanja). Pri tem nas zanima, ali otrok nadzoruje telesno držo 

in kako se prilagaja zahtevam naloge (npr. sledenje z očmi, položaj posameznih delov telesa, 

hitrost izvajanja nalog ipd.).  

Pred izvedbo preizkusa v zvezek najprej zapišemo osnovne podatke o otroku. Potem otroku 

predstavimo gibalno nalogo (v skladu z navodili v priročniku) in zapišemo uspešnost pri  

določeni nalogi (npr. čas, ki ga je potreboval za vstavljanje kovancev v hranilno škatlo). Vse 

pridobljene podatke o otroku, njegovi izvedbi gibalnih nalog in podatke o kakovosti izvedbe 

nalog sproti vnašamo v zvezek za zapisovanje. Poleg prostora za vpis uspešnosti pri nalogi, 

kamor vpišemo čas izvedbe naloge ali število uspešnih poskusov ali število napak, imamo 

vedno možnost zapisati ''N'', kar pomeni neuspešno izvedeno nalogo (ko npr. otrok ne 

upošteva navodila in naloge ne izvede na ustrezen način), ''O'', kar pomeni odklonitev otroka  

(npr. ko otrok ne želi izvajati določene naloge) ter ''NP'', kar pomeni neprimerno (ko ima 

oseba npr. paralizirano eno roko). Ob vsaki nalogi imamo nabor opisnikov, ki jih lahko 

izberemo/uporabimo pri opisu kvalitativnih opažanj ob otrokovi izvedbi naloge (npr. slaba 

drža v sedečem položaju, drži glavo preblizu naloge ipd.). Otrok ima ob vsaki nalogi dva 

poskusa, pri vrednotenju upoštevamo le najboljšega. Surove rezultate, ki jih zapišemo ob 

izvedbi naloge, s pomočjo tabel v priročniku pretvorimo v standardne dosežke. To storimo 

najprej za vsak posamezni dosežek. S seštevkom dosežkov pri nalogah, ki sodijo v isto 

komponento (npr. prve štiri naloge sodijo v komponento spretnost rok), dobimo tri  

komponentne dosežke (spretnost rok, ciljanje in lovljenje ter ravnotežje). Tudi 

komponentnim dosežkom s pomočjo tabele določimo standardni dosežek in centil. Na koncu 

seštejemo še  vseh (osem) standardnih dosežkov pri posameznih nalogah in tako dobimo 

skupni testni dosežek. Skupnemu testnemu dosežku ravno tako iz tabele odčitamo 

standardni dosežek in centilni rang. Pri vrednotenju glede na centilne vrednosti si 
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pomagamo s »sistemom semaforja«. Rezultati, ki  so pod 5. centilom, so prikazani z rdečo in 

pomenijo pomembne gibalne težave, rezultati med 5. in 15. centilom z oranžno, pomenijo 

tveganje za gibalne težave in potrebujejo spremljanje, od 16. centila naprej pa z zeleno 

barvo, ki pomeni, da ni znakov gibalnih težav. Potem pregledamo kakovostna opažanja, ki 

nam pomagajo pri  vrednotenju testnih dosežkov. Na osnovi tega zapišemo povzetek 

ocenjevanja ter naredimo načrt obravnave.  

Opazovanje motorične stopnje po Gallahueju 

V zgodnjem otroštvu razvoj temeljnih motoričnih spretnosti lahko ocenimo z analizo izvedbe 

izbranih nalog, kot so npr. tek, met žoge, lovljenje žoge idr. (Gallahue in Ozmun, 2006). 

Posamezne motorične spretnosti lahko preverjamo glede na tri stopnje, tj. začetno, osnovno 

in zrelo, ki jih otrok doseže, ko motorično nalogo izvede na določen način. V raziskavi smo za 

oceno otrokovih temeljnih motoričnih spretnosti izbrali naslednje naloge: tek, met, lovljenje 

žoge ter seskok, za katere sta Gallahue in Ozmun (2006) pripravila slikovni prikaz za 

posamezno stopnjo razvoja, ki so nam služili kot shema za opazovanje gibanja otrok, zato jih 

v nadaljevanju podrobno opišemo. Ob vsaki sliki so opisane značilnosti za vsako stopnjo 

(začetno, osnovno in zrelo). Številke v oklepaju so oznake, ki smo jih uporabili pri  

vrednotenju.  

 

 

(1) Začetna stopnja: široki koraki z visokim 
dvigom kolen in kratkim, neenakomernim 
korakom. Faze zaleta ni opaziti.  Začetni 
položaj rok je zelo visok, nihanja rok so 
kratka, položaj trupa je pokončen.  

 

(2) Osnovna stopnja: ožja širina koraka, korak je 
daljši, opazno je nihanje roke in večja hitrost 
teka. Faza zaleta je omejena, vendar opazna. 
Podporna noga je nekoliko iztegnjena. Bolj 
usklajeno delovanje rok, ki se gibljejo v 
nasprotju s položajem nog, roke pa so pri 
tem precej pokrčene. Položaj trupa je 
nagnjen nekoliko naprej. 
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(3) Zrela stopnja: širina koraka, ki je enaka širini 
ramen. Faza zaleta je opazna. Dolžina koraka 
je maksimalna, ravno tako hitrost teka. 
Podporna noga je iztegnjena. Roke delujejo 
pod kotom 90 stopinj in se gibljejo v 
nasprotju s položajem nog. Položaj trupa je 
nagnjen naprej. 

Slika 2: Prikaz razvoja teka po stopnjah v temeljni gibalni fazi (Gallahue in Ozmun, 2006) 

 

 (1) Na začetni stopnji je pri metu položaj 
telesa statičen. Nogi sta ena ob drugi, 
dvig roke je omejen na pravi kot med 
nadlaktjo in telesom. Zamah ni 
opazen, saj gre bolj za spust žoge, kot 
pravi zamah. 

 

 

 

(2) Osnovna stopnja: opaziti je 
prednostno nogo, ki je postavljena 
naprej pred drugo nogo. Otrok z roko 
sega čez ramenski obroč, ki je 
poravnan s telesno osjo. Ciljanje žoge 
je že bolj učinkovito.  

 

 

(3) Zrela gibalna stopnja: aktivirano je 
celotno telo, pri metanju sodelujeta 
obe nogi, ki jih uporabi za večjo moč 
meta. Pri metu sodelujeta obe roki: 
posameznik z eno zamahne, z drugo 
pa si pomaga pri smeri meta. Zamah z 
roko izhaja iz smeri, tudi telo je 
rotirano v smer meta žoge. 

Slika 3: Prikaz razvoja meta po stopnjah v temeljni gibalni fazi (Gallahue in Ozmun, 2006) 
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(1) Začetna stopnja: gibanje je na začetni 
stopnji zelo statično. Posameznik nastavi 
roke predse in čaka, da  žogo ulovi. 

 

 (2) Osnovna stopnja: pogled spremlja 
smer žoge, telo je nagnjeno naprej in z 
rokami deluje v smeri prihajajoče žoge. 

 (3) Zrela stopnja: posameznik razkorači 
nogi, telo nagne naprej, telo je 
dinamično in se prilagaja smeri 
prihajajoče žoge. 

 

Slika 4: Prikaz razvoja lovljenja po stopnjah v temeljni gibalni fazi (Gallahue in Ozmun, 2006) 

 

 

 (1) Začetna stopnja: posameznik le 
sestopi iz ploskve, ob tem ima roke za 
telesom. 
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 (2) Osnovna stopnja: posameznik se 
pripravi na skok, se odrine in sonožno 
odskoči, vendar si pri tem ne pomaga z 
rokami. Pri pristanku so roke za 
telesom.  

 

 

 

 

(3) Zrela stopnja: posameznik pri 
seskoku uporabi tudi roke, s katerimi si 
pomaga. Pri pristanku so roke pred 
telesom. 

 

Slika 5: Prikaz razvoja seskoka po stopnjah v temeljni gibalni fazi (Gallahue in Ozmun, 2006) 

Značilnosti družinskih navad, povezanih z govorno-jezikovnim in motoričnim razvojem, smo 

analizirali na podlagi vprašalnika za starše, ki smo ga oblikovali za  namen raziskave (glej 

prilogo 2). Pri oblikovanju vprašalnika smo si pomagali s Ček listo za prepoznavanje jezikovno 

manj vzpodbudnega družinskega okolja (Andrejc, 2011). Vprašalnik, ki smo ga uporabili v 

raziskavi, zajema vprašanja, ki se nanašajo na spodbujanje otrokovega govorno-jezikovnega 

razvoja s strani staršev. Skupno je v njem zajetih 18 vprašanj. Vprašanja so vezana na igranje 

besednih iger, obiskovanje knjižnice, branje knjig in obiskovanje kulturnih ustanov. V 

vprašalniku so tudi vprašanja, s katerimi smo preverjali spodbujanje motoričnega razvoja – o 

otrokovi uporabi pametnih naprav, gibalnih dejavnostih otrok, obiskovanju organiziranih 

dejavnosti, oceni govornega in motoričnega razvoja ter o morebitnih razlikah s sestrami in 

brati v oceni govornega in motoričnega razvoja. Prav tako so v vprašalnik zajeta vprašanja, ki 

zahtevajo odprte odgovore, in naloge, pri katerih udeleženci izbirajo med možnostma, ali se 

s trditvijo strinjajo ali ne (npr. izbira odgovora »da« ali »ne«). Udeleženec za izpolnjevanje 

potrebuje od približno 3 do 5 minut časa. 

Ocena grafomotorike 

Značilnosti otrokove grafomotorike smo ugotavljali z nalogami, ki so del Vprašalnika za 

oblikovanje profila od 5 do 7 let starega otroka pred vstopom v šolo (Ozbič, Kogovšek, 

Ferluga, Zver, 2012, v Vališer, 2012) z dodanimi vsebinam o kvalitativnih opažanjih (prstni 
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oprijem, držanje roke na podlagi, pritisk na podlago, kakovost lineacije) . Vprašalnik je v 

osnovi namenjen vzgojiteljicam, ki otroka spremljajo, da na podlagi izpolnjenega vprašalnika 

dobijo celostno sliko o otrokovem delovanju. Za namene naše raziskave smo naloge, ki so 

primarno namenjene vzgojiteljevemu ocenjevanju otrokove grafomotorike, izvedli in ocenili 

sami. Na list papirja smo narisali ravno črto, krog, kvader in križ. Naloga otroka je bila, da čim 

bolj natančno preriše like. Otrokom smo rekli: ''Nariši tako kot je prikazano na sliki zraven.'' 

in pokazali, kako npr. poleg že narisane ravne črte nariše ravno črto.  Po tej nalogi sta bili na 

listu napisani besedi MIZA in PIPA. Otrokova naloga je bila, da te prepiše črke, kot so bile 

navedene v prvi in nato še v drugi besedi. Nato se je otrok tudi podpisal na svoj izdelek. Ob 

tem smo bili pozorni na dominantnost roke, prstni opijem oz. držo pisala, držanje roke na 

podlagi, otrokov pritisk na podlago, kakovost lineacije (tj. kontinuiranost in smer linije ter 

razmerje med elementi/črkami). Na podlagi slednjega smo potem analizirali tudi otrokove 

izdelke prerisovanja likov in črk. Pri prerisovanju geometrijskih oblik smo opazovali, ali je 

prerisana oblika razpoznavna (ali ima obliko npr. kvadrata) ter kakšno je velikostno razmerje 

(ali otrok zmore narisati obliko znotraj okvirja, ali je opazno manjša/večja od oblike na 

predlogi). Pri prepisu besed smo opazovali, ali otrok zmore preslikati posamezne črke ter 

kakšna je izoblikovanost črk. Pri podpisu smo opazovali, ali se zna otrok podpisati ter kako je 

pri tem natančen. Pri vseh nalogah smo opazovali dominantnost roke (dominantna desna  ali 

leva roka ali nediferenciranost roke, ki pomeni, da otrok pri izvajanju nalog izmenjuje 

uporabo leve ali desne roke), prstni opijem oz. držo pisala (ali uporablja pravilni triprstni 

oprijem ali ne in ali ima svinčnik ustrezen položaj, torej se opira na lok med palcem in 

kazalcem), roko na podlagi (ali ima dominantno roko nameščeno na podlago ter z 

nedominantno roko drži papir, na katerem piše), pritisk na podlago (kako intenziven pritisk 

je, npr. prešibak, premočan, ravno pravšnji glede na sled svinčnika), izvedbo lineacije in 

drugo (morebitne značilnosti, ki niso bile vnaprej predvidene na opazovalnem listu).   

Ocena vsakdanjih življenjskih motoričnih spretnosti  

Vsakdanje motorične spretnosti smo preverili z izbranimi nalogami iz Denverskega 

presejalnega preizkusa (Accetto, Kenda in Bele-Potočnik, 1988). S področja vsakdanjih 

življenjskih gibalnih spretnosti smo preverili: 1. ali se otrok obleče sam brez pomoči in ali se 

otrok obuje brez pomoči, 2. ali si otrok zna zapeti gumbe in zadrgo, 3. ali si otrok zna zavezati  

vezalke, 4. ali si zna otrok sam (brez pomoči) umiti roke, obraz in zobe in 5. ali zna otrok s 

škarjami striči po črti. Izbrane naloge smo izbrali, ker vključujejo motorične spretnosti in so 

pomembne za otrokov razvoj samostojnosti.  

Otroku smo najprej dali navodilo, naj s i obleče jopo in kapo ali trak, če ga je otrok imel s 

sabo. Nato smo otroku sporočili, naj se obuje. Zapenjanje gumbov in zadrge smo preverjali 

preko didaktičnega materiala, ki je vključeval zapenjanje gumbov in zadrge. O tem, ali si 

otrok samostojno umije roke, obraz in zobe, so o izbranih otrocih poročale vzgojiteljice 

otrok, ki jih pri omenjenih opravilih vsakodnevno spremljajo. Otroci so nalogo striženja s 
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škarjami izvedli tako, da so poskušali čim bolj natančno rezati po črti, ki je bila narisana na 

papirju A4 formata. Pri vseh petih skupinah nalog smo odgovore vrednotili tako, da smo 

ocenili, ali je bil otrok pri izvajanju nalog samostojen ali ne. Če je bil, samo zabeležili odgovor 

»da«, če pa je pri izvajanju nalog potreboval pomoč, smo zabeležili odgovor »ne«. Pri  

izvajanju posameznih nalog smo si tudi sprotno beležili posebnosti v vedenju (kvalitativna 

opažanja), ki smo jih prepoznali pri posameznem otroku. Npr. pri striženju po črti smo 

opazili, da je eden od otrok sicer strigel po črti, vendar je bil pri tem nenatančen, opaziti je 

bilo tudi tresenje rok, kar smo tudi zapisali in dodali k interpretaciji rezultatov.  

5.6 Opis postopka 

Najprej smo pridobili vsa potrebna soglasja za izpeljavo empiričnega dela (soglasje 

ravnateljice vrtca, soglasje staršev) in se z vzgojiteljicami vrtca dogovorili za sodelovanje. S 

pomočjo logopedinje smo izbrali tri otroke, ki so usmerjeni kot otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami in analizirali njihove značilnosti govorno-jezikovnega ter motoričnega razvoja. Za 

primerjavo smo s pomočjo vzgojiteljev izbrali tri otoke, ki ne odstopajo ne na govorno-

jezikovnem ne na motoričnem področju, in ravno tako analizirali omenjena področja. 

Ocenjevanje otrok je potekalo v prostoru za individualno delo, v dopoldanskem času, v čim 

bolj izenačenih pogojih junija 2017. Z otroki z govorno-jezikovno motnjo smo preizkuse 

izvedli v nekaj dneh, z otroki brez govorno-jezikovnih motenj pa smo preizkuse izvedli v 

enem dnevu. Pri vseh otrocih smo preizkuse izvedli v enakem zaporedju: najprej smo 

preverili značilnosti motoričnega razvoja (naloge v preizkusu ABC gibanja 2, ocenili vsakdanje 

življenje motorične spretnosti ter grafomotoriko), nato smo preverili izvajanje hoje, teka, 

meta in seskoka, zatem je sledil preizkus Rokavička, s katerim smo ugotavljali otrokovo 

pripovedovanje zgodbe. Vsi otroci, razen Andraža, so bili na predlagane termine pripravljeni 

sodelovati pri izvajanju preizkusov, Anže pa je sodelovanje prvič odklonil, drugi dan pa je bil 

pripravljen sodelovati pri izvajanju nalog. V obdobju, ko sem z otroki izvajala raziskavo, sem 

vzgojiteljice oddelkov s pet in šest let starimi otroki prosila, da vsem staršem otrok razdelijo 

vprašalnike o družinskih navadah, povezanih z govorno-jezikovnim in motoričnim razvojem. 

Starši so imeli za izpolnjevanje vprašalnikov teden dni časa. Vprašalnike so oddali v škatlo, ki 

je bila postavljena pred igralnico, v kateri so bili pet in šestletni otroci, na katere se je 

vprašalnik nanašal. Po pridobljenih podatkih otrok in staršev je sledila obdelava podatkov.  

5.7 Postopek obdelave podatkov  

Zaradi lažjega razumevanja obdelave pridobljenih podatkov bomo še enkrat na kratko 

povzeli najbolj bistvene značilnosti tega postopka, saj je to ključnega pomena za 

razumevanje dobljenih rezultatov. Z namenom analize motoričnega razvoja smo uporabili 

preizkus ABC gibanja 2.  Vse pridobljene podatke smo sproti vnašali v zvezek za zapisovanje. 
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Surove rezultate smo nato s pomočjo priročnika in tabel v njem pretvori li v standardne 

dosežke in centilne range. Na podlagi centilnega ranga smo za vsakega otroka določili, ali 

prihaja do zaznanih gibalnih težav, ali obstaja določeno tveganje za gibalne težave , ali ni 

zaznanih gibalnih težav. Rezultate smo prikazali v tabeli in opisno. Pri oceni grafomotorike 

smo opisali kvalitativna opažanja pri prerisovanju oblik, črk in podpisu. Ocenili smo kvaliteto 

lineacije, dominantnost roke, držo pisala, pritisk na podlago in morebitne posebnosti ter te 

podatke pripisali k oceni motoričnega razvoja za vsakega otroka.  Pri oceni teka, meta, 

lovljenja žoge ter seskoka smo glede na značilnosti, ki smo jih opazili pri izvajanju tovrstnih 

dejavnosti, določili na kateri gibalni stopnji je posameznik. Pri oceni smo si pomagali s 

slikovnim prikazom (podrobnejši opisi so prikazani v opisu instrumentarija). V kolikor so bile 

pri otroku opažene značilnosti, ki so prisotne v začetni gibalni stopnji, smo njegov dosežek 

ocenili z 1 točko. V kolikor so bile opažene značilnosti, ki so prisotne v temeljni gibalni 

stopnji, smo otrokov dosežek ocenili z 2 točkama. V kolikor so bile opažene značilnosti, ki so 

prisotne v zreli gibalni stopnji, smo dosežek ocenili s 3 točkami. Pri izvajanju vsakodnevnih 

motoričnih spretnosti smo zapisali, ali otrok določeno dejavnost zmore opravljati ali ne in 

tudi ta podatek pripisali k oceni motoričnega razvoja za vsakega otroka.  

Pripovedne sposobnosti smo analizirali na podlagi Preizkusa pripovedovanje zgodbe: 

Rokavička. Po izvedenem preizkusu smo pripovedi, ki smo jih v času preizkusa posneli na 

diktafon, transkribirali na odgovorni list, ki ga je preizkus vseboval. Na odgovorni list smo 

zapisali tudi ime in priimek otroka, spol, datum preizkušnje ter starost otroka. Za tem smo na 

črte na odgovornem listu vpisali dosežke pri posameznih kazalnikih zgodbe. Dobljene 

vrednosti smo nato vnesli v zahtevana polja v tabeli na spletni strani. Po končanem 

vrednotenju smo izpisali standardizirane vrednosti dosežka (z), zaokrožene vrednosti 

dosežka (C) in interval zaupanja za prava dosežka z in C. Pri vrednotenju smo si pomagali z 

navodili iz priročnika za vrednotenje preizkusa. Rezultate smo interpretirali glede na 

posamezne kazalnike pripovedovanja zgodbe in glede na skupni rezultat, ki ga je otrok 

dosegel. 

Pri vprašalniku o družinskih navadah, povezanih z motoričnim in govorno-jezikovnim 

razvojem, smo sešteli vse odgovore in jih predstavili grafično (stolpični diagram) ter opisno. 

Pri odgovorih odprtega tipa smo glede na dobljene odgovore naredili skupne kategorije (npr. 

našteli najljubše gibalne dejavnosti in pripisali število enakih odgovorov) ter dobljene 

podatke interpretirali. 

5.8 Rezultati in interpretacija 

Dobljene rezultate bomo predstavili znotraj vsebinskih sklopov (podnaslovov), ki se nanašajo 

na posamezna raziskovalna vprašanja. V prvem sklopu bomo prikazali rezultate o 

pripovednih sposobnostih otrok z govorno-jezikovnimi motnjami (v nadaljevanju GJM) in 
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tistimi brez njih (RV1), v drugem pa  rezultate o motoričnih spretnosti otrok z GJM in tistimi 

brez njih (RV2). V tretjem sklopu bomo predstavili značilnosti povezave med dosežki na 

področju motoričnih spretnosti in na področju pripovednih sposobnosti otrok z GJM in tistih 

brez njih (RV3) ter v četrtem značilnosti družinskih spodbud otrok na govorno-jezikovnem in 

motoričnem področju (RV4).  

5.8.1 Pripovedne sposobnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v primerjavi 
z vrstniki brez teh motenj  

V opisu merskih pripomočkov smo že pojasnili, da smo pripovedne sposobnosti izbranih treh 

otrok z GJM in izbranih treh otrok, ki po mnenju vzgojiteljic ne odstopajo v govorno-

jezikovnem razvoju, preverili s Preizkusom pripovedovanja zgodbe: Rokavička (Marjanovič 

Umek idr., 2012). Otroci so ob slikanici pripovedovali zgodbo, ki smo jo posneli na diktafon in 

jo kasneje zapisali na papir. Analizirali smo 11 kazalnikov pripovedovanja zgodbe, ki smo jih 

združili v tri širše sklope: besednjak (zajema število besed in število različnih besed), 

slovnična struktura zgodbe (zajema povprečno dolžino povedi, število priredno zloženih 

povedi, število podrednih zloženih povedi, delež enostavčnih povedi, rabo prirednih veznikov 

in rabo podrednih veznikov) in vsebinska struktura zgodbe (število dogodkov, število 

zamenjav perspektive in število besed za opisovanje mentalnih stanj). 

Vrednosti so bile normirane za otroke, stare od 5 do 6 let. V raziskavo so bili vključeni otroci, 

stari do vključno 6 let (Urh, Andraž, Marko) in nad 6 let (Kal, Erik, Jan). Kal in Erik sta bila eno 

leto starejša zaradi odloženega šolanja, Jan pa je bil star 6 let in 1 mesec. Za vrednotenje 

rezultatov vseh otrok smo uporabili enotne norme za otroke od 5–6  let, saj smo želeli 

neposredno primerjati dosežke vseh vključenih otrok.  

V nadaljevanju so predstavljeni dobljeni rezultate za vsakega od vključenih otrok – za vse tri  

otroke z GJM in za tri otroke brez GJM. Dobljeni rezultati vseh otrok, vključenih v raziskavo, 

so prikazani v Tabeli 4. Transkribcija pripovedi vseh otrok je v Prilogi 1. 
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Tabela 4: Skupna tabela rezult atov otrok pri Preizkusu pripovedovanja zgodbe: Rokavička 

Otrok 
Otroci z GJM Otroci brez GJM 

URH KAL ANDRAŽ MARKO JAN ERIK 

Besednjak 
Število besed 28 74 52 117 93 93 

Število različnih besed 18 43 30 62 40 55 
Slovnična struktura zgodbe 

Povprečna dolžina povedi 7 7,4 5 9,75 10 12 
Število priredno zloženih povedi 1 1 0 6 4 2 

Število podredno zloženih povedi 0 1 0 4 4 3 

Delež enostavčnih povedi 0,75 0,8 1 0,25 0,56 0,375 
Raba prirednih veznikov 0 0 0 0 0 0 

Raba podrednih veznikov 0 0 0 0 1 1 
Vsebinska struktura zgodbe 

Število dogodkov 4 10 10 8 10 7 
Število zamenjav perspektive 0 3 

 
0 1 3 2 

Število besed za opisovanje 
mentalnih stanj 

0 1 0 1 1 2 

SKUPNI DOSEŽEK (C – vrednost) 3 5 4 7 7 7 

Opombe: Rezultate posameznih kazalnikov smo interpretirali  glede na trende razvoja pripovedovanja zgodb, ki 
jih zajema priročnik PPZ Rokavička (Marjanovič Umek idr., 2012). Kot podpovprečne rezultate smo označili 
rezultate pri posameznih kazalnikih pod 25. percentilom – ti  so obarvani rumeno. Z oranžno barvo so označeni 
skupni dosežki pod 25. percentilom (25. percentil predstavlja C vrednost 4), ki kažejo na odstopanja navzdol, z 

zeleno barvo pa rezultati, ki ne kažejo odstopanj.  

Najprej bomo za otroke z GJM in otroke brez njih analizirali/primerjali rezultate 

pripovedovanja zgodbe glede na posamezne kazalnike njihovega pripovedovanja (besednjak, 

slovnična in vsebinska struktura) ter zatem glede na njihov skupni rezultat/dosežek (C- 

vrednosti).  

Iz Tabele 1 je razvidno, da je znotraj področja besednjaka, ki ga sestavljata kazalnika število 

besed in število različnih besed, Urh je pri obeh kazalnikih dosegel podpovprečen rezultat  

(uporabil je 28 besed, 18 pa jih je bilo različnih), Andraž je dosegel podpovprečen rezultat pri  

kazalniku število besed (uporabil je 52 besed), pri številu različnih besed pa povprečen 

rezultat (uporabil je 30 različnih besed), Kal pa je pri obeh omenjenih kazalnikih dosegel 

povprečen rezultat (uporabil je 74 besed, med katerimi je bilo 30 različnih). Vsi trije otroci 

brez govorno jezikovnih motenj (Marko, Jan in Erik) so na področju besednjaka kot pri obeh 

kazalnikih, tj. pri številu besed in številu različnih besed, dosegli povprečne rezultate 

(uporabili so med 93 in 117 besed, med njimi jih je bilo med 40 in 62 različnih) .  

Področje slovnične strukture sestavlja šest kazalnikov, v nadaljevanju bomo predstavili 

rezultate za vsak kazalnik posebej.  
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Pri kazalniku povprečna dolžina povedi, ki ga ugotavljamo glede na število besed v povedi,  

so otroci z GJM (Urh, Kal in Andraž) dosegli povprečen rezultat (v povprečju so sestavili 

povedi iz 5 do 7,4 besed), otroci brez GJM (Marko, Jan in Erik) pa nadpovprečnega (v 

povprečju so sestavili povedi iz 9,75 do 12 besed). 

Pri kazalniku število priredno zloženih povedi je eden izmed otrok z GJM (Andraž) dosegel 

podpovprečen rezultat (v pripovedi ni uporabil nobene priredno zložene povedi),  druga dva 

otroka z GJM (Urh in Kal) pa sta dosegla povprečen rezultat (uporabila sta vsak po eno 

priredno zloženo poved). Med otroki brez GJM je Erik dosegel povprečen rezultat (uporabil 

je dve priredno zloženi povedi), druga dva otroka (Jan in Marko) pa sta dosegla 

nadpovprečen rezultat (uporabila sta štiri oz. šest priredno zloženih povedi).  

Pri kazalniku število podredno zloženih povedi sta dva otroka z GJM (Urh in Andraž) dosegla 

podpovprečen rezultat (uporabila nista nobene podredno zložene povedi), medtem ko je 

eden od otrok z GJM (Kal) dosegel povprečen rezultat (uporabil je eno podredno zloženo 

poved). Otroci brez GJM (Marko, Jan in Erik) so dosegli povprečen rezultat (uporabili so tri ali 

štiri podredno zložene povedi).  

Pri kazalniku delež enostavčnih povedi je med otroki z GJM le eden (Andraž) dosegel 

podpovprečni rezultat (uporabil je le enostavčne povedi, delež je 100 %), druga dva otroka 

(Kal in Urh) pa sta dosegla povprečni rezultat (delež enostavčnih povedi je znašal 75 oz. 80 

%). Dva otroka brez GJM (Marko in Erik) sta dosegla nadpovprečen rezultat (delež 

enostavčnih povedi je znašal 25 oz. 37 %), eden (Jan) pa je dosegel povprečen rezultat (delež 

enostavčnih povedi je znašal 56 %).  

Otroci z GJM so na kazalnikih, ki sestavljajo slovnično strukturo zgodbe, dosegli povprečne in 

podpovprečne rezultate (Urh je na petih kazalnikih dosegel povprečen rezultat, na enem 

kazalniku pa podpovprečnega, Kal je dosegel povprečen rezultat na vseh kazalnikih, Andraž 

je dosegel povprečen rezultat na treh kazalnikih, na treh pa podpovprečnega), otroci brez 

govorno motenj pa povprečne in nadpovprečne rezultate (Marko je dosegel povprečen 

rezultat na treh kazalnikih, na treh pa nadpovprečnega, Jan in Erik sta dosegla povprečen 

rezultat na štirih kazalnikih, na dveh pa nadpovprečnega). 

Na področju vsebinske strukture je med otroki z GJM Urh pri prvem kazalniku število 

dogodkov dosegel povprečen rezultat (v zgodbi je prepoznal štiri dogodke), Kal in Andraž pa 

nadpovprečnega (v zgodbi je vsak od njiju prepoznal deset dogodkov). Vsi trije otroci brez 

GJM so dosegli nadpovprečen rezultat (v zgodbi so prepoznali med 7 in 10 dogodkov).   

Pri kazalniku število zamenjav perspektive sta dva otroka z GJM (Urh in Andraž) dosegla 

podpovprečen rezultat (pri pripovedovanju nista zamenjala perspektive), eden med njimi 

(Kal) pa je dosegel nadpovprečen rezultat (pri pripovedovanju je trikrat zamenjal 

perspektivo). Pri omenjenem kazalniku sta dva otroka brez GJM (Marko in Erik) dosegla 
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povprečen rezultat (ena do dve zamenjavi perspektive), eden (Jan) pa nadpovprečnega (s 

tremi zamenjavami perspektiv).  

Pri kazalniku število besede za opisovanje mentalnih stanj sta med otroki z GJM Urh in 

Andraž dosegla podpovprečen rezultat (uporabila sta vsak po eno besedo za opis mentalnih 

stanj junakov zgodbe), Kal pa povprečnega (uporabil je eno besedo za opis mentalnih stanj 

junakov zgodbe). Dva otroka brez GJM (Marko in Jan) sta pri omenjenem kazalniku dosegla 

povprečen rezultat (z eno uporabljeno besedo za opis mentalnih stanj junakov zgodbe), eden 

od otrok brez GJM (Erik) pa je dosegel nadpovprečen rezultat (z dvema uporabljenima 

besedama za opis mentalnih stanj junakov zgodbe). 

Otroci z GJM so na področju vsebinske strukture zgodbe dosegli povprečne, podpovprečne in 

nadpovprečne rezultate (Urh je dosegel dva povprečna in en podpovprečen rezultat, Kal en 

povprečen in dva nadpovprečna rezultata, Andraž dva podpovprečna in en nadpovprečen 

rezultat), otroci brez GJM pa so dosegli povprečne in nadpovprečne rezultate (Marko in Erik 

sta dosegla vsak po en povprečen in dva nadpovprečna rezultata, Jan pa je dosegel dva 

povprečna in en nadpovprečen rezultat).    

Iz celotnih rezultatov, ki smo jih analizirali po posameznih področjih pripovedovanja zgodbe, 

lahko zaključimo naslednje:  

(1) Otroci z GJM so se med seboj nekoliko razlikovali v pogostosti uporabe števila besed in 

različnih besed (področje besednjaka), njihovi rezultati so bili uvrščeni od podpovprečnih do 

povprečnih, otroci brez GJM pa so na področju besednjaka dosegli enak, tj. povprečen 

rezultat. 

Strokovna spoznanja o otrocih z zmernimi GJM kažejo, da imajo skromnejše besedišče od 

otrok brez GJM (ZRSŠ, 2015), kar se ni pokazalo pri vseh treh otrocih z GJM (le pri dveh). Za 

otroke z zmernimi GJM naj bi bilo značilno, da uporabljajo krajše povedi  (ZRSŠ, 2015), kar ne 

nakazujejo rezultati naše raziskave z otroki z GJM, ki so uporabili povprečno dolge povedi.  

Različni avtorji (npr. Botting, 2002; Grobler in Arapović, 2005) ugotavljajo, da imajo otroci z 

GJM težave s pripovedovanjem zgodbe, saj tvorijo krajše zgodbe, njihovo pripovedovanje pa 

je manj kakovostno v primerjavi z vrstniki, kar za področje dolžine povedi ne velja za 

rezultate otrok z GJM, ki so sodelovali v naši raziskavi, saj se v dolžini povedi niso bistveno 

razlikovali od večine vrstnikov (norme). Na drugi strani pa so rezultati otrok z GJM v naši 

raziskavi pokazali na precejšnje razlike pri uporabi priredno in podredno zloženih povedi v 

njihovi pripovedi, kar pomeni, da težave na področju slovnične strukture ne veljajo za vse 

otroke z GJM.  

(2) Na področju vsebine pripovedovanja zgodbe so se otroci z GJM precej razlikovali, razlike 

med njimi pa so se pokazale tudi znotraj posameznih področij pripovedovanja, npr. otroci z 
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GJM so prepoznali povprečno ali nadpovprečno število dogodkov v zgodbi, pri zavzemanju 

perspektiv je bil eden od njih nadpovprečno uspešen, druga dva pa povprečno. Mentalna 

stanja junakov zgodbe so otroci z GJM podpovprečno ali povprečno pogosto 

prepoznali/opisovali. Otroci brez GJM so na področju pripovedovanja zgodbe pri vseh 

kazalnikih dosegli povprečen ali nadpovprečen rezultat.  

V eni od raziskav (Bogetič, Arapović in Kuvač-Kraljević, 2008) je bilo ugotovljeno, da otroci z 

GJM razumejo, kako je pripoved zgrajena (da ima začetek, sredino in konec), vendar imajo 

več težav pri tvorjenju razumljivih povedi, ki so slovnično pravilne. Rezultati naše raziskave 

so pri otrocih z GJM pokazali, da se njihova vsebina pripovedovanja zgodbe razlikuje v 

odvisnosti od področij pripovedovanja, npr. boljše rezultate dosegajo pri prepoznavanju 

dogodkov v zgodbi in zavzemanju perspektive junakov, več težav pa je zaznati pri opisovanju 

miselnih stanj junakov zgodbe.  

Iz celotnih rezultatov pripovedovanja zgodbe lahko zaključimo, da so otroci z GJM po 

posameznih kazalnikih pripovedi večinoma dosegali nižje rezultate (podpovprečne ali 

povprečne) kot otroci brez GJM, ki so dosegali povprečne ali nadpovprečne rezultate, kar se 

sklada s predhodnimi ugotovitvami avtorjev (Grobler, 2005; Botting, 2002; McAleer 

Hamaguchi, 2010) o bistvenem odstopanju otrok z GJM na različnih področjih 

pripovedovanja zgodbe. Podrobnejši pregled rezultatov naše raziskave je pokazal, da so se 

otroci z GJM na nekaterih področjih med seboj precej razlikovali, saj so bili njihovi rezultati  

po področjih razpršeni od podpovprečnih do nadpovprečnih, prav tako pa je eden od otrok z 

GJM (Kal) pogosto dosegal višje rezultate od svojih dveh vrstnikov brez GJM. To nakazuje, da 

je potrebno vsakega otroka z GJM tudi na področju pripovedovanja zgodbe obravnavati 

individualno in pri njem poiskati/spodbuditi področja, ki mu na področju pripovedovanja 

delajo težave. 

Rezultati na ravni celotnega preizkusa pripovedovanja zgodbe (C-vrednosti) pa – za razliko 

od rezultatov po posameznih področjih –  pri vsakem otroku ne pokažejo bistvenih 

odstopanj, ki jih prepoznamo z analizo posameznih podpodročij pripovedovanja zgodbe. 

Rezultat celotnega preizkusa je namreč pokazal, da je med otroki z GJM le eden od otrok 

(Urh) dosegel podpovprečen rezultat, ki nakazuje na rahlo odstopanje od normativnega 

razvoja (C = 3), druga dva otroka sta dosegla povprečen rezultat, pri čemer sodi rezultat 

enega izmed njiju v spodnje povprečje (Andraž, C = 4, P = 25), rezultat drugega pa med 

povprečne (Kal, C = 5, P = 50). Prav tako so otroci brez GJM dosegli nadpovprečno dober 

rezultat celotnega preizkusa, kar je nenavadno, saj so jih vzgojiteljice izbrale kot otroke, ki  

nimajo težav na govorno-jezikovnem področju, ne pa kot otroke, ki so na tem področju 

uspešnejši od ostalih. Rezultati na ravni celotnega rezultata torej nekoliko presenečajo tako 

za dva otroka z GJM, ki sta dosegla povprečen rezultat, kot za vse tri otroke brez GJM, ki so 

dosegli nadpovprečen skupen rezultat.   
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Dobljeni skupni rezultati pripovedovanja zgodbe so nekoliko višji od rezultatov na 

posameznih področjih. Razlog za to je lahko presplošen skupni rezultat, ki ne daje pravega 

vpogleda v naravo otrokovih težav na področju pripovedovanja , oz. da dva otroka z GJM 

nimata v resnici tako izrazitih težav na tem področju. Otroci brez GJM so glede na skupni 

rezultat pripovedovanja zgodbe dosegli nadpovprečne dosežke, kar lahko kaže, da so 

vzgojiteljice same izbrale otroke, ki odstopajo v smeri nadpovprečja. Na višje rezultate tako 

otrok z GJM kot otrok brez GJM je lahko imela vpliv tudi starostna struktura otrok, vključenih 

v vzorec. Vrednosti preizkusa Pripovedovanja zgodbe so normirane za otroke, stare od 5 let, 

0 mesecev in 0 dni do 5 let, 11 mesecev in 30 dni. V raziskavo so bili vključeni otroci stari od 

5 let in 8 mesecev do 6 let in 9 mesecev. Za vrednotenje rezultatov vseh vključenih otrok 

smo uporabili enotne norme za otroke od 5 let, 0 mesecev in 0 dni do 5 let, 11 mesecev in 30 

dni, saj smo želeli neposredno primerjati dosežke vseh vključenih otrok. Ker se v zgodnjem 

otroštvu zmožnost pripovedovanja zgodbe hitro razvija (Marjanovič Umek idr., 2012) , lahko 

predvidevamo, da je imela vpliv na boljše dosežke tudi starost. Prav tako moramo  

upoštevati, da so bili otroci z GJM v vrtcu deležni specialno-pedagoške in logopedske 

pomoči, zato lahko sklepamo, da je imela dodatna strokovna pomoč pomemben vpliv na 

višje rezultate, kot smo jih pričakovali glede na opredelitev otrok z zmernimi GJM.  

Glede na celoten rezultat in rezultate po posameznih kazalnikih pripovedovanja zgodbe, ki se 

delno razlikujejo, lahko zaključimo, da smo z  rezultati po posameznih področjih oz. 

kazalnikih dobili več informacij o otrokovih odstopanjih v razvoju, kot če jih ocenjujemo 

samo glede na dosežen skupen rezultat.   
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5.8.2 Motorični razvoj otrok z govorno-jezikovno motnjo v primerjavi z otroki brez te 
motnje 

Za analizo motoričnega razvoja otrok smo uporabili preizkus ABC gibanja 2 (Henderson idr., 

2014), oceno grafomotorike (Ozbič idr., 2012, v Vališer, 2012), opazovanje značilnosti 

temeljne stopnje gibalnega razvoja (Gallahue in Ozmun, 2006) in oceno vsakdanjih 

življenjskih gibalnih spretnosti (Accetto idr., 1988). 

Rezultate posameznih motoričnih spretnosti bomo najprej predstavili za preizkus ABC 

gibanja 2, in sicer najprej za vsako od treh komponent preizkusa (spretnosti rok, ciljanje in 

lovljenje ter ravnotežje) in nato za skupni rezultat preizkusa. Nadaljevali bomo s 

predstavitvijo rezultatov, dobljenih s preizkusom grafomotorike, nalogami za ugotavljanje 

temeljne stopnje gibalnega razvoja in vsakdanjih življenjskih gibalnih spretnosti.  

 Preizkus ABC gibanja 2: dosežki otrok pri komponenti spretnosti rok  

Dosežki, ki smo jih dobili s preizkusom ABC gibanja 2 pri komponenti spretnosti rok, so 

zbrani v Tabeli 5. 

Rezultate bomo interpretirali glede na dobljene centilne vrednosti in z upoštevanjem 

sistema semaforja, ki se uporablja za vrednotenje skupnega testnega dosežka. Vrednost 

rezultata na ali pod 5. centilom predstavlja »rdeče področje« in pomeni pomembne gibalne 

težave, vrednost med 5. in 15. centilom predstavlja  »oranžno področje«', kar pomeni 

tveganje za gibalne težave – potrebno je spremljanje, vrednost nad 15. centilom pa spada v 

»zeleno področje«, kar pomeni, da ni zaznanih gibalnih težav.  

Tabela 5: Preizkus ABC gibanja 2: dosežki otrok pri komponenti spretnosti rok 

Otrok Naloga 
Surove 

točke 

Standardni 

dosežek 

Kompo-

nentni 

dosežek 

Standard-

ni 

dosežek 

Centil 

O
tro

ci z G
JM

 

Urh 

Vstavljanje kovancev - 

prednostna roka 
18 10 

12 30 

10 50 
Vstavljanje kovancev – 

neprednostna roka 
17 13 

Nizanje korald 57 7  

Sledenje poti 1 0 11 

Kal 

Vstavljanje kovancev - 

prednostna roka 

20 6 

8 28 

9 37 
Vstavljanje kovancev – 

neprednostna roka 

18 10 

Nizanje korald 43 9  

Sledenje poti 1 0 11 
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Andraž 

Vstavljanje kovancev - 

prednostna roka 
0 0 

1 12 

1 0,1 
Vstavljanje kovancev – 

neprednostna roka 
36 3 

Nizanje korald 88 3  

Sledenje poti 1 1 8 

O
tro

ci b
re

z G
JM

 

Marko 

Vstavljanje kovancev - 

prednostna roka 
17 11 

12 32 

11 63 
Vstavljanje kovancev – 

neprednostna roka 
18 12 

Nizanje korald 44 9  

Sledenje poti 1 0 11 

Jan 

Vstavljanje kovancev - 

prednostna roka 
17 11 

7 24 

7 16 
Vstavljanje kovancev – 

neprednostna roka 
21 7 

Nizanje korald 54 6  

Sledenje poti 1 0 11 

Erik 

Vstavljanje kovancev - 

prednostna roka 
17 8 

9 28 

9 37 
Vstavljanje kovancev – 

neprednostna roka 
18 10 

Nizanje korald 46 8  

Sledenje poti 1 0 11 

Opomba: Z rdečo barvo je označen rezultat, ki nakazuje na ''pomembne gibalne težave'' (sistem 
semaforja). Rezultate smo interpretirali tudi glede na centilne vrednosti (pod 25. centilom smo 
označili podpovprečen rezultat, med 25. in 75. povprečen, nad 75. pa nadpovprečen) in sistem 
semaforja. Centil pomeni, koliko otrok, ki so jih zajeli v norme preizkusa, je doseglo enak ali nižji 
rezultat (Henderson idr., 2014).   

Iz rezultatov v tabeli 5 je razvidno, da sta med otroki z GJM dva otroka dosegla povprečne 

dosežke, in sicer Urh (50. centil) in Kal (37. centil), medtem ko je en otrok (Andraž) dosegel 

rezultate, ki nakazujejo na pomembne gibalne težave/odstopanja v razvoju spretnosti rok  

(0,1 centil). Urh je ob nizanju korald občasno držal vezalko predaleč od konice, občasno pa 

preblizu, vendar je kljub temu dosegel povprečen rezultat. Pri Kalu ni bilo opaziti posebnosti. 

Pri Andražu je bilo pri nalogi vstavljanja kovancev opaziti zelo sunkovite gibe rok in 

nemirnost pri sedenju, uporabljal je pretirano silo in kovancev ni poravnal z režo. Pri nizanju 

korald je občasno s konico vezalke zgrešil luknjico koralde, poleg tega je vezalko držal 

predaleč, kar je vplivalo na njegov podpovprečni testni rezultat.  

Med otroki brez GJM se je na spodnjo mejo povprečja uvrstil Jan (16. centil), povprečne 

vrednosti pa sta dosegla Erik (37. centil) in Marko (63. centil). Jan je izvajal nalogo nizanja 

korald izmenično z obema rokama, kar je vplivalo na rezultat na spodnji meji povprečja, 
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medtem ko pri Marku in Eriku ni bilo opaziti kvalitativnih posebnosti ob izvedbi nalog, saj sta 

jih izvajala na ustrezen način, kar se je pokazalo tudi v povprečnem rezultatu.  

 Preizkus ABC gibanja 2: dosežki otrok pri komponenti ciljanja in lovljenja  

Tabela 6: Preizkus ABC gibanja 2: dosežki otrok pri komponenti ciljanja in lovljenja  

Otrok Naloga 
Surove 

točke 

Standardni 

dosežek 

Kompo-

nentni 

dosežek 

Standard-

ni dosežek 
Centil 

O
troci z G

JM
 

Urh 
Lovljenje vrečke s fižolom 7 9 

15 6 9 
Metanje vrečke s fižolom na podlago 5 6 

Kal 
Lovljenje vrečke s fižolom 9 10 

15 6 9 
Metanje vrečke s fižolom na podlago 6 5 

Andraž 
Lovljenje vrečke s fižolom 7 6 

9 2 0,5 
Metanje vrečke s fižolom na podlago 4 3 

O
troci brez G

JM
 

Marko 
Lovljenje vrečke s fižolom 8 10 

21 10 50 
Metanje vrečke s fižolom na podlago 8 11 

Jan 
Lovljenje vrečke s fižolom 7 8 

20 10 50 
Metanje vrečke s fižolom na podlago 9 12 

Erik 
Lovljenje vrečke s fižolom 10 13 

19 9 37 
Metanje vrečke s fižolom na podlago 7 6 

Opomba: Z oranžno barvo so označeni rezultati, pri katerih obstaja tveganje za gibalne težave, z 
rdečim rezultat, ki nakazuje na gibalne težave.  

Iz Tabele 6 razberemo, da sta med otroki z GJM pri komponenti ciljanja in lovljenja Urh in Kal 

dosegla rezultate, ki kažejo na »tveganje za gibalne težave« (rezultate smo pri obeh uvrstili v 

9. centil), rezultati Andraža (0,5 centil) pa nakazujejo na »pomembne gibalne težave«. Pri  

izvajanju preizkusa smo opazili, da je imel Urh pri metanju vrečke s fižolom na podlago slab 

zamah s roko in slabši nadzor moči meta, kar se je pokazalo v podpovprečnem dosežku. Kal 

je, ko se mu je približala vrečka s fižolom, držal dlani iztegnjene s trdimi prsti. Tudi on je 

slabo presojal moč meta (vrečko je vrgel premočno ali prešibko) , kar se je pokazalo v 

podpovprečnem dosežku. Andraž pri metanju vrečke ni naredil zamaha roke pred metom, 

tudi on je slabo presojal moč meta (premočno ali prešibko), kar se je pokazalo v zelo nizkem 

dosežku. 

Otroci brez GJM (Marko, Jan in Erik) so dosegli rezultate, ki ne kažejo odstopanj v gibalnem 

razvoju na tem področju, saj so vsi trije dosegli povprečne rezultate (Marko in Jan sta 

dosegla 50. centil, Jan je dosegel 37. centil). Pri njih nismo opazili kvalitativnih posebnosti pri  

izvedbi nalog, saj so jih izvajali na ustrezen način, kar se odraža tudi v povprečnih testnih 

rezultatih. 
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 Preizkus ABC Gibanja 2: dosežki otrok pri komponenti ravnotežja  

Tabela 7: Preizkus Abc gibanja 2: dosežki otrok pri komponenti ravnotežja 

Otrok Naloga 
Surove 

točke 

Standardni 

dosežek  

Kompo-

nentni 

dosežek  

Standard-

ni dosežek  
Centil 

O
tro

ci z G
JM

 

Urh 

Ravnotežje na eni nogi – boljša noga 10 9 
7 

24 6 9 
Ravnotežje na eni nogi – druga noga 2 5 

Hoja z dvignjenimi petami 15 11 

Skakanje po podlogah 3 6 

Kal 

Ravnotežje na eni nogi – boljša noga 30 13 1

3 
30 10 50 

Ravnotežje na eni nogi – druga noga 30 12 

Hoja z dvignjenimi petami 15 11 

Skakanje po podlogah 4 6 

Andraž 

Ravnotežje na eni nogi – boljša noga 8 6 
4 

16 3 1 
Ravnotežje na eni nogi – druga noga 2 2 

Hoja z dvignjenimi petami 15 11 

Skakanje po podlogah 2 1 

O
tro

ci b
re

z G
JM

 

Marko 

Ravnotežje na eni nogi – boljša noga 30 14 1

4 
36 15 95 

Ravnotežje na eni nogi – druga noga 30 14 

Hoja z dvignjenimi petami 15 11 

Skakanje po podlogah 5 11 

Jan 

Ravnotežje na eni nogi – boljša noga 2 4 
3 

25 7 16 
Ravnotežje na eni nogi – druga noga 2 2 

Hoja z dvignjenimi petami 15 11 

Skakanje po podlogah 5 11 

Erik 

Ravnotežje na eni nogi – boljša noga 8 6 
5 

27 8 25 
Ravnotežje na eni nogi – druga noga 5 5 

Hoja z dvignjenimi petami 15 11 

Skakanje po podlogah 5 11 

Opomba: Z oranžno barvo so označeni rezultati, pri katerih obstaja tveganje za gibalne težave, z 
rdečim rezultat, ki nakazuje na gibalne težave.  

Iz tabele 7 je razvidno, da so otroci z GJM pri komponenti ravnotežja dosegli zelo različne 

vrednosti. Pri Andražu (C = 1) rezultat nakazuje na pomembne gibalne težave, pri Urhu (C  = 

9) predstavlja rezultat tveganje za gibalne težave, pri Kalu (C  = 50) pa je rezultat povprečen in 

ne kaže odstopanj. Pri ravnotežju na eni nogi sta se tako Urh kot Andraž močno nagiba la in 

nista fiksirala glave in oči na eno točko, prisotni so bili tudi pretirani gibi rok in telesa, kar se 

je kazalo v slabem času ohranjanja ravnotežja in posledično nizkem dosežku. Pri Kalu ni bilo 

opaziti posebnosti, nalogo je izvedel ustrezno, kar se kaže v njegovem povprečnem dosežku.   
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Otroci brez GJM so dosegli rezultate, ki sicer ne kažejo na odstopanja (od 16. centila 

navzgor), vendar so se tudi med njimi pokazale velike razlike. Jan (C  = 16) je dosegel 

podpovprečen rezultat, Erik (C = 25) rezultat na spodnji meji povprečja in Marko 

nadpovprečen rezultat (C = 95), Jan je komentiral, da mu je držanje ravnotežja težko, kar se 

je pokazalo tudi v podpovprečnem dosežku. Pri ostalima otrokoma brez GJM ni bilo opaziti  

posebnosti. 

 Preizkus ABC gibanja 2: skupni dosežek posameznega otroka   

Tabela 8: Preizkus ABC gibanja 2: skupni dosežek posameznega otroka  

Otrok 
Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 
Centil 

Gibalne težave  

Otroci z GJM Urh 72 6 9 Tveganje 

Kal 73 8 25 Brez 

Andraž 37 1 0,1 Pomembne  

Otroci brez GJM Marko 89 13 84 Brez 

Jan 67 8 25 Brez 

Erik 74 9 37 Brez 

Iz tabele 8 je razvidno, da so skupni rezultati posameznih otrok iz skupine z GJM zelo različni. 

Rezultat pri Andražu kaže na pomembne gibalne težave (C  = 0,1), pri Urhu je razvidno 

tveganje za gibalne težave (C = 9), pri Kalu pa rezultat kaže, da težave niso bile zaznane (C  = 

25), saj se je s svojim dosežkom uvrstil na spodnjo mejo povprečja. Pri nobenem izmed otrok 

brez GJM niso bile zaznane gibalne težave, čeprav je opaziti tudi med njimi veliko raznolikost 

rezultatov. Na podlagi centilnih vrednosti lahko rečemo, da se Janov rezultat uvršča na 

spodnjo mejo povprečja (C = 25), Erik med povprečne dosežke (C  = 37), Markov pa med 

nadpovprečne dosežke (C = 84).  

 Ocena grafomotorike otrok  

Rezultati, ki smo jih dobili s preizkusom grafomotorike, so zbrani v Tabeli 9. 

Tabela 9: Ocena grafomotorike otrok  

 Otroci z GJM Otroci brez GJM 

Urh Kal Andraž Marko Jan Erik 
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Iz tabele 8 je razvidno, da so ravno črto ustrezno prerisali vsi trije otroci z GJM in vsi trije 

otroci brez GJM.  
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Med otroki z GJM sta Urh in Andraž krog prerisala tako, da nista upoštevala velikostnega 

razmerja (krog je dvakrat manjši kot na sliki), Urhov krog poleg tega tudi ni sklenjen, medtem 

ko ga je Kal ustrezno prerisal. Vsi otroci brez govorno-jezikovnih motenj so krog prerisali v 

ustreznem velikostnem razmerju s sklenjeno črto.  

Podobno se je izkazalo pri prerisovanju kvadrata. Dva otroka z GJM motnjami (Urh in Andraž) 

sta imela težave z velikostnim razmerjem, en otrok z GJM motnjami (Kal) pa ne. Vsi otroci 

brez govorno-jezikovnih motenj so ustrezno prerisali kvadrat.  

Pri prerisovanju znaka plus je en otrok z GJM motnjami (Urh) plus zaobrnil za nekaj stopinj, 

eden (Andraž) je naredil krajšo eno stranico, Kal  pa ga je ustrezno prerisal. Vsi otroci brez 

govorno-jezikovnih motenj so plus prerisali ustrezno.  

Pri prepisovanju besed PIPA in MIZA je en otrok z GJM motnjami (Urh) prepisal vse črke 

razen Z, eden (Kal) je prepisal vse črke razen M (namesto tega je naredil A), eden (Andraž) pa 

besed ni zmogel preslikati. Vsi otroci brez govorno-jezikovnih motenj so ustrezno prepisali 

besedi. Dva otroka z GJM motnjami (Urh in Andraž) sta imela težave s pisanjem na črto, eden 

(Kal) pa ne. Vsi otroci brez govorno-jezikovnih motenj so ustrezno prepisali besede na črto, ki 

je bila na predlogi.  

Eden izmed otrok z GJM motnjami (Andraž) se ne zna podpisati, medtem ko se ostala dva 

(Urh in Kal) znata. Vsi otroci brez govorno-jezikovnih motenj se znajo podpisati.  

Vsi otroci z GJM motnjami in brez govorno-jezikovnih motenj imajo desno dominantno roko. 

Pri otrocih z GJM motnjami vidimo tri različne prstne oprijeme pisala. Prstni oprijem, ki ga 

ima Kal, je ustrezen, Urh ima statični triprstni oprijem pisala, medtem ko je Andražev prstni 

oprijem neprilagojen. Prstni oprijemi otrok brez govorno-jezikovnih motenj so funkcionalni 

in ustrezni – imajo zreli triprstni oprijem, kar se odraža tudi v primernem pritisku na podlago. 

Dva otroka z GJM (Urh in Andraž) imata neustrezen pritisk na podlago (prerahel), ki se 

odraža v zelo šibki sledi svinčnika na papirju, medtem ko ima en otrok z GJM (Kal) 

ustreznega. Tudi vsi otroci brez GJM imajo ustrezen pritisk na podlagi, kar se odraža v dobro 

vidni sledi svinčnika.  

Na podlagi analize posameznih elementov grafomotorike lahko zaključimo, da opažamo 

težave na področju grafomotorike pri dveh otrocih z GJM (Urhu in Andražu), saj imata težave 

s prerisovanjem kroga in kvadrata, pomanjkljivo ali sploh ne preslikata črk, imata težave s 

pisanjem na črto in pritiskom na podlago ter uporabljata neustrezen prstni oprijem pisala, 

medtem ko pri enemu otroku z GJM (Kalu) grafomotoričnih težav ne opažamo, saj je bila 

izvedba nalog ustrezna. Tudi pri vseh otrocih brez govorno-jezikovnih motenj ni opaziti  

grafomotoričnih težav.  

 Opazovanje temeljnih gibalnih spretnosti 
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Da bi dobili čim bolj celostni vpogled v motorični razvoj posameznih otrok smo dodali tudi 

naloge za ocenjevanje temeljnih gibalnih spretnosti: teka, meta, lovljenja žoge in seskoka, ki 

smo jih analizirali glede na razvoj temeljne gibalne faze po avtorjih Gallahue in Ozmun 

(2006). Razvoj znotraj temeljne gibalne faze poteka po treh stopnjah, ki smo jih glede na 

zrelost ovrednotili z eno, dvema ali tremi točkami. Z eno točko smo ovrednotili izvedbo 

temeljnih gibalnih spretnosti na začetni stopnji temeljne gibalne faze, z dvema na osnovni 

stopnji in s tremi na zreli stopnji temeljne gibalne faze. Pri opazovanju smo bili pozorni na 

natančnost gibanja, na položaje okončin in splošno koordinacijo gibov, ki so podrobneje 

opisane pri opisu instrumentarija za vsako fazo in stopnjo motoričnega razvoja. Značilnosti 

določene stopnje znotraj temeljne gibalne faze so podrobneje opisane v opisu 

instrumentarija.  

Rezultati, ki smo jih dobili z ocenjevanjem temeljnih gibalnih spretnosti, so zbrani v Tabeli 10. 

Tabela 10: Rezultati izvedbe gibalnih spretnosti znotraj temeljne gibalne faze po Gallahueju in Ozmunu 
(2006) 

 

 

 

 

 

 

Iz tabele 10 lahko razberemo, da sta pri teku dva otroka z GJM (Urh in Andraž) na osnovni 

stopnji (2) temeljne gibalne faze, eden (Kal) pa na zreli stopnji temeljne gibalne faze (3). En 

otrok brez GJM (Jan) je pri teku na osnovni stopnji temeljne gibalne faze (2), ostala dva 

otroka brez GJM (Marko in Erik) pa na zreli stopnji temeljne gibalne faze (3).  

Pri metu in lovljenju so vsi otroci z GJM (Urh, Kal in Andraž) na osnovni stopnji temeljne 

gibalne faze (2), otroci brez GJM (Marko, Jan in Erik) pa na zreli stopnji temeljne gibalne faze 

(3). 

Pri seskoku sta dva otroka z GJM (Urh in Andraž) na osnovni stopnji (2) temeljne gibalne 

faze, eden (Kal) pa na zreli stopnji temeljne gibalne faze (3). En otrok brez GJM (Erik) je pri  

teku na zreli stopnji temeljne gibalne faze (3), ostala dva otroka brez GJM (Marko in Jan) pa 

sta na osnovni stopnji temeljne gibalne faze (2). Povzamemo lahko, da so otroci iz obeh 

skupin na podlagi značilnosti gibanja, ki smo ga opazovali (tek, met, lovljenje in seskok) na 

osnovni (2) in zreli stopnji temeljne gibalne faze (3). Pri otrocih z GJM še vedno prevladujejo 

Otrok Tek Met Lovljenje Seskok 

Otroci z GJM 

Urh 2  2 2 2 

Kal 3 2 2 3 

Andraž 2 2 2 2 

Otroci brez GJM 

Marko 3 3 3 2 

Jan 2 3 3 2 

Erik 3 3 3 3 
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gibalne spretnosti, ki so značilne za osnovno stopnjo temeljne gibalne faze (pri desetih 

ocenjenih gibalnih spretnostih od dvanajstih so dosegli oceno 2), medtem ko pri otrocih brez 

GJM prevladujejo gibalne značilnosti, ki so značilne za zrelo stopnjo temeljne gibalne faze 

(pri devetih od dvanajstih ocenjenih gibalnih spretnosti so dosegli oceno 3).  

 Ocenjevanje vsakdanjih življenjskih gibalnih spretnosti  

Rezultati, ki smo jih dobili z ocenjevanjem izbranih vsakdanjih življenjskih gibalnih spretnosti, 

so zbrani v Tabeli 11. 

Tabela 11: Dosežki otrok pri ocenjevanju vsakdanjih življenjskih gibalnih spretnosti  

Rezultati na področju vsakdanjih življenjskih gibalnih spretnosti (tabela 11) so pokazali, da se 

dva otroka z GJM (Urh in Kal) zmoreta obleči brez pomoči, vendar sta pri tem počasna, 

medtem ko eden izmed otrok z GJM (Andraž) to stori občasno. Vsi otroci GJM (Marko, Jan, 

Erik) se znajo sami obleči in pri tem ne potrebujejo pomoči. Vsi otroci z GJM se znajo obuti 

brez pomoči, vendar so pri tem počasni, medtem ko so otroci brez GJM (Marko, Jan, Erik) pri  

tem povsem samostojni in razmeroma hitri. Pri zapenjanju gumbov imata dva otroka z GJM 

(Urh in Andraž) težave, medtem ko gumbe brez težav zapne en otrok z GJM (Kal). Vsi otroci 

brez GJM (Marko, Jan in Erik) zmorejo zapeti gumbe. Otroci z GJM (Urh, Kal in Andraž) niso 

zmogli zapeti drobne zadrge, medtem ko so otroci brez GJM (Marko, Jan in Erik) to storili 

brez težav. Otroci z GJM (Urh, Kal in Andraž) si ne znajo zavezati vezalk. Tudi dva otroka brez 

GJM (Marko in Jan) si ne znata, medtem ko si en otrok brez GJM zna zavezati vezalke (Erik). 

Pri umivanju obraza, rok in zob so samostojni vsi otroci z GJM (Urh, Kal in Anraž), ravno tako 
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sam brez 
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URH Da, 

vendar je 

počasen. 

Da, vendar 

je zelo 

počasen. 

Ne Ne  Ne Da Da, vendar 

manj 

natančno. 

KAL Da, 

vendar je 

počasen. 

Da, vendar 
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ERIK Da Da Da Da Da Da Da 
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kot otroci brez GJM (Marko, Jan in Erik). Pri striženju s škarjami sta dva otroka z GJM (Urh in 

Andraž) sicer samostojna, kar pomeni, da jih znata uporabljati, vendar sta manj natančna (ne 

strižeta povsem po liniji, prisotni so odmiki od nje), eden otrok (Kal) pa striže ustrezno. Tudi 

vsi otroci brez GJM (Marko Jan in Erik) so pri tem samostojni in natančni.  

Iz celotnih rezultatov, ki smo jih analizirali po posameznih področjih motoričnega razvoja, 

lahko zaključimo naslednje:  

(1) Individualni skupni dosežki na preizkusu ABC gibanja 2 so v obeh skupinah otrok (z GJM in 

brez GJM) zelo razpršeni. Na osnovi individualnega skupnega dosežka smo ugotovili, da ima 

med otroki z GJM eden izmed njih pomembne gibalne težave, pri drugem rezultati kažejo na 

tveganje za gibalne težave in pri tretjem gibalne težave niso bile zaznane. Na osnovi 

individualnih skupnih dosežkov v skupini otrok brez GJM ugotavljamo, da otroci nimajo 

gibalnih težav, se pa njihovi rezultati gibljejo od spodnje meje povprečja do nadpovprečnih 

dosežkov. 

Avtorja Retchetnikov in Maitra (2009) sta v metaanalizi raziskav ugotovila, da otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami v primerjavi z vrstniki brez govorno-jezikovnih motenj 

naredijo več napak pri izvajanju motoričnih nalog in so počasnejši v motoričnem odzivanju 

ter da ima od 40 % do 90 % otrok z govorno-jezikovnimi motnjami tudi različne motorične 

težave (Hill, 2001, v Retchetnikov in Maitra, 2009), kar se je v naši raziskavi pokazalo pri dveh 

od treh otrok z GJM.  

(2) Na podlagi analize posameznih elementov grafomotorike lahko zaključimo, da opažamo 

težave na področju grafomotorike pri dveh otrocih z GJM, pri enem otroku z GJM pa ne. Pri  

nobenem od otrok brez GJM ni prisotnih grafomotoričnih težav. Rezultati tudi kažejo, da 

imata dva otroka z GJM, ki imata gibalne težave oz. se nakazuje tveganje za gibalne težave, 

tudi težave na področju grafomotorike. Rezultati niso presenetljivi, saj se v otrokovem 

razvoju najprej razvije groba motorika, potem fina motorika in grafomotorika (Galeša, 1995). 

Otrok, ki ima težave na motoričnem področju, ima torej običajno tudi težave na področju 

grafomotorike (Povšič, 2014).  

(3) Pri opazovanju značilnosti gibalne stopnje smo ugotovili, da so otroci  iz obeh skupin na 

osnovni in zreli stopnji temeljne gibalne faze. Pri otrocih z GJM še vedno prevladujejo gibalne 

značilnosti, ki so značilne za osnovno stopnjo temeljne gibalne faze, medtem ko pri otrocih 

brez GJM prevladujejo gibalne značilnosti, ki so značilne za zrelo stopnjo temeljne gibalne 

faze.  

(4) Na področju vsakodnevnih življenjskih gibalnih spretnosti so otroci z GJM manj uspešni 

kot otroci brez GJM pri zapenjanju drobne zadrge in pri obuvanju (so počasnejši). Dva otroka 

z GJM sta manj uspešna pri zapenjanju gumbov in pri striženju s škarjami (sta manj 

natančna). Tako otroci z GJM kot otroci brez GJM so samostojni pri umivanju obraza, rok in 
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zob. Vezalke si zna izmed vseh otrok (z GJM in brez GJM) zavezati le en otrok z GJM. Rezultati  

nakazujejo na to, da imata dva otroka z GJM nekaj več težav pri posameznih vsakdanjih 

življenjskih gibalnih spretnostih, za razliko od enega otroka z GJM in otrok brez GJM.  

Težave na gibalnem področju, na področju grafomotorike in pri nekaterih vsakodnevnih 

življenjskih gibalnih spretnostih so se torej pokazale pri dveh otrocih z GJM, pri enem pa ne. 

Pri otrocih brez GJM težave na omenjenih področjih niso bile zaznane. Rezultati potrjujejo 

trditev, da se težave otrok z GJM lahko pojavljajo poleg na jezikovnih tudi na drugih 

področjih, kot sta npr. motorične in  grafomotorične spretnosti (Vitaskova, 2005, v  Mlčakova, 

Vitaskova, Rihova, 2012). Eden izmed otrok z GJM je na področju motoričnih spretnosti 

dosegel višje rezultate od ostalih otrok z GJM. To nakazuje, da je potrebno vsakega otroka z 

GJM (ravno tako kot na pripovednem) tudi na motoričnem področju obravnavati 

individualno in pri njem poiskati/spodbuditi področja, ki mu na tem področju predstavljajo 

težave. 

5.8.3. Povezanost med dosežki na področju pripovednih sposobnosti in motoričnih 
spretnosti pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo in otrocih brez govorno-

jezikovne motnje 

Zanimalo nas je, kakšna je povezanost med dosežki na področju pripovednih sposobnosti in 

motoričnih spretnosti pri obeh skupinah v raziskavo vključenih otrok. Povezanost med 

obema področjema smo za vse vključene otroke ugotavljali na ravni skupnih rezultatov 

Preizkusa pripovedovanja zgodbe Rokavička (za področje pripovednih sposobnosti) in 

preizkusa ABC gibanja 2 (za področje motoričnih spretnosti), saj bi bilo primerjav na ravni 

posameznih podpodročij preveč in bi bile zato nepregledne. Rezultati, ki smo jih dobili s 

preizkusom ABC gibanja 2 ter Preizkusom pripovedovanja zgodbe Rokavička, so za vsakega 

od otrok zbrani v Tabeli 12. 

Tabela 12: Rezultati na Preizkusu pripovedovanja zgodbe Rokavička ter na preizkusu ABC gibanja 2 

Opombe: z rdečo barvo je označen podpovprečen rezultat (rezultat, ki pri PPZ: Rokavička 

predstavlja odstopanje od normativnega razvoja (C-vrednost 3), pri preizkusu ABC gibanja 2 

rezultat, ki nakazuje na tveganje za gibalne težave (9. centil) oz. pomembne gibalne težave 

OTROK 
Otroci z GJM Otroci brez GJM 

URH KAL ANDRAŽ MARKO JAN ERIK 

PPZ: Rokavička 

C vrednost 
3 5 4 7 7 7 

ABC gibanja 2: 

centili 
9 25 0,1 84 25 37 
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(0,1 centil)) in z rumeno rezultat na spodnji meji povprečja (pri PPZ: Rokavička je to C-

vrednost 4 (predstavlja 25. percentil), pri preizkusu ABC gibanja 2 pa 25. centil). 

Iz rezultatov v tabeli 12 je razvidno, da je en otrok z GJM (Urh) dosegel podpovprečen 

rezultat na področju pripovednih sposobnosti in motoričnih spretnosti, en otrok z GJM 

(Andraž) je na področju pripovednih sposobnosti dosegel rezultat na spodnji meji povprečja 

in podpovprečen rezultat na področju motoričnih spretnosti, en otrok z GJM (Kal) pa je 

dosegel povprečen rezultat na področju pripovednih sposobnosti in rezultat na spodnji meji 

povprečja na področju motoričnih spretnosti. Glede na omenjene rezultate lahko zaključimo, 

da se je povezanost med področjem pripovednih sposobnosti in motoričnih spretnosti pri  

otrocih z GJM razlikovala, saj noben izmed njih ni dosegel podpovprečnega rezultata na 

področju motoričnih spretnosti (z ABC preizkusom 2).  

Med otroki brez GJM so vsi dosegli nadpovprečne rezultate na področju pripovednih 

sposobnosti, na področju motoričnih spretnosti pa je eden (Ma rko) dosegel nadpovprečen 

rezultat, eden (Erik) povprečnega in eden (Jan) rezultat na spodnji meji povprečja. Tudi na 

osnovi omenjenih rezultatov otrok brez GJM lahko zaključimo, da so bili rezultati na 

motoričnem področju zelo raznoliki, čeprav so vsi otroci dosegli nadpovprečen rezultat na 

preizkusu pripovednih sposobnosti.  

Na osnovi predstavljenih rezultatov ne moremo zaključiti, da se pripovedne sposobnosti in 

gibalne spretnosti pri vseh otrocih z GJM in tistih brez njih med seboj povezujejo podobno. 

Tudi Wang, Lekhal, Aero in Schjolberg (2003) so ugotovili, da povezave med jezikom in 

motoričnimi spretnostmi niso vzročno-posledične, ampak kompleksne in večrazsežnostne. S. 

Tancig (1994) poudarja, da posamezne vidike razvoja, kot sta govorno-jezikovni in motorični, 

ne smemo obravnavati ločeno, ampak celostno, saj je posameznikov razvoj prepleten in 

soodvisen. Tudi drugi raziskovalci (Fernell idr., 2002, v Retchetnikov in Maitra, 2009) so 

opozorili na potrebo po celostni diagnostiki otrok z govorno-jezikovno motnjo, saj ustrezna 

in pravočasna identifikacija otrok izboljša možnosti za določitev najprimernejšega zgodnjega 

programa za predšolske otroke, ki vključuje tako jezikovno kot motorično področje. Glede na 

izsledke naše raziskave lahko zaključimo, da je potrebno vsakega otroka z GJM obravnavati 

individualno tako na pripovednem kot motoričnem področju in pri njem poiskati/spodbuditi  

področja, s katerimi ima otrok težave.  

5.8.4 Družinske spodbude na govorno-jezikovnem in motoričnem področju pri 
pet/šestletnikih, vključenih v vrtec 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšne so družinske spodbude na govorno-jezikovnem in 

motoričnem področju predšolskih otrok, vključenih v izbrani vrtec. Podatke smo pridobili s 

pomočjo vprašalnika, ki ga je izpolnilo 53 staršev. Poleg teh staršev smo za izpolnjevanje 

vprašalnika prosili tudi starše treh otrok z GJM in treh otrok brez GJM, pri katerih smo v 
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raziskavi preverili pripovedne sposobnosti in motorične spretnosti. V tabeli 13 predstavljamo 

odgovore, ki smo jih lahko ovrednotili s kategorijami »da«, »ne« in »včasih«, odgovore na 

vprašanja, ki jih nismo mogli opredeliti z omenjenimi kategorijami (npr. pogostost 

obiskovanja knjižnice) pa so predstavljeni opisno. Rezultati so podani za vse otroke, za otroke 

z GJM in za otroke brez GJM. 

Tabela 13: Družinske spodbude na govorno-jezikovnem in motoričnem področju  

 

ODGOVORI DA NE VČASIH 

VPRAŠANJE VZOREC f (%) f (%) f (%) 

 
petje/poslušanje pesmi 

Vsi 52 (98) 1 2 

otroci z GJM 1 2   

otroci brez GJM 3   

razlaga neznanih besed 

Vsi 44 (83)  9 (17)  

otroci z GJM 1  1 1 

otroci brez GJM 2  1 

 
igranje besednih iger 

Vsi 46 (87) 7 (13)   

otroci z GJM 2 1  

otroci brez GJM 3   

obiskovanje knjižnice 

Vsi 40 (75) 13 (25)  

otroci z GJM 1 2  

otroci brez GJM 2 1  

ima najljubšo knjigo 
Vsi 24 (45) 29 (54)  
otroci z GJM  3  

otroci brez GJM 2 1  

ima knjigo, ki jo večkrat 
preberejo 

Vsi 40 (75) 13 (25)  

otroci z GJM  3  

otroci brez GJM 3   

želja otroka po branju 

Vsi 53 (100) 0(0)  

otroci z GJM 3   

otroci brez GJM 3   

 
veselje staršev do branja 

Vsi 42 (79) 11 (21)  

otroci z GJM 2 1  

otroci brez GJM 3   

otrok vidi branje staršev 

Vsi 38 (72) 5 (9) 8 (15)  

otroci z GJM 2 1  

otroci brez GJM 3   

 
 
gledanje televizije 

Vsi 52 (98) 1(2)  

otroci z GJM 3   
otroci brez GJM 3   

uporaba pametnih naprav  

Vsi 48 (91) 2 (4)  

otroci z GJM 3   

otroci brez GJM 3   

 
veselje do gibalne 

Vsi 53 (100)   

otroci z GJM 3   
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dejavnosti otroci brez GJM 3   

obiskovanje organiziranih 
dejavnosti 

Vsi 38 (72) 15 (28)  

otroci z GJM 1 2  

otroci brez GJM 3   

Opomba: Pri vprašanju o tem, ali otrok vidi branje staršev, na dveh vprašalnikih ni bilo podanega odgovora (3 
%), pri vprašanju o uporabi pametnih naprav pa ni bilo podanega odgovora na treh vprašalnikih (5 %).  

Skoraj vsi starši (98 %) petletnikov/šestletnikov, vključenih v izbrani vrtec, pojejo in/ali 

poslušajo pesmi z otrokom. To velja tudi za starše enega od otrok z GJM, medtem ko pri  

dveh otrocih z GJM starši tega ne počnejo. Vsi starši otrok brez GJM z otrokom pojejo in/ali 

poslušajo pesmi. 

Večina staršev (83 %) razloži otrokom ob branju neznane besede, manjšina (17 %) pa to stori 

vsaj občasno. Starši otrok z GJM enemu otroku razlagajo neznane besede, enemu ne 

razlagajo, enemu pa občasno. Dva starša otrok brez GJM svojima otrokoma razlagata 

neznane besede, eden pa to stori občasno.  

Večina staršev se z otroki igra besedne igre (87 %). Tega sta deležna tudi dva otroka z GJM, 

eden pa ne. Starši vseh otrok brez GJM se s svojimi otroki igrajo besedne igre.  

Knjižnico obiskuje 75 % otrok. Tisti, ki obiskujejo knjižnico, obiščejo knjižnico vsak mesec (38 

%), nekajkrat na leto (32 %) ali tedensko (5 %). Knjižnico obiskuje en otrok z GJM (in sicer 

nekajkrat na leto), dva pa ne. Knjižnico obiskujeta dva otroka brez GJM (oba nekajkrat na 

leto), eden pa ne.  

Vsi otroci (100 %) imajo željo po tem, da jim starši berejo. Enake odgovore na vprašalniku 

(100 %) smo dobili tudi pri otrocih z GJM in otrocih brez GJM. Rezultati torej kažejo, da je 

branje oz. poslušanje zgodb za otroke prijetna in želena dejavnost, kar je vzpodbudno, saj 

ima branje pomemben vpliv na govorni razvoj otrok. L. Marjanovič Umek, U. Fekonja, S. 

Kranjc in P. Lešnik Musek (2003) so namreč ugotovile, da se dejavnosti, s katerimi starši 

spodbujajo otrokov govorni razvoj (npr. pogostost branja otroku, obiskovanje knjižnice), 

pozitivno povezujejo z dosežki na lestvici govornega razvoja.  

Pri vprašanjih, ali ima otrok najljubšo knjigo in katero knjigo so starši otroku največkrat 

prebrali, smo pričakovali ujemajoče rezultate. Predvidevali smo, da bo najljubša knjiga tudi 

največkrat prebrana, vendar so rezultati pokazali, da  temu ni tako. Skoraj polovica otrok (45 

%) nima najljubše knjige, kljub temu pa ima 75 % otrok knjigo, za katero želijo, da jim jo 

starši večkrat preberejo, kar je vzpodbudno, saj večkratno branje otrokove najljubše knjige 

spodbuja otrokov govorni razvoj, zlasti če otroci pri tem aktivno sodelujejo (npr. z 

dodajanjem besed, ki jih poznajo) (American Medical Association, 2003, v Marjnovič Umek 

idr., 2006). Za vse tri otroke z GJM velja, da nimajo niti najljubše knjige niti knjige, ki bi jim jo 

starši večkrat prebrali. Dva otroka brez GJM imata najljubšo knjigo, eden pa ne, vsi pa imajo 
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knjigo, ki jim jo starši večkrat preberejo. Ugotovimo lahko, da otroci z GJM za razliko od 

vrstnikov brez GJM nimajo knjige, ki bi jim jo starši večkrat prebrali.  

Večina staršev (79 %), vključenih v raziskavo, rada bere. Iz njihovih odgovorov je razvidno, da 

se med seboj zelo razlikujejo glede na pogostost branja. Nekateri berejo vsak dan  (32 %), 

drugi večkrat tedensko (25 %), tretji odvisno od časa, največkrat na dopustu (20 %), četrti  

nekajkrat letno (13 %), ostali (9 %) pa se do tega niso opredelili. Večina otrok vidi svoje 

starše, da berejo (72 %), nekateri med njimi jih vidijo brati le včasih (15%), najmanjši delež 

otrok (9 %) pa je med tistimi, ki svojih staršev nikoli ne vidijo brati. Starši teh otrok (ki jih ne 

vidijo brati) so navedli, da berejo takrat, ko otroci spijo. Med otroki z GJM dva starša rada 

bereta (in sicer oba vsak dan) in ga otroka pri tem vidita, en starš pa ne bere rad in ga otrok 

pri tem tudi ne vidi. Vsi starši otrok brez GJM radi berejo (en starš prebere tri knjige letno, 

eden odvisno od časa in eden bere trikrat na teden po eno uro), otroci pa jih pri tem vidijo. 

Zaključimo lahko, da imajo otroci v domačem okolju različne bralne zglede. Raziskave kažejo, 

da starši, ki sami radi berejo, otrokom pogosteje nudijo priložnosti za spoznavanje literature 

in z otroki pogosteje obiskujejo knjižnice (Foy in Mann, 2003). To se do neke mere ujema 

tudi z rezultati naše raziskave, saj smo ugotovili, da rado bere 79 % staršev, da večina staršev 

(79 %) s svojim otrokom obiskuje knjižnico, 21 % staršev pa kljub temu, da radi berejo, 

knjižnice ne obiskujejo skupaj z otrokom.  

Starši najpogosteje obiskujejo s svojimi otroki igrišče (98 %), nekoliko manj kino (74 %) in 

drsališče (57 %), najmanj pogosto pa gledališče (40 %). Starši vseh otrok z GJM in brez GJM 

obiskujejo z njimi igrišče. Starši dveh otrok brez GJM ju peljejo v kino in na drsališče, enega 

izmed njiju pa tudi v gledališče. 

Televizijo gleda 98 % otrok, od tega jo večina otrok (70 %) gleda vsak dan oz. skoraj vsak dan. 

Vsak dan gledajo televizijo vsi otroci z GJM in brez GJM. V eni od prihodnjih raziskav bi bilo 

zanimivo raziskati, kakšne vsebine gledajo otroci.  

Odgovori staršev so pokazali, da je med otroki uporaba pametnih naprav zelo pogosta, saj 

jih uporablja kar večina otrok (91 %). Pametne naprave uporabljajo tudi vsi otroci z GJM in 

vsi otroci brez GJM. Najpogosteje starši omejijo uporabo pametnih naprav na 10–30 minut 

dnevno (44 %), sledi ji omejitev na dvakrat do trikrat tedensko (27 %),  nato enkrat tedensko 

ali manj (18 %). Najmanjša deleža otrok sta omejena pri uporabi pametnih naprav od ene do 

dveh ur dnevno (9 %) in do štirih ur dnevno (2 %). Dva starša otrok z GJM omejujeta uporabo 

pametnih naprav na eno uro na dan, eden pa na dve uri na dan. Starš enega otroka brez GJM 

omejuje uporabo pametnih naprav na 30 minut tedensko, eden na eno uro tedensko, eden 

pa na 30 minut dnevno. Na osnovi odgovorov vseh vključenih staršev lahko ugotovimo, da 

otroci z GJM pogosteje uporabljajo pametne naprave kot njihovi vrstniki brez GJM.  

Zanimal nas je tudi namen uporabe pametnih naprav. Odgovori kažejo, da otroci uporabijo 

pametne naprave za igranje igric, temu sledi gledanje risank, reševanje miselnih iger, 
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gledanje kanala YouTube ter iskanje oz. gledanje slik glede na interesno področje otroka. 

Starši otrok z GJM navajajo, da njihovi otroci uporabljajo pametne naprave za igranje igric in 

gledanje kanala YouTube, starši otrok brez GJM pa, da jih otroci uporabljajo poleg igranja 

igric tudi za gledanje risank. Zagotovo z uporabo različnih komunikacijskih sistemov 

(televizija, video) starši spodbujajo otrokovo večmodalno zaznavanje (Anening, 2003, v 

Marjanovič Umek idr., 2006), vendar pa je po priporočilih Ameriškega pediatričnega 

združenja (2016) dobro, da se otrokom omeji uporaba elektronskih naprav. Za otroke med 2. 

in 5. letom starosti priporočajo uporabo elektronskih naprav le eno uro na dan, pri čemer je 

potrebno izbirati kakovostne vsebine (prav tam). V naši raziskavi so rezultati  pokazali, da 11 

% staršev ne ravna v skladu s temi priporočili. Iz smernic Ameriškega pediatričnega združenja 

(2016) je razvidno tudi priporočilo, da naj bi starši elektronske naprave uporabljali skupaj z 

otrokom, pri tem pa je naloga staršev, da otroku pomagajo razumeti vsebino. Poudarili so 

tudi, naj starši zmanjšajo svojo uporabo različnih elektronskih naprav, saj s o tako dober 

model za otrokovo zmanjševanje časa ob elektronskih napravah.  

Analiza odgovorov v naši raziskavi kaže, da imajo vsi otroci (100 %)  radi gibalne dejavnosti, 

tako z GJM kot tisti brez GJM. Omenjeni rezultati so spodbudni, saj je zadostna količina 

gibanja v najzgodnejšem razvoju temeljnega pomena za otrokov nadaljnji motorični razvoj 

(Videmšek in Pišot, 2007). Rezultati naše raziskave kažejo, da so med najbolj priljubljenimi 

gibalnimi dejavnostmi otrok kolesarjenje, plezanje, igre z žogo, rolanje in rolkanje, tek, 

igranje na igralih, vožnja s skirojem, nogomet, trampolin, tobogan in lovljenje. Starši otrok z 

GJM so kot najbolj priljubljene gibalne dejavnosti svojih otrok navedli kolesarjenje in igre z 

žogo, starši otrok brez GJM pa tek, plezanje, kolesarjenje, igre z žogo, vožnja skiroja in 

plezanje. Ugotovimo lahko, da imajo otroci z GJM manj priljubljenih športnih dejavnostih kot 

otroci brez GJM. Razlog za manjše število priljubljenih športnih dejavnosti bi lahko bil v tem, 

da so pri omenjenih dejavnostih manj spretni od vrstnikov, kar lahko vpliva na njihovo 

motivacijo za izvajanje teh dejavnosti. 

Odgovori staršev kažejo, da približno dobri dve tretjini otrok obiskujeta organizirane 

dejavnosti (72 %), slaba tretjina pa ne (28 %). Prevladuje obiskovanje plesnih vaj, sledi 

gimnastika, atletika, glasbene delavnice, plavanje, tečaj angleščine, petje, judo, jahanje in 

arhitektura za otroke. Izmed otrok z GJM obiskuje organizirano dejavnost en otrok (in sicer 

lego krožek), dva pa ne. Vsi otroci brez GJM obiskujejo organizirane dejavnosti, in sicer 

plesne vaje, gimnastiko in angleščino. 

Na osnovi zbranih odgovorov iz vprašalnika za starše lahko zaključimo, da imajo 

petletniki/šestletniki, vključeni v izbrani vrtec, v večini vzpodbudno družinsko okolje za razvoj 

govorno-jezikovnih spretnosti, saj jim starši berejo knjige, razlagajo neznane  besede, se z 

njimi igrajo besedne igre, obiskujejo knjižnico ipd. Glede na to, da večina otrok gleda 

televizijo in uporablja pametne naprave, bi bilo smiselno starše opozoriti na čas, ki ga otroci 

preživijo ob TV in pametnih napravah ter jih spodbuditi k preverjanju vsebin, s katerimi se 
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otroci preko njih seznanjajo. Poleg tega je ključnega pomena tudi zadostna količina gibanja 

(Videmšek in Pišot, 2007). Petletniki/šestletniki, vključeni v izbrani vrtec, imajo v večini 

vzpodbudno družinsko okolje tudi za razvoj motoričnih spretnosti, saj večina staršev (98 %) 

skupaj s svojimi otroki obiskuje igrišče, večina otrok (72 %) pa obiskuje tudi organizirane 

dejavnosti, med katerimi prednjačijo gibalne dejavnosti. 

Tudi za skupini otrok z GJM in brez GJM lahko zaključimo, da imajo po mnenju staršev željo 

po branju in izvajanju gibalnih dejavnosti ter da oboji gledajo televizijo in uporabljajo 

pametne naprave. Za razliko od vrstnikov brez GJM niti en otrok z GJM nima knjige, ki bi jim 

jo starši večkrat prebrali, ter v primerjavi z vrstniki brez GJM pogosteje uporabljajo pametne 

naprave. Otroci z GJM so tudi deležni manjšega števila spodbud v primerjavi s številom 

spodbud, ki so jih deležni otroci brez GJM. Otroci z GJM so deležni manj spodbud zlasti na 

govornem področju, kar se sklada tudi z ugotovitvami, da nimajo najljubše knjige in knjige, ki 

bi jo večkrat prebrali skupaj s starši, in ob tem razvijali govorno-jezikovne spretnosti. 

Družinsko okolje je eden izmed najpomembnejših dejavnikov otrokovega razvoja govora 

(npr. Melhuish idr. 2008, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012). Predvidevamo 

lahko, da bi bilo pripovedovanje otrok z GJM boljše, če bi imeli otroci več spodbud v 

družinskem okolju. Starše bi bilo smiselno spodbuditi, da otrokom večkrat preberejo isto 

knjigo ter s tem širijo besedišče svojih otrok in druge jezikovne zmožnosti ter da zmanjšajo 

uporabo pametnih naprav in ob tem poskrbijo, da otroci dostopajo do vsebin, ki vplivajo na 

govorno-jezikovne sposobnosti. Ker je bistvene primanjkljaje v otrokovem motoričnem 

razvoju, ki izhajajo iz premajhnih spodbud v ožjem otrokovem okolju, težko kompenzirati  

(Šturm, Petrovič in Strel, 1990, v Videmšek, Strah in Stančevič, 2001), bi bilo smiselno 

spodbuditi starše, naj otroke vključijo v organizirane gibalne dejavnosti in jih spodbujajo, da 

skupaj izvajajo čim več raznovrstnih gibalnih dejavnostih, kot so npr. tek, igre z žogo, 

plezanje ipd. 

5.8.5 Konkretne smernice za spodbujanje pripovednega in motoričnega razvoja 

izbranih otrok  

Za vsakega izmed otrok, vključenih v našo raziskavo, smo glede na rezultate pripravili nekaj 

ciljev, ki so postavljeni glede na njihova šibka področja in ki bi jih bilo potrebno razvijati v 

nadaljnji specialno pedagoški obravnavi ter v vrtčevski skupini. Dejavnosti, ki so primerne za 

doseganje posameznega cilja, so zbrane v 4. poglavju ter predstavljene v Smernicah za 

spodbujanje pripovednega in motoričnega razvoja, ki so priloga magistrskemu delu, zapisane 

pa so tudi skupaj z zastavljenim ciljem v Tabeli 14. 

Tabela 14: Cil ji  in vaje za spodbujanje pripovednega in motoričnega razvoja otrok, vključenih v raziskavo  

 
Cilj 

Katere vaje iz smernic za 

spodbujanje pripovednega in 



70 

 

 

Starše vseh otrok z GJM bi spodbudili k večkratnemu branju ene in iste knjige, k obiskovanju 

knjižnice, k petju in poslušanju pesmi s svojim otrokom ter spodbudili, da otroka vpišejo v 

katero izmed organiziranih dejavnosti.  

 

  

motoričnega razvoja izvajati? 

Urh  Uporabi več kot 50 besed v zgodbi. Širjenje besednjaka 

 Uporabi vsaj eno priredje v pripovedi. Širjenje slovnične strukture stavka 

 Zadane z riževo vrečko v obroč na tleh (oddaljen 

2 metra) v vsaj 8/10 poskusov. 
Groba motorika 

 Pravilno drži pisalo. Oprijem pisala 

 Samostojno zapne gumbe in zadrgo. Vsakodnevne življenjske gibalne 

spretnosti 

Kal  Uporabi več kot 90 besed v pripovedi Širjenje besednjaka 

 Uporabi vsaj dve priredji v pripovedi.  Slovnična struktura 

 Ulovi žogo, ki mu jo vržemo z razdalje 2 m, vsaj v 

8/10 poskusov.  
Groba motorika 

 Jopo obleče prej kot v 30 sekundah.  Vsakodnevne življenjske gibalne 

spretnosti 

Andraž  Uporabi več kot 70 besed v zgodbi.  Besednjak 

 Uporabi vsaj 2 priredji ali podredji. Slovnična struktura  

 V 5/10poskusov poda žogo z razdalje 1 m, brez 

da pade po tleh. 
Groba motorika 

 Pravilno drži pisalo. Oprijem pisala 

Marko  Ne potrebuje dodatnih usmeritev in ciljev, ker se 

ustrezno razvija. 
 

Jan  Ulovi žogo z razdalje 2 metrov v 8/10 poskusov.  

 Zadane tarčo, postavljeno na tleh, z razdalje 2,5 

metra, v 8/10 poskusov. 

Groba motorika 

Erik  Zadrži ravnotežje vsaj 20 sekund na levi in desni 

nogi. 
Groba motorika 
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6. SKLEP 

V raziskavi so nas zanimale pripovedne sposobnosti in motorične spretnosti izbranih otrok, ki  

so usmerjeni kot otroci z govorno-jezikovnimi motnjami (GJM), v primerjavi z izbranimi 

otroki brez GJM in povezanost med področjema pripovednih sposobnosti in motoričnih 

spretnosti. Ugotoviti smo želeli tudi, kakšnih družinskih spodbud na govorno-jezikovnem in 

motoričnem področju so deležni otroci, vključeni v enega od izbranih vrtcev, med katerimi so 

bili tudi izbrani otroci z GJM in otroci brez GJM. V vzorec smo izbrali tri otroke z GJM in tri  

otroke, ki so jih vzgojiteljice ocenile kot otroke, ki nimajo težav na govorno-jezikovnem 

področju, vprašalnik družinskih navad pa so poleg staršev vseh šestih izbranih otrok izpolnili 

tudi drugi starši otrok v izbranem vrtcu. Za ugotavljanje pripovednih sposobnosti smo 

uporabili standardiziran preizkus PPZ: Rokavička (Marjanovič Umek idr., 2012), motorične 

spretnosti smo ugotavljali preko standardiziranega preizkusa ABC gibanja 2 (Henderson idr., 

2014), vprašalnik o družinskih spodbudah pa smo za namen raziskave oblikovali sami.  

Pripovedne sposobnosti smo analizirali glede na posamezne kazalnike zgodbe in glede na 

celotni rezultat preizkusa. Rezultati po posameznih kazalnikih pripovedovanja zgodbe so 

pokazali, da so otroci z GJM večinoma dosegali nižje rezultate (podpovprečne ali povprečne) 

v primerjavi z otroki brez GJM (dosegli so povprečne ali nadpovprečne rezultate). Rezultati  

na ravni celotnega preizkusa pripovedovanja zgodbe pa so pokazali, da je med otroki z GJM 

le eden od otrok dosegel podpovprečen rezultat, ki nakazuje na rahlo odstopanje od 

normativnega razvoja, druga dva otroka pa sta dosegla povprečen rezultat, pri čemer sodi 

rezultat enega izmed njiju v spodnje povprečje, rezultat drugega pa  med povprečne, 

medtem ko so vsi trije otroci brez GJM dosegli nadpovprečne rezultate.  

Motorične spretnosti smo analizirali na podlagi preizkusa ABC gibanja 2, ocene 

grafomotorike, opazovanja temeljnih gibalnih spretnosti (tek, met, lovljenje, seskok) ter na 

podlagi opazovanja izvajanja vsakdanjih življenjskih gibalnih dejavnosti (npr. oblačenje, 

obuvanje). Na podlagi rezultatov preizkusa ABC gibanja 2 smo ugotovili, da rezultati enega 

otroka v skupini otrok z GJM nakazujejo na pomembne gibalne težave, rezultati drugega 

otroka kažejo na tveganje za gibalne težave in pri tretjem gibalne težave niso bile zaznane. V 

skupini otrok brez GJM pa se je izkazalo, da otroci nimajo gibalnih težav, se pa njihovi 

rezultati gibljejo od spodnje meje povprečja do nadpovprečnih dosežkov. Na podlagi analize 

posameznih elementov grafomotorike smo ugotovili, da se težave na področju 

grafomotorike kažejo pri dveh otrocih z GJM, pri enem otroku z GJM pa ne. Pri  otrocih brez 

GJM nismo opazili grafomotoričnih težav. Pri opazovanju značilnosti gibalne stopnje smo 

ugotovili, da pri otrocih z GJM še vedno prevladujejo gibalne značilnosti, ki so značilne za 

osnovno stopnjo temeljne gibalne faze, medtem ko pri otrocih brez GJM prevladujejo 

gibalne značilnosti, ki so značilne za zrelo stopnjo temeljne gibalne faze. Na področju 

vsakodnevnih življenjskih gibalnih spretnosti rezultati nakazujejo na to, da imata dva otroka z 
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GJM nekaj več težav pri posameznih vsakdanjih življenjskih gibalnih spretnostih za razliko od 

enega otroka z GJM in vseh otrok brez GJM. 

Pri ugotavljanju povezanosti med pripovednimi sposobnostmi in motoričnimi spretnostmi 

glede na celotne rezultate nismo mogli zaključiti, da se pripovedne sposobnosti in gibalne 

spretnosti pri vseh otrocih z GJM in tistimi brez njih med seboj podobno povezujejo, saj so 

bili rezultati pri obeh skupinah zelo raznoliki.  

Iz celotnih rezultatov pripovedovanja zgodbe lahko zaključimo, da so otroci z GJM po 

posameznih kazalnih pripovedi večinoma dosegali nižje rezultate kot otroci brez GJM, kar se 

sklada s predhodnimi ugotovitvami avtorjev (Grobler, 2005; Botting, 2002; McAleer 

Hamaguchi, 2010) o bistvenem odstopanju otrok z GJM na različnih področjih 

pripovedovanja zgodbe. Rezultati potrjujejo tudi trditev, da se težave otrok z GJM lahko 

pojavljajo na jezikovnih in drugih področjih, kot sta npr. motorične in  grafomotorične 

spretnosti (Vitaskova, 2005, v Mlčakova, Vitaskova in Rihova, 2012), kar se je pokazalo pri  

dveh otrocih, ki sta na vseh preizkušnjah dosegla nižje rezultate. Iz rezultatov lahko 

razberemo, da imata dva otroka z GJM, ki imata gibalne težave oz. se nakazuje tveganje za 

gibalne težave, tudi težave na področju grafomotorike. N. Povšič (2014) je ugotovila, da ima 

običajno otrok, ki ima težave na motoričnem področju, tudi težave na področju 

grafomotorike. Wang, Lekhal, Aero in Schjolberg (2003) so ugotovili, da povezave med 

jezikom in motoričnimi spretnostmi niso vzročno-posledične, ampak kompleksne in 

večrazsežnostne, kar lahko potrdimo na podlagi ugotavljanja povezanosti med pripovednimi 

in motoričnimi spretnostmi izbranih otrok, ki so dosegli na obeh področjih zelo raznolike 

rezultate.  

Analiza družinskih navad, povezanih z gibanjem, je pokazala, da  starši večine otrok poročajo,  

da pri otrocih spodbujajo govorno-jezikovne sposobnosti in motorične spretnosti, saj jim 

berejo knjige, razlagajo neznane besede, se z njimi igrajo besedne igre, obiskujejo knjižnico, 

igrišče ipd.  Razlike med otroci z GJM in brez GJM so se pokazale pri odgovorih na vprašanje, 

ali imajo knjigo, ki jo otrokom večkrat preberejo (starši otrok z GJM so navedli, da ne, 

medtem ko starši otrok brez GJM navajajo odgovor da) ter v pogostosti uporabe pametnih 

naprav (otroci z GJM pogosteje uporabljajo pametne naprave kot otroci brez GJM). Na 

podlagi manjšega števila spodbud smo prišli do ugotovitve, da so otroci z GJM na splošno 

deležni manj spodbud (zlasti na govornem področju). Z namenom, da bi staršem (in 

strokovnim delavcem) lahko svetovali, kako naj spodbujajo svoje otroke, smo pripravili 

smernice za spodbujanje pripovednega in motoričnega razvoja. 

Glede na izsledke naše raziskave lahko zaključimo, da je potrebno vsakega otroka z GJM, 

tako na pripovednem kot motoričnem področju, obravnavati individualno in pri njem 

poiskati/spodbuditi področja, s katerimi ima otrok težave. Analiza posameznikovih 

pripovednih sposobnosti in motoričnih spretnosti nam torej predstavlja izhodišče za 
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načrtovanje dela, katerega glavni cilj je nudenje ustrezne in pravočasne pomoči, usmerjene 

na primanjkljaje.  

Pomanjkljivost raziskave je majhen vzorec otrok z GJM in otrok brez GJM ter ostalih otrok, ki  

so bili vključeni v vrtec. Rezultati bi bili tudi bolj objektivni, če bi vse preizkuse ocenjevalo več 

ocenjevalcev, zlasti pri nalogah, ki zahtevajo opazovanje.  

V magistrskem delu smo opisali pripovedni in motorični razvoj ter njuno povezanost, kar smo 

preizkusili tudi v empiričnem delu. Poleg tega so nastale smernice, ki so namenjene 

svetovanju, kar je ena od pomembnih nalog specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in 

hkrati pomemben cilj magistrskega dela.  
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8. PRILOGE 

Priloga 1  

PRIPOVEDI OTROK 

Urh: Dedek je našel rokavico pa je bila noter miška. Potem sta pa prišla lisica pa volk. Pa sta 

prišla jazbec pa medved. Potem pa dedek ni imel rokavic.  

Kal: Dedek je izgubil eno rokavico. Pol je prišla miška, žaba in zajec. Pol so bli že noter. Pol so 

prišli še lisica in volk. Pa so bli že noter. Pol so prišli še pujsek pa medved. Pol so bli vsi že 

noter, Pol je prišel pa dedek domov, je pa videl, da ima samo eno. Pol je pa šel pes posikat 

rokavico in je vse nagnal iz rokavice. Vse živali so šle ven. In je dal nazaj dedku rokavico.  

Andraž: Dedku je padlo rokavica. In potem so zajček in žaba prišla tukaj. In potem sta se 

usedla najprej. In potem sta prišla še lisica pa volk. In so sedeli. In je medved pa pujs prišel. 

Pa so sedeli. Kuža je zdaj prišel. Živali pa so zbežale. In dedkovo rokavico je prinesel volk.  

Marko: Ko je šel stric s kužkom na sprehod je šel čez most daleč od hiše in pred mostom 

izgubil rokavico. Pa tega ni vedel. In potem so se v njo naselile živali. Miška, žaba, zajček pa 

lisica pa volk pa medved pa prašiček. Pol ko je pa prišel domov je pa videl, da ni rokavice. Ko 

je pa drugič sta ššla iskat rokavico je kuža tekel v gozd in je najdu rokavico. Živali so pol pa 

zbežale, ker je rokavica od tistega strica. Pol jo je pa domov prinesel je pa stric pobožal 

kužka, ker mu je najdel rokavico.  

Jan: Ko je bilo jutro je fantek je šel v gozd in potem je izgubil rokavičko. In potem je miška 

prišla na svet. Potem je prišel not žaba. Potem zajec. In potem je prišla še lisica in volk. In 

potem še medved in divja svinja. In potem je videl, ko je prišel ta fantek domov, da nima 

rokavice. In pol je volkec stekel, ker je izvohal, je stekel. In pol je piršel in je rekel... in jih 

pregnal in potem mu je prinesel rokavičko.  

Erik: Dedek je šel na sprehod in je izgubil eno rokavico. Miška jo je najdla in zlezla not. Potem 

je prišla žaba in je vprašala, če lahko gre tudi ona notri. Pa ji je rekla:''Ja!''. Potem je priše l še 

zajec  n jo je vprašal, če gre lahko tudi on noter, pa je rekla:''Ja!''. In sta prišla še lisica pa volk 

pa sta vprašala:''Ali lahko greva tudi midva not?'' Pa so rekli:''Ja!''. Potem sta prišla medved 

in jazbec in sta vprašala, če lahko prideta tudi ona notri. Potem so bili vsi notri. In ko sta z 

dedkom prišla domov je dedek ni vedel, kje je ena rokavica. Potem je prišel pes in je vse ven 

prepodil. 
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Priloga 2 

GOVOR IN GIBANJE V DRUŽINSKEM OKOLJU 

 

Spoštovani starši, 

sem Špela Tršinar, specialna in rehabilitacijska pedagoginja v vrtcu X, v katerega je vključen 

tudi vaš otrok. V magistrski nalogi se ukvarjam s spodbujanjem otrokovega razvoja že v 

predšolskem obdobju, zato želim med drugim ugotoviti, kakšne izkušnje/navade otroci 

pridobivajo/oblikujejo na področjih gibanja in govora v družinskem okolju. V ta namen Vas 

prosim, če lahko za Vas/vašega otroka izpolnite vprašalnik. Podatki bodo pridobljeni 

anonimno in uporabljeni le za raziskovalne namene. Na osnovi podatkov bom pripravila 

smernice za spodbujanje otrokovega razvoja na izbranih področjih raziskovanja. Prosim Vas 

za sodelovanje v raziskavi.    

 

NAVODILO: V spodnjih vprašanjih in trditvah obkrožite ustrezen odgovor oz. ga dopolnite.  

 

1. Ali skupaj z otrokom pojete ali/in poslušate pesmi?  

da   ne  

2. Ko otroku berem in prideva do neznane besede, mu jo razložim.    

 da    ne   včasih 

3. Ali se z vašim otrokom igrate besedne igre, kot so npr. na katero črko se začne balon, 

katere besede se začnejo na črko D?    

 da   ne 

4. Ali obiskujete knjižnico?  

 da     ne 

Če ste obkrožili DA: Kako pogosto peljete otroka v knjižnico? 

vsak teden      vsak mesec  nekajkrat na leto 

5. Ali ima vaš otrok najljubšo knjigo?  

da   ne 

Če ste obkrožili DA - katero? (naslov)__________________________________________ 

6. Ali otrok sam želi, da mu berete?   

da   ne 

7. Katero knjigo ste nazadnje prebrali otroku? 

(naslov)_____________________________________ 

8. Katero knjigo ste otroku največkrat prebrali? 

(naslov)____________________________________ 

9. Ali vi radi berete?  

da   ne 

10.  Kako pogosto berete? _____________________________________________________ 
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11. Če radi berete, kakšno zvrst najraje berete?____________________________________ 

12. Ali otroci vidijo, da berete? _________________________________________________ 

13. Ali z otrokom obiskujete (obkrožite): 

a) gledališče,  

b) kino,  

c) drsališče 

d) igrišče  

14. Kako pogosto otrok gleda televizijo?____________________________ Ali vaš otrok 

igra/uporablja računalnik, tablico, mobilni telefon? 

___________________________________________________  Koliko časa jih aktivno 

uporablja (koliko minut/ur dnevno/tedensko)? _______________________ Kaj na teh 

napravah najraje počne? __________________________________________________ 

15. Ali se rad igra gibalne dejavnosti (tek, rolanje, igre z žogo, plezanje ...)? Kaj ima najraje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. Ali otrok obiskuje katere izmed organiziranih dejavnosti? (Če da, katere) 

___________________________________________________________________________ 

Če obiskuje organizirane dejavnosti, kolikokrat tedensko/mesečno? 

___________________________________________________________________________ 

17. Kako ocenjujete njegov govorni in gibalni razvoj v primerjavi z vrstniki  

a) govorni (podpovprečen, povprečen, nadpovprečen, zgovoren, uporablja več/manj besed, 

razume več/manj, govori boljše/slabše … ): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________ 

b) gibalni (bolj spreten, okoren, podpovprečen, povprečen, nadpovprečen … ) : 

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

18. Ali ima starejšega brata/sestro? DA  NE 

Če da – ali opažate kakšne razlike na področju motoričnih in govornih spretnosti v  

primerjavi z bratom/sestro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________                          

 

Najlepša hvala za sodelovanje! 

 

 

 


