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Odkrivanje in celostna specialnopedagoška diagnostična ocena petletnih 

otrok z razvojno motnjo koordinacije 
 

Izvleček 

Razvojna motnja koordinacije (v nadaljevanju RMK) je nevrorazvojna motnja, za katero so 

značilne težave pri učenju in izvajanju koordiniranih gibalnih spretnosti. Le-te se odražajo kot 

nerodnost, upočasnjenost in kot nenatančnost pri izvajanju gibalnih aktivnosti. Te težave tudi 

pomembno in vztrajno vplivajo na aktivnosti v vsakdanjem življenju, na učni uspeh, na 

predzaposlitvene in zaposlitvene aktivnosti, na prosti čas in igro. Tovrstne težave pri izvedbi 

določenih gibalnih spretnosti so vseživljenjske in niso progresivne. Simptomi RMK se 

pojavljajo že v zgodnjem razvojnem obdobju in niso odraz motnje v duševnem razvoju ali 

motnje vida oz. ne pripadajo nevrološkemu stanju, ki vpliva na gibanje. RMK se pojavlja pri 

približno 7 % otrok, pri čemer je pogostejša pri dečkih. Pogosteje se pojavlja pri otrocih z nizko 

porodno težo, pri prezgodaj rojenih otrocih, pri otrocih z motnjami pozornosti, z motnjami 

avtističnega spektra ali z govorno-jezikovnimi težavami. Otroci z RMK so prepogosto odkriti 

šele v šolskem obdobju.  

Glavni namen naše kvantitativno-kvalitativne raziskave je bil odkrivanje in oblikovanje 

celostne specialnopedagoške diagnostične ocene otrok z RMK pred vstopom v šolo.  

V prvem delu raziskave je bil izveden presejalni postopek z uporabo 3 preizkusov (ABC 

gibanja, Test vidno-motorične integracije in Vprašalnik razvojne motnje koordinacije), v 

katerega je bilo vključenih 196 petletnih otrok iz ljubljanskih javnih vrtcev.  

V našem vzorcu je bilo 6.6% otrok s kliničnimi znaki RMK, od tega 1.5% otrok s težjo obliko 

motoričnih težav v smeri RMK. Razmerje med spoloma je bilo 1.6:1 v prid dečkov, znotraj 

skupine otrok z mejno obliko RMK pa je bilo razmerje enakovredno med spoloma. Rezultati 

otrok z RMK so se statistično pomembno razlikovali od rezultatov otrok brez RMK pri vseh 

treh preizkusih in v okviru posameznih delov danih preizkusov.  

V drugem, kvalitativnem delu raziskave so bile opravljene študije 5 primerov dečkov s 

kliničnimi znaki RMK, ki so temeljile na celostnem diagnostičnem ocenjevanju s pomočjo 

uveljavljenih diagnostičnih preizkusov, na intervjujih s starši in s strokovnimi delavci vrtcev, 

na opazovanju in ocenjevanju otrokovih spretnosti pri vsakodnevnih aktivnostih in na 

ocenjevanju otrokovih dosežkov na posameznih razvojnih področjih.  

Rezultati so pokazali, da z vidika socialnih dejavnikov pri obravnavanih otrocih z RMK ni bilo 

posebnosti, razvojni dejavniki pa so pokazali različne rizične dejavnike v zgodnjem otroštvu. 

Obravnavani otroci so po pričakovanju imeli težave pri grobi motoriki, motoričnem planiranju, 

stranskosti, fini motoriki, zaznavanju in pri vsakodnevnih aktivnostih (počasnost, težave pri 

oblačenju in obuvanju, hranjenju, pri osebni negi in posebnosti pri igri). Posamezni otroci so 

imeli nekaj težav na področju komunikacije, govora in jezika ter na socialno-čustvenem 

področju. Nekateri so imeli tudi težave z motivacijo ter z odkrenljivo pozornostjo. Njihova 

močna področja so bila na govorno-jezikovnem področju ter z vidika spoznavnih sposobnosti.  

Na podlagi naših ugotovitev smo oblikovali dvostopenjski model odkrivanja in celostne 

specialnopedagoške diagnostične ocene petletnih otrok z RMK. V končnem modelu sta v 

presejalni postopek vključena le ABC gibanja in Vprašalnika razvojne motnje koordinacije, 

širok nabor drugih diagnostičnih preizkusov, opazovanje in pridobivanje informacij s strani 

staršev in strokovnih delavcev vrtca pa zajemajo celostno diagnostično oceno. Pri celostni 

diagnostični oceni predlagamo razširitev tima, torej bolj interdisciplinarni pristop.  

V raziskavi smo na koncu izpostavili raznolikost pojava RMK, pomen ocenjevanja tako močnih 

kot šibkih področij, slabši uvid otrokovega okolja v njegove razvojne zmožnosti ter tudi 

nekatere druge pomembne in še ne raziskane vidike RMK, kot so večja pojavnost deklic od 

pričakovanega v skupini otrok z mejno obliko RMK, izjemne psihometrične lastnosti 
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Vprašalnika razvojne motnje koordinacije, ki je izpolnjen s strani vzgojiteljev, in pomembno 

vlogo ocenjevanja močnih področij pri otrocih z RMK.  

 

Ključne besede: razvojna motnja koordinacije, predšolsko obdobje, zgodnje odkrivanje, 

presejalni postopek, celostna diagnostična ocena.  
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Screening and a Comprehensive Special Educational Diagnostic Assessment of Five-

year-old Children with Developmental Coordination Disorder 

 

Abstract 

Developmental coordination disorder (DCD) is a neurodevelopmental disorder that manifests 

itself as difficulties in acquisition and execution of coordinated motor skills, and difficulties 

that are manifested as clumsiness as well as slowness and inaccuracy of performance of motor 

skills. This motor skills deficit significantly and persistently interferes with activities of daily 

living, and impacts academic/school productivity, prevocational and vocational activities, 

leisure, and play. Difficulties in specific motor skills performance are long-standing and non-

progressive. Onset of symptoms is in the early developmental period, and motor skills deficits 

are not better explained by intellectual disability or visual impairment and are not attributable 

to a neurological condition affecting movement. It occurs in approximately 7% of children, and 

is more common in boys. It is more common in children with low birth weight, in prematurely 

born children, and in children with attention disorders, autistic spectrum disorders, or with 

speech and language disorders. Children with DCD are too often identified in school, and not 

sooner.  

The main purpose of our quantitative and qualitative research was to identify children with 

DCD, and apply our comprehensive special educational diagnostic assessment of children with 

DCD before entering school.  

In the first part of the study, a screening procedure was carried out using 3 tests (the Movement 

ABC, the Developmental Test of Visual-Motor Integration and the Developmental 

Coordination Disorder Questionnaire), which included 196 five-year-olds from Ljubljana 

public kindergartens.  

In our given sample there were 6.6% of children with clinical signs of DCD, 1.5% of them with 

severe motor problems in terms of DCD. Male to female ratio was 1.6:1. In the borderline DCD 

group ratio was equal between genders. Results of children with DCD were statistically 

different from the results of children without DCD in all three tests and in all parts of the tests. 

In the second, qualitative part of the study, 5 case studies involving boys with presumable DCD 

were analised, based on comprehensive diagnostic assessment using established diagnostic 

assessment tools, on interviews with parents and professional staff in kindergartens, on the 

observation and assessment of children's competences in activities of daily living, and on the 

assessment of children’s individual developmental achievements.  

Results showed no specific deviations in term of social factors for the assessed children with 

DCD. Analysis of the developmental factors, on the other hand, showed different risk factors 

in early childhood. As expected, the assessed children had problems in gross motor skills, motor 

planning, lateral dominance, fine motor skills, perception, and in activities of daily living 

(slowness, difficulties in dressing themselves, in feeding, personal care, and a specific play). 

Some difficulties were also encountered in individual’s communication, speech and language, 

some had difficulties in the socio-emotional domain, some with motivation, and some had 

attention difficulties. Their strengths were in the verbal domain and in cognitive abilities.  

Based on our findings, we developed a two-stage model of identification and a comprehensive 

special educational diagnostic assessment of five-year-old children with DCD. In our final 

model, the screening process included only the Movement ABC and the Developmental 

Coordination Disorder Questionnaire. A wide range of other diagnostic assessment tools, 

observation and information received from significant others was included in the later 

comprehensive diagnostic assessment, for which we proposed a wider range of the team of 

professionals, that is to take a more interdisciplinary approach. In the end, our research showed 

a diversity of the DCD phenomenon, an importance of assessing both strengths and difficulties 

in a child, and a poor insight of child's significant others into his developmental achievements.  
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Furthermore, some other important and currently not yet researched DCD aspects were found, 

such as a higher prevalence of girls than expected in a group of children with a borderline DCD, 

the exceptional psychometric properties of Developmental Coordination Disorder 

Questionnaire, which was applied to preschool teachers, and finally, the important role of 

assessing strengths in children with DCD. 

    

Key words: developmental coordination disorder, preschool, early identification, screening 

process, comprehensive diagnostic assessment.  
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UVOD 
 

Gibanje nam omogoča izpolnjevanje naših temeljnih človeških potreb, tj. po komunikaciji in 

učenju. Dojenček z gibanjem spoznava svojo okolico, malček preizkuša svoje zmožnosti in 

razvija samostojnost. Otroci preko gibanja razvijajo tudi socialne kompetence, spoznavajo 

samega sebe in navsezadnje odkrivajo nove interese. Gibanje je osnova za zdravo življenje. S 

pomočjo gibanja se vključujemo v vsakodnevne aktivnosti. S pomočjo zavestnih in tudi 

avtomatiziranih gibov se oblačimo, slačimo, skrbimo za osebno nego, se prehranjujemo.  

Ustrezno razvite gibalne sposobnosti in spretnosti so torej osnova za otrokovo vsakodnevno 

funkcioniranje. Problem se pojavi, ko imajo nekateri otroci odstopanja v gibalnem razvoju, kar 

pomembno vpliva ne samo na njihovo gibalno udejstvovanje, temveč tudi na njihovo 

vključevanje v vsakodnevne aktivnosti.  

Eden od vzrokov za odstopanja v gibalnem razvoju je tudi prisotnost nevrorazvojne motnje, ki 

se imenuje razvojna motnja koordinacije (RMK). RMK pogosto enačimo z izrazom razvojna 

dispraksija ali preprosteje dispraksija, in je kot taka opredeljena tudi kot oblika specifičnih 

učnih težav oz. primanjkljajev na posameznih področjih učenja. V tem kontekstu je RMK 

primanjkljaj primarno na gibalnem področju (grobomotoričnem, finomotoričnem in 

grafomotoričnem področju), ki pa se odraža tudi pri organizaciji šolskega dela, na področju 

izvršilnih funkcij in ostalih spoznavnih področjih. Je pogosto spregledana oz. se ji ne posveča 

toliko pozornosti kot ostalim oblikam specifičnih učnih težav. 

Specialni pedagogi1 in ostali svetovalni delavci navadno identificirajo RMK šele v šolski dobi, 

nekje v drugem, tretjem razredu osnovne šole, če ne celo pozneje. Takrat se primanjkljaji 

začnejo izraziteje odražati, učitelji hitreje opazijo, da ima otrok gibalne težave. Za nekatere 

otroke je to žal že prepozno, saj so zaradi narave svojih primanjkljajev pogosto precej 

nesamostojni, iz previdnosti se ne vključujejo v skupino in ostajajo osamljeni, to pa pušča velik 

madež na njihovi samopodobi, razvijanju socialnih kompetenc, čustvovanju in na vedenju. V 

Sloveniji in po svetu je zato velika potreba po čim zgodnejšem odkrivanju otrok s kliničnimi 

znaki RMK. 

S celostnim diagnostičnim ocenjevanjem otrokovih močnih in šibkih področij je potrebno začeti 

čim bolj zgodaj ter na podlagi ugotovitev načrtovati in izvesti otroku najbolj primerno obliko 

učne pomoči.  

RMK je motnja, na katero lahko najbolj vplivamo ravno v predšolskem obdobju. Gibanje je 

pomemben del učnega načrta v vrtcih. Večina otrokovih aktivnosti v okviru igre ali pri šolskih 

aktivnostih v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju temelji na gibanju. Preko gibanja 

predšolskega otroka lažje motiviramo za izvajanje različnih aktivnosti, tudi tistih, ki spodbujajo 

gibalne kompetence, razvijajo grafomotoriko ipd.  

Obdobje pred vstopom v šolo je optimalno obdobje za dokončno oblikovanje osnovnih gibalnih 

kompetenc. Je tudi obdobje, ko se otroci počasi začnejo zavedati, česa vse so na področju 

gibanja zmožni, začnejo se delati tudi razlike med bolj in manj spretnimi.  

Ker so otroci v predšolskem obdobju še toliko bolj dovzetni za učenje zaradi izjemne 

plastičnosti možganov v zgodnjem obdobju razvoja, je smiselno otrokom z RMK ponuditi čim 

                                                 
1 Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je sicer po veljavnem študijskem programu opredeljen naziv 

specialni in rehabilitacijski pedagog, kjer je enakovreden poudarek tako na specialni pedagogiki kot na sami 

rehabilitaciji. Pomembnost rehabilitacijskega oz. terapevtskega doprinosa se poudarja tudi v okviru Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, saj strokovnjaki s tega področja med drugim nudijo pomoč za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj (Zakon o usmerjanju otrok s posenimi potrebami, 2011). V naši 

raziskavi smo se kljub temu odločili za uporabo izraza specialni pedagogi in pridevnika specialnopedagoški, ki je 

v praksi najbolj razširjen splošni termin za strokovnjake z izobrazbo na različnih, a sorodnih smereh, kot so 

specialna in rehabilitacijska pedagogika, defektologija, inkluzivna pedagogika ipd.     
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bolj spodbudno okolje, kjer bodo lahko razvijali svoja šibka področja in krepili svoja močna 

področja.  
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1. OTROKOV CELOSTNI RAZVOJ V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
 

V 1. poglavju bomo proučili otrokov celostni razvoj od rojstva do vstopa v šolo. Podrobneje 

bomo pregledali:  

 otrokov gibalni razvoj, vključno z grobo in fino motoriko,  
 razvoj zaznavanja in pozornosti, kjer bomo zajeli vidno zaznavanje, slušno zaznavanje, 

ostale vrste zaznavanja, zavedanje svojega telesa, vidno-motorično integracijo in 

pozornost,  
 razvoj spoznavnih sposobnosti, in sicer pomnjenje, izvršilne funkcije, funkcije, 

potrebne za usvajanje učnih spretnosti ter ugotavljali povezanost spoznavnega in 

gibalnega razvoja,  

 socialno-čustveni razvoj, kjer sta zajeta tako socialni razvoj kot čustveni razvoj, ter 
 vsakodnevne aktivnosti, kamor spadajo skrb zase, igra in prosti čas ter organizacija. 

 

Če želimo opredeliti otrokove razvojne dosežke in določiti, na katerih področjih so odstopanja 

(otrokova močna in šibka področja), moramo najprej dobro poznati tipičen potek razvoja otroka 

po posameznih področjih v posameznih razvojnih obdobjih. 

Otrokov razvoj je vedno potrebno spremljati celostno, saj se razvojna področja z drugimi 

področji povezujejo in prepletajo (Gallahue in Ozmun, 2005; Horvat in Magajna, 1989; Pišot 

in Planinšec, 2005; Videmšek in Pišot, 2007; Zupančič, 2004). Razvoj poteka skozi različna 

obdobja, t.i. razvojne stopnje. Vsaka razvojna stopnja je rezultat predhodne in je pogoj za 

vzpostavitev naslednje, višje stopnje (Gallahue in Ozmun, 2005; Horvat in Magajna, 1989; 

Pišot in Planinšec, 2005; Zupančič, 2004). 

Področja spoznavnega, govorno-jezikovnega, gibalnega, socialnega in čustvenega razvoja so 

tesno povezana in se prepletajo. Razvoj in spremembe znotraj enega področja vplivajo na 

oblikovanje in razvoj drugih področij. Zato je gibanje zelo pomembno za otrokov razvoj, saj 

oblikuje telesno shemo, vpliva na občutek časa in prostora, na sposobnost načrtovanja in 

prilagajanja, spodbuja samozavest in samospoštovanje ter navsezadnje vpliva na razvoj 

gibalnih spretnosti. S pomočjo gibanja otrok napreduje z vidika gibalnega učenja, občutka 

sodelovanja, spoštovanja in raznolikosti. (Cermak, Gubbay in Larkin, 2002) 

Razvoj vsakega posameznega otroka je edinstven, poteka z njegovo optimalno hitrostjo in v 

okviru njegovih zmožnostih. Poteka skozi različne razvojne stopnje, v katerih lahko opazimo 

določeno vrsto značilnega vedenja, ki velja za večino otrok. Posamezne razvojne stopnje se 

večinoma pojavljajo v enakih starostnih obdobjih in trajajo približno enako dolgo, kar pomeni, 

da je zaporedje razvojnih stopenj pričakovano. Zaradi individualnih razlik pa se lahko 

posamezne razvojne stopnje pojavijo tudi v različnih starostnih obdobjih, vendar je vrstni red 

njihovega pojavljanja praviloma enak. Razvoj poteka usklajeno in celostno, tj. na telesnem, 

spoznavnem, čustveno-osebnostnem in socialnem področju. Občasno pa je razvoj tudi 

diskuntinuiran proces. (Gallahue in Ozmun, 2005; Horvat in Magajna, 1989; Pišot in Planinšec, 

2005; Tancig, 1987; Zupančič, 2004)  

Na otrokov razvoj vplivajo dednost (prirojene biološke osnove), okolje, v katerem otrok 

odrašča, ter otrokova lastna aktivnost. Le-ti so med seboj tesno povezani in soodvisni in so 

temelj razvoja otrokovih sposobnosti, spretnosti in značilnosti. Prirojene biološke osnove so 

odločilne za živčno-mišično zorenje, telesne značilnosti (predvsem velikost, razmerja in 

kompozicija telesa), fiziološke značilnosti in tempo rasti in zorenja (Malina, Bouchard in Bar-

Or, 2004). Pomen lastne aktivnosti izpostavlja tudi Tancig (1987), saj so otroci z zavestnim in 

aktivnim delovanjem dejavni soustvarjalci lastnega znanja, spretnosti in nenazadnje tudi 

lastnega razvoja. 

V nadaljevanju je predstavljen tipični razvoj po posameznih razvojnih področjih. 
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1.1. GIBALNI RAZVOJ 
Gibanje je osnovni del človeškega življenja. Vanj je zajeta sposobnost natančnega 

kontroliranega gibanja in predstavlja velik del vsakodnevnih aktivnosti. Izvajanje številnih 

gibov postane tako avtomatizirano, da se jih redko zavedamo, zato tudi hitro pozabimo na 

njihovo raznolikost, pestrost in funkcionalno pomembnost. (Chambers in Sugden, 2002)  

Gibanje ima pomembno vlogo v gibanju posameznih organov in celega telesa pri otroku 

(Čuturić, 2001). Gibalni razvoj otroka je po Montessori (2006) zelo zapletena organizacija 

živčnega sistema, ki otroku omogoča stati in hoditi. Otrok se v zgodnjem obdobju svojega 

življenja ne more ničesar naučiti, če njegov telesni razvoj na to še ni pripravljen. Gibalni razvoj 

je proces, v katerem otroci razvijajo gibalne spretnosti in vzorce v interakciji z dednimi 

dejavniki in z dejavniki okolja (Latash, 2008; Marjanovič Umek in Zupančič, 2004a; Pišot in 

Planinšec, 2005). Dejavniki dednosti opredeljujejo razvoj živčnega in mišičnega sistema, 

morfološke značilnosti, fiziološke značilnosti in fizično rast (Malina, Bouchard in Bar-Or, 

2004).  

Pišot in Planinšec (2005) poudarjata, da ima gibalna dejavnost med dejavniki okolja poleg 

življenjskega stila, prehranjevanja in bolezni pomembno vlogo. Najpomembnejši vpliv imajo 

predhodne gibalne izkušnje (tudi iz prenatalnega obdobja) in pridobivanje novih gibalnih 

izkušenj. »Neprimerni vplivi okolja ali odsotnost ustreznih vplivov imajo lahko negativne 

posledice v razvoju. Le vsebinsko bogato, raznoliko in dovolj stimulativno okolje lahko 

zagotavlja razvojne spodbude, ki so pogoj, da lahko otrok vzpostavi primeren odnos z osebami 

in objekti v okolju« (str. 16).  

Raziskave Walkley idr. (1993) in Pišot idr. (2010, 2013) so pokazale, da v sodobnem času otroci 

vedno slabše razvijajo svoje gibalne kompetence. Brez spretnosti na področju teka, poskokov, 

lovljenja ravnotežja, rolanja, metanja in lovljenja imajo otroci in mladostniki slabše izhodišče 

za vzpostavljanje zdravega in aktivnejšega načina življenja. Pišot idr. (2010) izpostavljajo, da 

dvig samozavesti na račun gibanja, ki se pridobiva z razvijanjem osnovnih gibalnih vzorcev, 

pomembno pozitivno vpliva tudi na ostala področja otrokovega razvoja. 

V literaturi zasledimo različne izraze, s katerimi opredelimo otrokove dosežke na področju 

gibalnega razvoja in sicer gibalne oz. motorične2 sposobnosti, gibalne  spretnosti ter gibalne 

kompetence, pri čemer so sposobnosti v osnovi definirane kot tisto, kar nam je prirojeno, 

spretnosti so pridobljene oz. naučene. Kompetence naj bi bile skupen pojem, ki ga v slovenski 

kineziološki stroki v zadnjih letih vedno pogosteje zasledimo. (Jelovčan, Šetina in Pišot, 2010; 

Pišot, 2015) 

V specialnopedagoški literaturi pri opredelitvi otrokovih gibalnih zmožnosti zasledimo tudi 

izraz psihomotorične sposobnosti. Gajić (1985) psihomotorične sposobnosti opredeli kot 

kompleksne značilnosti, ki se pojavljajo pri gibanju v različni meri, odvisno od vrste gibanja 

individualnih zmožnosti posameznika in njegove razvitosti. Malacko in Popović (1997) 

pojmujeta psihomotorične sposobnosti kot sposobnosti človeka, ki sodelujejo v reševanju 

gibalnih nalog in omogočajo uspešno gibanje ne glede na to, ali so te sposobnosti pridobljene s 

telesno vadbo, treningom ali ne. Aktivnost psihomotorike je po Čordić in Bojanin (1992) vedno 

zavestna, organizirana in usmerjena ter se izvaja z rokami in nogami, s telesom, z deli telesa, z 

govorno in obrazno muskulaturo. 

Gibalne sposobnosti so sposobnosti, ki so v celoti odgovorne za izvedbo naših gibov (Videmšek 

in Pišot, 2007). Rajtmajer (1988) pravi, da pri predšolskih otrocih ne moremo natančno 

opredeliti gibalnih kompetenc, saj se latentni prostor motorike nekoliko razlikuje od prostora 

odraslega. Na gibalni razvoj vplivajo rast in razvoj otroka, izkušnje in adaptacija. Gibalne 

                                                 
2 V strokovni literaturi se pojavljata tako izraz gibalni kot motorični (razvoj, kompetence itd.). Večinoma se izraza 

po definiciji v literaturi ne razlikujeta, kljub temu pa nekateri avtorji izpostavljajo razliko, npr. Sugden in 

Henderson (2007), ki pravita, da naj bi »izraz 'gibalno' zajemal to, kar je vidno pri izvedbi aktivnosti, izraz 

'motorično' pa so procesi v ozadju« (str. 8).  
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kompetence se nanašajo na določen nivo razvitosti osnovnih gibalnih, latentnih dimenzij otroka 

in so odvisne od morfoloških, fizioloških, psihičnih in socialnih dimenzij. Po Thelen (1995) so 

sodobnejše raziskave v 90. letih prejšnjega stoletja vse manj osredotočene na to, kako se otrok 

giba, temveč vedno bolj na medsebojno povezanost ter sodelovanje različnih razsežnosti, kot 

npr. kognicija, percepcija in praktična dejavnost, ki zagotavljajo razvojne stabilnosti in 

povzročajo spremembe, zato je zadnja leta v ospredju predvsem multidisciplinarni pristop, ki 

poleg kineziologije vključuje tudi nevrologijo, kognitivno psihologijo in teorijo dinamičnih 

sistemov. Na razvoj in utrjevanje gibalnih kompetenc vpliva tudi gibalno-športna aktivnost. 

Načrtna, sistematična in redna gibalno-športna dejavnost lahko vpliva na razvoj otrokovih 

gibalnih sposobnosti, kajti velik obseg gibalne vadbe predšolskega otroka je usmerjen v 

razvijanje sposobnosti in manj na učenje. (Jelovčan, Potočnik in Lipavšek, 2012) 

Gibalni razvoj predstavljajo dinamične in večinoma kontinuirane spremembe gibalnega 

vedenja, ki se kažejo v razvoju gibalnih sposobnosti in spretnosti (tj. lokomotorne, 

manipulativne in stabilnostne spretnosti) (Gallahue in Ozmun, 2005). Do gibalnega razvoja ne 

pride samo od sebe, temveč poteka v kontekstu med seboj povezanih dejavnikov, ki se 

spreminjajo skozi čas (Connolly in Forssberg, 1997). Gibalni razvoj otroka se začne že v 

predporodni dobi in je še posebej intenziven do tretjega leta otrokove starosti.  

Sprva otrokov gibalni razvoj, ki se zgodi instinktivno, poteka v cefalo-kavdalni smeri, pri čemer 

je otrok najprej sposoben nadzirati gibanje glave, nato trupa in rok, ter v proksimo-distalni  

smeri, kar pomeni, da otrok najprej nadzira tiste dele telesa, ki so bližje hrbtenici, šele nato pa 

bolj oddaljene dele telesa, kot so npr. prsti na roki. (Kalar, 2009; Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004a; Pišot in Planinšec, 2005; Tancig, 1987) 

Gallahue in Ozmun (2005) podata naslednje zaporedje razvojnih obdobij v okviru gibalnega 

razvoja od rojstva do vstopa v šolo, ki je v nekaterih pogledih skladen s Piagetovimi razvojnimi 

stopnjami (Piaget in Inhelder, 1998): 

 refleksna gibalna stopnja; 

- obdobje vkodiranja (zbiranja) informacij (od prenatalnega obdobja do 4. 

meseca); 

- obdobje dekodiranja (procesiranja) informacij (od 4. meseca do 1. leta); 

 začetna gibalna stopnja: 

- obdobje inhibicije refleksov (primitivnih in posturalnih) (od rojstva do 1. leta); 

- prekontrolno obdobje (od 1. do 2. leta); 

 temeljna gibalna stopnja: 

- začetno obdobje (od 2. do 3. leta); 

- osnovno obdobje (od 4. do 5. leta); 

- obdobje zrelosti (od 6. do 7. leta). 

Temeljna gibalna stopnja traja od 2. do 7. leta in v tem obdobju postaja gibanje vse bolj 

usklajeno in učinkovitejše, pri čemer otroci aktivno preizkušajo in raziskujejo svoje gibalne 

sposobnosti in spretnosti, ki naj bi jih ob koncu tega obdobja večino obvladali. (Pišot in 

Planinšec, 2005) Gallahue in Ozmun (2005) še izpostavljata, da v primeru, ko otrok ne doseže 

obdobja zrelosti v okviru temeljne gibalne stopnje, obstaja možnost, da bo imel v nadaljnjem 

gibalnem razvoju težave.   

Pišot in Planinšec (2005) poudarjata, da razvoj gibalnih sposobnosti v daljšem obdobju poteka 

kontinuirano, pri čemer pa so značilna občasna obdobja stagnacij in tudi upadanja sposobnosti. 

Nekatere gibalne sposobnosti dosežejo najvišjo stopnjo prej, druge kasneje. Tako je za zgodnje 

otroštvo značilno, da je razvoj hitrosti in koordinacije zelo intenziven, po drugi strani pa je 

razvoj drugih gibalnih sposobnosti, kot so ravnotežje, moč, gibljivost in vzdržljivost, nekoliko 

počasnejši. (Malina, Bouchard in Bar-Or, 2004; Thomas in French, 1985)       
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1.1.1. RAZVOJ GROBE MOTORIKE 

Groba motorika so aktivnosti posameznika, kjer se vključujejo večje mišice (trupa, rok in nog) 

in mišične skupine (hoja, tek, metanje, skakanje ipd.). Mišice in mišične skupine morajo biti za 

izvedbo giba med seboj koordinirane. Drža je pomembna komponenta pri ocenjevanju grobe 

motorike, saj zahteva dobro ravnotežje in koordinacijo. Če ustrezna drža ni zagotovljena, 

gibanje ne bo dovolj funkcionalno, saj je za izvedbo gibanja potrebna najprej stabilizacija mišic 

trupa. Groba motorika dopušča otroku gibanje v različnih smereh in je nujna za lokomocijo 

telesa. Poleg tega je groba motorika pogoj za izvedbo fine motorike. (Kalar, 2009; Kremžar, 

1997/1998)  

Strukturni razvoj nevrološkega sistema je posledica zorenja in interakcije z okoljem (Goddard 

Blythe, 2009; Horvat in Magajna, 1989; Masgutova, 2007; Tancig, 1987). Gibalne kompetence 

in osnovne nevrološko-anatomske strukture v zgodnjem otroštvu pokažejo telesno rast in 

specializacijo posameznih živčnih struktur (Gidley Larson idr., 2007). Istočasno z nadzorom 

nad gibanjem lastnega telesa se razvijajo tudi možganska središča, ki nadzirajo gibalni razvoj. 

Centralni živčni sistem (v nadaljevanju: CŽS) vodi in ureja delovanje živčnega sistema in 

posledično celotnega organizma. Z zorenjem osrednjega živčevja določeni gibalni vzorci 

izginjajo (npr. neonatalni refleksi) in se pojavljajo novi, statični in statokinetični refleksi. 

(Janko, 1982) Gibalni vzorci so specifični za določeno starost in naj bi bili prisotni ravno v 

pravšnji meri. Če so preveč ali premalo intenzivni, obstaja možnost za odstopanja  in motnje v 

gibalnem razvoju. (Van Waelvelde idr., 2006) 

V primitivnem refleksnem modelu, ki sloni na hierarhiji, višji centri CŽS nadzirajo kontrolo 

nižjih gibalnih refleksov. V dinamičnem (sekundarnem) modelu osrednje živčevje interpretira 

senzorične informacije in pripravi gibalno strategijo, ki je izdelana na podlagi informacij iz 

notranjega ter zunanjega okolja ter izkušenj oz. enkratnega spomina podobnega gibalnega 

vzorca. V CŽS se razvijejo skupine nevronov, ki so določene preko razvoja, njihove funkcije 

pa so odvisne od aferentnih informacij. Tako v kortikalni kot v subkortikalni strukturi omenjene 

skupine nevronov služijo kot zgodnja zbirka za gibalno obnašanje preko sprejemanja 

specifičnih senzoričnih informacij. V osrednjem živčevju take skupine nevronov imenujemo 

jedra ali nukleusi, skupine živčnih vlaken, ki prevajajo dražljaje ter omogočajo sprejem 

senzoričnih informacij, pa prevodne poti. (Barnhart, Davenport, Epps in Nordquist, 2003; 

Kalar, 2009) 

Človek se rodi z neonatalnimi (primitivnimi) refleksi oz. avtomatizmi, ki se v tipičnem razvoju 

počasi inhibirajo (Goddard Blythe, 2009) oz. integrirajo (Masgutova, 2007) v posturalne 

reflekse. Prehod iz primitivnih na posturalne reflekse, ki se dogaja v prvem letu otrokovega 

življenja, je postopen in je posledica zorenja v okviru centralnega živčnega sistema, je pa tudi 

delno odvisen od okolja. 

Dojenčkovo gibanje se spontano začne po rojstvu s t.i. neonatalnimi (primitivnimi) refleksi. Ti 

začnejo izginjati, ko dojenček dobi občutek za učenje gibalnih nalog z medsebojnim vplivom 

okolja in ko je za določeno stopnjo učenja dovolj zrel (Kalar, 2009). Aktivnosti v okviru 

primitivnih refleksov omogočajo po Goddard Blythe (2009) rudimentalni fizični trening preko 

gibanja v obdobju razvoja, preden so možganska skorja (korteks) in povezave do možganske 

skorje dovolj dozorele, da lahko izvedejo nadzorovan odziv. Drugače povedano, skozi povratno 

informacijo in zadnje izkušnje zgodnjih refleksnih aktivnosti se razvijajo in okrepijo nevrološke 

povezave. Ko se vzpostavijo povezave med nižjimi in višjimi centri, primitivni refleksi z 

inhibicijo (oz. z integracijo po Masgutova, 2007) omogočijo razvoj bolj naprednih sistemov 

zavestnega gibanja in posturalnega nadzora. 

Goddard Blythe (2009) poudarja, da nas primitivni refleksi v resnici nikoli ne zapustijo, temveč 

so speči v možganskem deblu in lahko pridejo spet na dan v primeru bolezni ali poškodb višjih 

možganskih centrov. Tako primitivni refleksi lahko, če je potrebno, spet prevzamejo svojo 



23 

 

varovalno funkcijo. Prisotnost in moč refleksov ob rojstvu ter njihovo izginjanje oz. integracija 

so pomemben pokazatelj ustreznosti nevrološkega in gibalnega razvoja.  

Posturalni refleksi so tako osnova avtomatičnih reakcij, potrebnih za vzdrževanje drže in 

ravnotežja v gravitacijskem okolju (predzavestno), kot tudi podpora nadzora zavestnih gibov 

(prav tam). V času razvoja otrok sprva vse bolj obvladuje spontane gibe in na koncu doseže 

nadzor nad gibanjem. Hkrati s spontanim celostnim gibanjem se že konec tretjega tedna starosti 

prične razvoj hotenih gibov. Razvoj teh gibov vključuje tri funkcionalna področja - obraz, roke 

in noge. Poteka v določenem zaporedju in se pojavlja v smeri cefalokavdalnega razvoja. Z leti 

otroci postopno postajajo sposobni nadzirati in učinkovito, kvalitetno in hitreje izvajati različne 

gibe. (Kalar, 2009) 

Horvat in Magajna (1989) in Kalar (2009) opisujejo razvoj gibanja od obdobja dojenčka do 

malčka. Dojenčki najprej razvijejo obvladovanje glave. Pri 2 mesecih zmorejo dojenčkove 

vratne mišice in mišice hrbta v trebušnem položaju držati glavo nad tlemi in vzdrževati preostali 

del telesa na komolcih in podlakteh. Pri 3 mesecih zmorejo dojenčki že daljši čas držati glavo 

v trebušnem položaju in istočasno zadrževati simetrijo telesa. Slednje vzdržujejo tudi na hrbtu 

z rokama v enaki legi na obeh straneh telesa. Pri 4 mesecih zmorejo kontrolirati glavo v 

trebušnem položaju ali v položaju izravnave. Nato sledijo rotacije, pri čemer se dojenčki najprej 

kotalijo iz trebušne lege v hrbtno, nato še iz hrbtne v trebušno lego. Pri 5 mesecih se v trebušni 

legi pripravljajo na plazenje z vzdolžnimi rotacijami okončin, pri 6 mesecih pa se začnejo z 

rokami odrivati od podlage. V tem obdobju zadržijo sedeči položaj le za kratek čas. Pri 7 

mesecih zmorejo raziskovati okolje s plazenjem po prostoru. Nato so sposobni sedeti brez opore 

(nekateri že pred plazenjem) in se samostojno dvigniti v sed. To jim omogoča, da se nato 

zmorejo daljši čas igrati s predmeti in istočasno vzdrževati ravnotežje. Sledi postavljanje na 

noge in premikanje ob pohištvu. Shodijo nekje med 12. in 15. mesecem. S postavljanjem na 

noge (počepanje, vstajanje) se krepijo mišice nog. Od 1. do 2. leta postanejo otroci bolj spretni 

in še bolj mobilni. Pri 15 mesecih začnejo plezati po stopnicah, na stol oz. na pohištvo, plezanja 

navzdol pa še niso sposobni. Pri 18 mesecih se ravnotežje še bolj izpopolni, kar pomembno 

vpliva na njihovo lažje spopadanje z gibalnimi nalogami. Začnejo se vzvratna hoja, hoja v krogu 

in tek. Na splošno postane njihovo gibanje bolj gladko. Sposobni so hoditi po stopnicah z 

držanjem za ograjo. Ob koncu 2. leta se začno razvijati kompleksnejše naloge, kot so metanje 

in brcanje žoge. Hoja in tek postaneta bolj naravna, pri čemer se stopala vse redkeje obračajo 

navznoter. V tem obdobju se pojavi skok na mestu, stoja na eni nogi za kratek čas. Otroci se 

naučijo voziti tricikel in gredo samostojno po stopnicah. V 2. letu pa se še ne znajo hitro ustaviti 

in lahko večkrat zaidejo v nevarne situacije. Oz. še nimajo strahu pred svojimi podvigi. 

Otroci v zgodnjem otroštvu po Kalar (2009) stalno razvijajo svojo sposobnost lokomocije v 

prostoru in se učijo novih kompleksnejših gibalnih nalog. Pri 4 letih je otrok sposoben reševati 

le osnovne gibalne naloge, pri finih gibih in pri bolj zapletenih gibalnih nalogah ima še vedno 

težave, saj jih ne zmore izvesti tekoče in izolirano le s hotnim gibom. (Kalar, 2009; Kremžar in 

Petelin, 2001; Smits-Engelsman, Niemeijer in Van Galen, 2001; Smits-Engelsman, Wilson, 

Westenberg in Duysens, 2003) Otrok naj bi imel pred vstopom v šolo na osnovnem nivoju 

razvite vse gibalne kompetence. (Gallahue in Ozmun, 2005; Magill, 1998; Pišot in Planinšec, 

2005) 

Razvoj gibalnih kompetenc je pomemben in kontinuiran proces, v katerem so lahko prisotna 

obdobja stagnacije (Pišot in Planinšec, 2005). Nekatere gibalne sposobnosti otroci dosežejo prej 

kot druge. V zgodnjem otroštvu otroci zgodaj razvijejo določene gibalne sposobnosti (npr. 

hitrost in koordinacijo), medtem ko druge sposobnosti razvijejo počasneje (npr. ravnotežje in 

moč) (Malina, Bouchard in Bar-Or, 2004). Pistotnik (2003) navaja, da so gibalne sposobnosti 

tako kot druge človekove sposobnosti v enem delu prirojene, v drugem delu pa pridobljene. 

Torej je človeku že od rojstva dana stopnja, do katere se bodo ob tipičnem razvoju lahko razvile 

gibalne sposobnosti.  
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Poznamo različne modele delitev gibalnih sposobnosti. Danes se uporablja predvsem 

nomotetični model delitve osnovnih gibalnih sposobnosti, pri katerem se gibalni podsistem deli 

na sposobnost za regulacijo energije in na sposobnost za regulacijo gibanja. Tema dvema 

sekundarnima sposobnostma je podrejenih šest osnovnih gibalnih sposobnosti: moč, hitrost, 

gibljivost, koordinacija, preciznost in ravnotežje. (Gallahue in Ozmun, 2005; Pistotnik, 2003, 

2011) Frostig (1998) na podoben način opredeli in klasificira gibalne sposobnosti in jih 

poimenuje gibalne značilnosti in sicer usklajenost (koordinacija), ritem, gibčnost, hitrost, 

spretnost, ravnotežje, moč in vzdržljivost. V nadaljevanju so predstavljene najpogosteje 

opredeljene gibalne sposobnosti. 

 

1.1.1.1. Koordinacija 

Po Frostig (1998) je koordinacija3 sosledna uporaba različnih mišic in mišičnih skupin za 

združevanje različnih spretnosti v neko sestavljeno dejavnost. Pistotnik (2003) jo opredeli kot 

sposobnost za učinkovito oblikovanje in izvajanje kompleksnih gibalnih nalog. Je sposobnost 

usmerjenega izkoristka energijskih, toničnih in programskih gibalnih potencialov za izvedbo 

kompleksnih gibanj. Koordinacija je v veliki meri odvisna od delovanja CŽS, kajti v njem so 

gibalni programi, s katerimi so opredeljene ravnine in amplitude gibov, hitrost in jakost njihove 

izvedbe ter položaji telesa v odvisnosti od zunanjih dejavnikov. Odvisna je predvsem od treh 

temeljnih dejavnikov:  

 sistem za sprejem in analizo informacij (vsa čutila, živčne poti od čutil do CŽS in center 

za analizo informacij v njem; ločimo eksteroreceptorje - čutilo vida, tipa in sluha in 

interoreceptorje - notranji sprejemniki v mišicah, tetivah ter sklepnih ovojnicah);  

 center za gibalni spomin (predstavlja skladišče za vse gibalne programe);  

 kortikalni in subkortikalni centri (kortikalni centri - v njih se oblikujejo glavni programi 

gibanja; ti vključujejo smer, ritem, amplitudo gibov in količino energije, ki se bo 

sprostila v mišicah; vse to dogajanje je hotno in zavestno. Subkortikalni centri - med 

gibanjem pride včasih do motenj, ki jih je potrebno korigirati, da se gibalni program 

izpelje do konca; v takih primerih se vključijo ti centri).  

Koordinacija je povezana z manifestacijo vseh ostalih gibalnih sposobnosti, zato morajo biti 

le-te ustrezno razvite. Povezana je z manifestacijo velikih amplitud gibov (gibljivostjo), ki so 

odvisne od medmišične in znotraj mišične koordinacije, z manifestacijo mišične sile (moči), ki 

je odvisna od ustrezne in pravilne inervacije mišic, z manifestacijo hitrosti, ki je odvisna od 

usklajenosti izvedbe zaporednih gibov, z manifestacijo preciznosti, ki je odvisna od inervacije 

in natančnega doziranja sile gibov, ter z manifestacijo ravnotežja, ki je odvisno od natančne 

izvedbe korekcijskih gibov. (Frostig, 1998) 

Koordinacija gibanja je produkt kompleksnih spoznavnih, psihičnih in fizioloških procesov. 

Gladki, ciljni in natančni gibi fine in grobe motorike zahtevajo harmonično funkcioniranje 

zaznavanja, osrednjega živčevja in mišičnega sistema. (Kalar, 2009) 

Bilateralna koordinacija kot sposobnost koordinacije leve in dene strani telesa in prehod čez 

sredinsko telesno črto je dokaz, da obe možganski hemisferi primerno delujeta in učinkovito 

sodelujeta. Koordinacija obeh strani telesa je pomembna osnova za razvoj grobe in fine 

motorike, omogoča pa tudi možgansko specializacijo za opredelitev dominantne lateralizacije 

oz. stranskosti. Pomembna je tudi za pridobivanje spretnosti, kot sta zapisovanje ali rezanje s 

škarjami. (Kirby in Drew, 2003) Bilateralna integracija je po Goddard Blythe (2009) 

                                                 
3 V slovenski kineziologiji se uporablja izraz ‘koordinacija’, v tuji literaturi pa največkrat zasledimo izraz 

‘motorična koordinacija’, kar omogoča ločevanje koordinacije v okviru gibanja in koordinacije na drugih 

področjih, npr. na na socialnem področju ipd. V tem poglavju, kjer navajamo pretežno slovenske avtorje, bomo 

uporabili izraz ‘koordinacija’, v našem emiričnem delu pa tako izraz ‘koordinacija’ (kjer bo govor o gibanju) kot 

tudi izraz ‘motorična koordinacija’ (kjer bo obravnavana celostna ocena). 
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sposobnost izvedbe gibanja na eni strani telesa neodvisno od druge strani in sposobnost 

koordinacije obeh delov telesa v različnih kombinacijah gibov. 

 

1.1.1.2. Ravnotežje 

Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov, ki so sorazmerni z 

odkloni telesa v ravnotežnem položaju. Pogoji za ustrezno razvito ravnotežje so ustrezno 

razvito čutilo vida, čutilo sluha, taktilni receptorji, kinestetična čutila, ravnotežni organ v 

srednjem ušesu, center za ravnotežje v mali možganih. (Frostig, 1998; Pistotnik, 2003) 

S pomočjo ravnotežja vzdržujemo telesno težo nad podporno ploskvijo oz. vzdržujemo gibanje 

skozi posamezne sekvence drže, ne da bi pri tem padli. Je neizogibna komponenta vsake gibalne 

aktivnosti. Telo se s krčenjem mišic bori proti raznim odklonom, v katere ga silijo celotna teža 

telesa, teža posameznih delov telesa in zunanje sile. Daje nam občutek za začetek in konec 

gibanja, za premočrtno gibanje in za gibanje v krogu ter navsezadnje tudi za orientacijo v 

prostoru. (Tsai, Wu in Huang, 2008)  

Majhni otroci najprej obvladajo statično ravnotežje in šele nato dinamično ravnotežje. Statično 

ravnotežje je sposobnost ohranjanja ravnotežnega položaja, je sposobnost hitrega oblikovanja 

kompenzacijskih gibov, ki so sorazmerni z odkloni telesa od stabilne postavitve v statičnem 

ravnotežnem položaju. Dinamično ravnotežje je sposobnost vzpostavljanja ravnotežnega 

položaja je sposobnost čim hitrejše postavitve v ravnotežni položaj po predhodnih motnjah 

receptorjev vestibularnega aparata. (Pistotnik, 2003) Razvija se predvsem pod nadzorom 

funkcije malih možganov, ostale živčne strukture pa še dodatno pripomorejo k boljši izvedbi 

ravnotežja. Že najmanjša motnja v motoriki s centralnim izvorom se izkazuje kot motnja v 

ravnotežju, zato sta statično in dinamično ravnotežje pomembna dejavnika za ugotavljanje 

gibalnega razvoja. (Geuze, 2003) 

Razvoj ravnotežja je najbolj intenziven med 6. in 10. letom, medtem ko se kontrola drže pri 

otrocih razvija linearno od 2. do 12. leta. Sočasno z razvojem ravnotežja amplituda odklonov 

med statičnim ravnotežjem počasi pada vse do 14. leta. Sposobnost stoje na eni nogi narašča 

najbolj med 6. in 8. letom ter doseže plato nekje pri 10 letih. Vidni in vestibularni sistem 

dozorita pri 14. letih, medtem ko proprioreceptivni sistem doseže svoj vrh v razvoju že mnogo 

prej, med 4. in 6. letom. (Tsai, Wu in Huang, 2008) 

 

1.1.1.3. Ostale gibalne sposobnosti 

Gibljivost je po Pistotnik (2003) komponenta telesne sposobnosti, ki jo označuje stopnja 

svobode gibanja v sklepih človeškega telesa. Po Frostig (1998) govorimo predvsem o 

gibljivosti v ramenih, kolkih, kolenih in gležnjih, prav tako pa tudi za gibljivost hrbtenice. 

Predstavlja pomemben dejavnik optimalne telesne pripravljenosti posameznika, tako v športu, 

kakor tudi pri vsakodnevnih opravilih. Stopnja prirojenosti je zelo majhna in s staranjem hitro 

upada, če je ne vzdržujemo. 

Kakšno moč bo posameznik razvil, je v precejšnji meri odvisno od stopnje prirojenosti te 

sposobnosti. Glede na akcijske kriterije ločimo eksplozivno moč (sposobnost za maksimalni 

začetni pospešek, ki se odraža v premikanju telesa v prostoru ali v delovanju na predmete), 

repetitivno moč (sposobnost za dolgotrajno opravljanje dela na osnovi izmeničnih mišičnih 

kontrakcij in relaksacij; je sposobnost za ponavljajoče se premagovanje zunanjih sil) in statično 

moč (sposobnost za dolgotrajno napenjanje mišic; zadrževanje položaja pod obremenitvijo). 

(Pistotnik, 2003) 

Tako Frostig (1998) kot Pistotnik (2003) opredeljujeta hitrost kot sposobnost izvesti gibanje z 

največjo frekvenco ali v najkrajšem možnem času. Poznamo tri osnovne oblike hitrosti: hitrost 

reakcije (sposobnost hitrega gibalnega odziva na določen signal), hitrost enostavnega giba 

(sposobnost premika telesnega segmenta na določeni poti v najkrajšem možnem času; kaže se 
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kot hitrost zamaha, sunka, udarca ali odriva) in hitrost alternativnih gibov (sposobnost hitrega 

ponavljanja gibov s konstantno amplitudo). 

Preciznost je po Pistotnik (2003) sposobnost za natančno določitev smeri in intenzivnosti 

gibanja. Obstajata  dve  pojavni  obliki: sposobnost zadevanja cilja z vodenim projektilom, kjer 

ima vadeči možnost s korektivnimi gibalnimi programi ves čas vplivati na smer in hitrost 

gibanja projektila, ki se približuje cilju, in sposobnost zadevanja cilja z lansirnim projektilom, 

za katerega je značilno, da se na osnovi enkratne sinteze informacij izdela program lansiranja. 

Če so informacije konkretne in njihova analiza uspešna, bo projektil zadel cilj, v nasprotnem 

primeru pa ne. 

 

1.1.1.4. Mišični tonus 

Mišični tonus je osnovna in konstantna kontrakcija mišične aktivnosti v mišici. Na nek način 

predstavlja nično stopnjo. Mišični tonus je lahko normativen, prenizek ali previsok. Večinoma 

osnovni mišični tonus pri posamezniku ostaja enak skozi življenje, le v primeru nekaterih 

bolezni lahko niha od nizkega proti visokemu in obratno. (Kalar, 2009) 

Otroci, ki imajo osnovni mišični tonus prenizek, so hipotoni, njihove mišice pa so ohlapne. 

Hipotoni dojenčki dajejo videz  mlahavosti. Hipotoni otroci težko obdržijo držo nad gravitacijo 

oz. nad podporno ploskvijo. Zato raje sedijo, sedijo sključeno, se naslanjajo na predmete (stol, 

mizo) ali pa kar ležijo. Predšolski otroci, ki so hipotoni, dajejo zaradi svoje drže mnogokrat 

občutek, da so leni ali nezainteresirani, še posebno v šoli. (Wilms Floet in Maldonado-Duran, 

2006) 

Po Cratty (1993) osnovni mišični tonus v mirovanju nadzorujejo različne strukture CŽS. To 

omogoča stalen pretok živčnih impulzov preko vmesnega gama eferentnega sistema in če je le-

ta premajhen, pride do nastanka hipotonije. Hipotonija je v večinoma nevrološko pogojena in 

je le redko posledica psevdohipertrofije mišic, stanja, kjer mišične celice vsebujejo večji delež 

maščob, kar je lahko znak mišične distrofije. Vzrok za nizek mišični tonus je lahko tudi v 

nezadostnosti mišičnega metabolizma, v nezadostnem delovanju retikularne formacije in pri 

nekaterih endokrinoloških zapletih.  

Če je osnovni mišični tonus pri otrocih previsok, delujejo precej togo, njihovi gibi pa so 

nenaravni in okorni. V nasprotju s hipotonimi otroci delujejo ti otroci bolj grobo. Pediatri pri 

nekaterih dojenčkih govorijo tudi o pojavu t.i. povečanega ekstenzijskega vzorca, kjer je visok 

osnovni mišični tonus. Le-ta še dodatno naraste pri gibanju, še posebej pri zapletenem gibanju. 

Ekstenzijski vzorec je lahko predstopnja spastične oblike cerebralne paralize. Gre za poškodbe 

več nevroloških poti znotraj osrednjega živčevja, ki ležijo izven glavnih motoričnih poti. 

Glavne nevromotorične poti sestavljajo piramidne celice, ki naj ne bi vplivale na pojav 

ekstenzijskega vzorca, medtem ko naj bi ekstrapiramidna nevromotorična pot z netipičnim 

delovanjem vplivala na nastanek mišične spastičnosti. (prav tam) 

Mišična moč, tj. intenzivnost spontane mišične kontrakcije, je po Kalar (2009) zelo povezana 

z osnovnim mišičnim tonusom. Otroci, ki imajo zelo majhno mišično moč, so pogosto tudi 

hipotoni, hipertoni otroci pa se največkrat spopadajo s preveliko nekontrolirano mišično močjo. 

Neustrezen mišični tonus vodi v nepravilno držo, kar lahko skupaj s pogosto prisotno hiper- ali 

hipomobilnostjo sklepov vodi v ortopedske težave.  

 

1.1.1.5. Motorično planiranje in praksija  

Motorično planiranje oz. praksija je sposobnost, pri kateri možgani organizirajo in izvedejo 

zaporedje nepoznanih akcij. Motorično planiranje je prvi korak pri učenju nove spretnosti. Za 

dobro motorično planiranje so potrebne informacije iz celotnega senzornega sistema našega 

telesa. (Kirby in Drew, 2003) Za spretno gibanje so potrebni natančnost, načrtovanje in izvedba 

v čim krajšem času s porabo čim manj energije. (Vaivre-Douret, 2002)  
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Fundacija za dispraksijo (Dyspraxia Foundation, brez datuma) opredeljuje praksijo kot 

nadpomenko motoričnega planiranja. Praksija je po njihovem spretnost oz. proces, ki povezuje 

možgane z vedenjem ter nam omogoča odločanje in načrtovanje naših življenj in akcij. Za to 

najprej potrebujemo idejo o akciji (ideacijo), potem moramo vedeti, kako to izvesti (motorično 

planiranje) ter načrt na koncu izvesti (izvedba).  

Dowel, Mahone in Mostofsky (2009) pravijo, da učinkovit razvoj motoričnega planiranja 

(praksije) temelji na povezavi med različnimi predeli možganov. Naučeni časovno-prostorski 

gibalni vzorci oz. t.i. gibalne sekvence so shranjene v angularnih in supramarginalnih vijugah. 

Ti gibalni vzorci naj bi pomagali programirati predmotorični korteks, ki je odgovoren za 

transkodiranje gibalnih vzorcev v določen gibalni program, ki nato spet aktivira motorični 

korteks za izvedbo določenega giba. Neustrezno delovanje na kateri koli stopnji tega procesa 

(npr. pri priklicu ustreznih motoričnih predstav, pri samem načrtovanju ali izvedbi giba) se 

lahko izraža kot pomanjkanje praksije oz. dispraksija. 

May-Benson (2004) praksijo pojmuje kot širši pojem, ki zajema ideacijo (sposobnost mentalno 

ustvariti gibalni cilj in misliti na to, kako ta cilj doseči), motorično planiranje (sposobnost, da 

zavestno načrtujemo in v zaporedju izvajamo gibalne naloge, potrebne za doseganje gibalnega 

cilja), motorično koordinacijo (ki omogoča posameznikom, da izvedejo natančno gibanje) in 

povratno informacijo (ki vključuje prepoznavanje uspeha pri doseganju gibalnega cilja in odziv 

na posledice). Čeprav je praksija večinoma kortikalni proces, je vseeno odvisna od številnih 

podzavestnih procesov, kot so zaznavna diskriminacija in zavedanje telesa.   

Njiokiktjien, Verschoor, Vranken in Vroklage (2000) so s pomočjo proučevanja otrok s 

tipičnim razvojem oblikovali presejalni preizkus razvoja reprezentacije ideomotorne praksije. 

Slednjo so opredelili kot ideacijo, organizacijo in izvedbo posameznih dejanj (npr. pri 

prižiganju vžigalice), ki ne more biti razdeljena na manjše dele konceptualiziranih dejanj. Pri 

tem je potrebno poudariti, da avtorji ne ločijo praksije le od gibalnega tona in moči, temveč tudi 

od tekočnosti in preciznosti.  

 

1.1.2. RAZVOJ FINE MOTORIKE 

Fino motoriko predstavljajo majhni gibi manjših mišic in mišičnih skupin, ki se aktivirajo v 

organiziranih in finih oblikah rok, zapestja, prstov, nog in obraza. Razvija se sočasno z 

razvojem grobe motorike. Je temelj koordinacije in se začne s prenosom predmetov iz roke v 

roke sočasno s prečkanjem sredinske črte nekje pri šestih mesecih. (Wilms Floet in Maldonado-

Duran, 2006) 

Magill (1998) finomotorične spretnosti opredeli kot spretnosti, ki zahtevajo večji nadzor nad 

manjšimi mišicami, posebno nad tistimi, ki sodelujejo pri koordinaciji oko-roka, pri čemer je 

potrebna izjemna natančnost pri gibanju roke in prstov. Fina motorika je pomembna pri 

zapisovanju, tipkanju, risanju, šivanju, zapenjanju gumbov ipd. Čeprav pri gibanju sodelujejo 

tudi večje mišice, imajo pri tem manjše mišice bolj temeljno vlogo za doseganje ciljev v okviru 

razvijanja določene spretnosti. 

Horvat in Magajna (1989) ter Kalar (2009) opisujejo razvoj fine motorike. Dojenčkove roke so 

v prvih mesecih večino časa zaprte in sklenjene v pest, nad gibanjem še ni kontrole. Prisoten je 

prijemalni refleks, ki izgine okoli 3. meseca. Dojenček predmete nezavedno prime in ga ne 

izpusti, dokler se mišice spontano ne sprostijo. Pri 2 mesecih začne z odkrivanjem svojih rok, 

s katerimi se začne tudi igrati. Reakcije so prisotne samo ob dotiku roke s predmetom ali z 

delom telesa. Povezava oko-roka se razvije med 2. in 4. mesecem. Takrat začne stvari prijemati 

in se uči prijemanja videnih predmetov po sistemu poskusov in napak. Pri 5 mesecih dojenček 

že zagrabi predmet, ki je v njegovem dosegu, pri 6. mesecih zmore prijeti malo kocko, številni 

otroci pa že tolčejo predmet ob predmet. Dojenčkov prijem je še zelo okoren in izhaja predvsem 

iz refleksnega grabljenja in nošenja predmetov v usta. Med predmeti ne loči tistih, ki jih ne 

more zagrabiti. V drugi polovici 1. leta raziskuje predmete in jih s kazalcem rahlo suni, preden 
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jih čisto zagrabi z dlanjo. Sprva se pri dojenčku razvije palmarni prijem (prijem z objemom 

vseh prstov), pri katerem ima še nekaj težav z manipuliranjem predmeta. Med 8. in 10. mesecem 

se razvije prijem s prsti, pri 12 mesecih pa se razvije pincetni prijem. Pincetni prijem omogoča 

večjo sposobnost manipuliranja z majhnimi predmeti in lažje metanje predmetov. Pri 1 letu 

lahko brez problema prime kakršen koli predmet, ga da v posodico, sestavi v stolp ali zlaga 

enega v drugega.  

Malček je že sposoben spretnejšega manipuliranja s predmeti. Boljše gibanje prstov in dlani 

omogoča zvijanje kazalca proti uporu, potiskanje vzvodov s prsti, vlečenje vrvice, listanje 

knjige in  čečkanje z barvicami. Pri risanju prevladujejo krožne poteze. V tem obdobju lahko 

postavi v stolp najmanj šest kock in lahko prepogne papir. Pri 18 mesecih se pojavi lateralna 

dominanca (stranskost). Vzporedno se razvija tudi govor, na katerega vpliva tudi fina motorika, 

ki omogoča ustrezno artikulacijo glasov. V predšolskem obdobju ima fina motorika pomembno 

vlogo, saj jo otroci uporabljajo pri različnih vsakodnevnih aktivnostih in pri kompleksnih 

gibalnih nalogah. Osrednje živčevje se v tem času temeljito razvija in dozoreva še posebno pri 

kompleksnih gibalnih nalogah. Male mišice se zelo hitro utrudijo, zato so otroku pri tej starosti 

finomotorične aktivnosti še precej naporne. Uči se tudi zapenjati gumbe, zavezovati vezalke ter 

obvladati bolj zahtevne manipulacije. Ravno v tem obdobju se med otroki na področju fine 

motorike začenjajo pojavljati pomembne razlike. (Kalar, 2009) 

Med 4. in 6. letom otrok izrazito napreduje v ročnih spretnostih, saj se v predšolskem obdobju 

razvije natančnost pri rokovanju s predmeti, ročne spretnosti pa postanejo vedno bolj zrele. K 

temu pripomore razvoj haptičnega zaznavanja (op. a. zmožnost prijema predmeta), vedno večja 

natančnost pri uporabi moči rok ter porast učinkovitosti enoročne in bilateralne manipulacije. 

Primerna moč se razvije do 4. leta, ko lahko otrok rokuje z bolj delikatnimi predmeti in se tudi 

učinkoviteje igra z majhnimi kockami. Enoročna manipulacija se prav tako razvije do 4. leta, 

ko otrok zmore obračati predmete v eni roki. Haptično zaznavanje se razvije do 5. leta, ko lahko 

otrok na slepo prepozna znan predmet v roki. Ko vse to usvoji, predšolski otrok napreduje pri 

uporabi orodij (risanje s svinčnikom), pri vidno-motoričnih spretnostih (rezanje, risanje, 

šivanje) in pri skrbi zase (zapenjanje gumbov, zavezovanje). (Case-Smith idr., 1998)  

Petletni otroci po Landy in Burridge (1999) stalno napredujejo v fini motoriki. Rišejo 

prepoznavne risbe, režejo in lepijo ter raziskujejo oblike. Znajo tudi zapenjati gumbe, 

zavezovati vezalke in narediti pentljo. Stranskost je pri pisanju in risanju jasno izražena. Otroci 

do 12. leta razvijajo koordinacijo oko-roka, znajo jesti s celotnim jedilnim priborom ter 

pomagajo pri domačih opravilih, kot so pometanje ali brisanje prahu. Kljub primernemu 

obvladanju spretnosti pri vsakodnevnih aktivnostih se fina motorika razvija še vse do 

adolescence, najpogosteje preko različnih športnih aktivnosti in hobijev. Za primeren razvoj 

fine motorike mora telo omogočiti različne razvojne procese, predvsem zrelost osrednjega 

živčevja. Le-to vpliva tako na dejavnost finih mišic kot tudi na dejavnost grobih mišic, ki 

zagotovijo stabilnost večjih sklepov, še posebno trupa in ramen.  

Fino motoriko Henderson, Sugden in Barnett (2015) delijo v dve skupini in sicer na aktivnosti, 

kjer prevladuje ena roka, druga pa ima podporno vlogo (npr. ko med pisanjem pišemo z eno 

roko, papir pa držimo z drugo roko) in na aktivnosti, kjer je potrebno usklajeno delovanje obeh 

rok, ki izvajata različne gibe (npr. pri zavezovanju vezalk).   

 

1.1.2.1. Finomotorična kontrola 

Finomotorična kontrola je sposobnost uporabe rok in prstov za točno določeno spretnost. Za to 

je potreben ustrezen razvoj gibalnih in zaznavnih spretnosti, saj bi brez primerne mišične moči 

in stabilnosti sklepov v dlani in v roki, podzavestnega občutenja načina in smeri premikanja 

roke in prstov ter primernega taktilnega občutenja in diskriminacije težko nadzirali in 

uporabljali predmete različnih velikosti, teže, oblike in teksture. Očesne mišice morajo 

koordinirano delovati, da hitro poiščejo in sledijo predmetom ter pri tem tudi primerno vodijo 
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roko, dlan in prste. Pri tem sta potrebna tudi ustrezno motorično planiranje in koordinacija obeh 

strani telesa. (Kirby in Drew, 2003) 

 

1.1.2.2. Grafomotorika in razvoj risbe 

Za grafomotorično izražanje in izvedbo so potrebni ustrezen finomotoričen razvoj, koordinacija 

oko-roka, spretnost držanja pripomočkov oz. pisal, zmožnost tekoče izvedbe osnovnih potez, 

kot sta krog ali črta ter primerno zaznavanje črk. Pri slednjem so še posebno pomembne 

sposobnost prepoznavanja oblik, podobnosti in razlik ter omogočanje izvedbe gibov, potrebnih 

za prerisovanje teh oblik, orientacija pri zapisovanju, ki zajema tudi vidno analizo črk in 

ločevanje leve od desne strani. (Lamme, 1979, v Benbow, 2002) 

Poleg fine motorike so pri grafomotoriki pomembni tudi vplivi grobe motorike (občutenje 

lastnega telesa, stranskost, primerna mišična napetost in oživčenost), mišično-gibalnih 

občutkov, prijemov in gibanje, ki kasneje sodelujejo pri pisanju. Zelo pomembni so tudi razvoj 

prostorskega zavedanja, nadzorovanja gibanja v prostoru ter sposobnost nadziranja roke glede 

na ukaze iz možganov. (Žerdin, 2003) 

Miller (1986) pravi, da različne vidno-prostorske sposobnosti otroku omogočajo razvoj 

sposobnosti risanja, tj. zavedanje črt in kotov, velikosti ter relativne velikosti, predstave odnosa 

del-celota in načrtovanje aktivnosti. 

Razvoj risbe je tesno povezan z razvojem otrokovega mišljenja in govora ter s socialnim in s 

čustvenim razvojem. Najnižja stopnja risanja je čečkanje, pri čemer čačke (krožne in sestavljene 

črte, navpične in vodoravne črte) ne predstavljajo nič določenega, so le otrokova drobna gibalna 

aktivnost. Le-ta nato prehaja na simbolno stopnjo risanja, kjer narisana oblika počasi dobiva 

svoj pomen. (Marjanovič Umek, 2004a) Napredek v razvoju risbe pri predšolskem otroku se 

kaže tudi pri kompoziciji, saj ima otrok pred vstopom v šolo že vnaprejšnjo predstavo o tem, 

kaj bo narisal (Horvat in Magajna, 1989). 

Otrok se nauči risanja črk z imitacijo geometrijskih oblik, najprej z vertikalnimi potezami pri 2 

letih, nato s horizontalnimi potezami pri 2 letih in pol in krogom pri 3 letih. Imitacija in 

prerisovanje križa sledi pri 4 letih, kvadrata pri 5 letih in trikotnika pri 5 letih in pol (Beery, 

1997). 

Risanje človeka je po Goodnow (1977) najpogostejša prvina, ki jo predšolski otroci rišejo, 

najprej v obliki spiralnih čačk, vse do popolnoma izdelane človeške figure, pri kateri so 

posamezni deli v ustreznem razmerju in so prisotni tudi različni dodatki, podrobnosti (slednje 

opažamo pri otrocih pred vstopom v šolo). Prva prepoznavna oblika risanja človeka je 

glavonožec – figura, ki ima glavo in noge, nima pa trupa, v povprečju jo najpogosteje zaznamo 

pri otrocih starih od 2 do 3 leta.  

Tipičen razvoj sposobnosti spontanega risanja in prerisovanja je nevropsihološko opredeljen 

kot konstrukcijska naloga, ki ni odvisna samo od progresivnega pridobivanja gibalnih spretnosti 

(Miller, 1986). Zapisovanje je kompleksna zaznavno-gibalna spretnost, ki vključuje sposobnost 

vidno-motorične koordinacije, motorično planiranje, spoznavne in zaznavne spretnosti ter 

taktilno in kinestetično občutenje (Maeland, 1992). Gibalne in zaznavne komponente v zvezi z 

zapisovanjem vključujejo finomotorično kontrolo (enoročno manipulacijo, bilateralno 

integracijo in motorično načrtovanje), vidno-motorično integracijo, vidno zaznavanje, 

kinestezijo, senzorne modalitete in vzdrževanje pozornosti (Cornhill in Case-Smith, 1996). 

Potrebno je ločiti vidno-motorično koordinacijo, ki vključuje nadzor majhnih gibov prstov (npr. 

pri sledenju, tapkanju s prsti ali imitaciji ročnih gibov) in zajema ročnost, motorično zaporedje, 

finomotorično hitrost in natančnost ter vidno-prostorsko integracijo, ki ustvari mentalno 

reprezentacijo slike in omogoča njeno poustvarjanje z nadzorom majhnih mišičnih gibov. 

Sledenje zajema pisanje in prerisovanje (ne pa sledenje) besed in slik na nov list papirja. (Davis 

in Matthews, 2010) 
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Gibalni razvoj je po Bushnell in Boudreau (1993) kontrolni parameter za nadaljnji razvoj, pri 

čemer nekatere gibalne sposobnosti predstavljajo temelj za pridobitev oz. vadbo drugih 

razvojnih funkcij, npr. na zaznavnem ali spoznavnem področju, saj so preko gibanja otroci 

deležni interakcij s svetom, ki omogočajo razvoj na spoznavnem področju. Potek razvoja grobe 

motorike v zgodnjem otroštvu se je izkazal za boljši napovednik spoznavnih sposobnosti v 

šolskem obdobju kot sam potek razvoja fine motorike ali informacije staršev glede spoznavnega 

razvoja v zgodnjem otroštvu. Razvoj grobe motorike v zgodnjem otroštvu še posebno vpliva 

na razvoj delovnega spomina in na hitrost procesiranja informacij. (Piek, Dawson, Smith in 

Gasson, 2008) 

Vidno zaznavanje in predstave so pri otroku temelj za organizacijo in konstrukcijske aktivnosti, 

kot je npr. risanje (Goodnow, 1977; Piaget in Inhelder, 1998). Del Guidice idr. (2000) so v svoji 

raziskavi ugotovili, da so raziskovalne in vidno-motorične sposobnosti pri predšolskih otrocih 

skoraj dozorele, ko se zmožnosti vidnega zaznavanja začnejo razvijati. V tem obdobju je tudi 

slabša izvedba reprezentativnih in konstrukcijskih nalog, zaradi česar so sklepali, da 

konstrukcijske sposobnosti potrebujejo tako zaznavne kompetence kot dobre predstave za 

ustrezen razvoj. Opazili so tudi napredek od raziskovalnih in vidno-motoričnih sposobnosti na 

zaznavne, grafomotorične in reprezentativne kompetence. Slednji dve sta najbolj kompleksni 

in se najkasneje razvijeta. 

Pri obravnavi grafomotorike je potrebno pozornost posvetiti tudi drži med zapisovanjem ter 

prijemu pisala in drugih orodij (npr. jedilnega pribora ipd.). Poznamo različne prijeme pisala, 

in sicer indeksni prijem, zaprti prijem z ovijanjem palca, zaprti prijem s podvihanjem palca, 

lateralni pincentni prijem, štiriprstni oz. triprstni statični prijem, štiriprstni oz. triprstni 

dinamični prijem in prilagojen triprstni prijem. (Benbow, 2002) 

 

1.1.3. IZVEDBA GIBANJA 

Spretno gibanje je po Geuze (2005a) opredeljeno s tekočnostjo in natančnostjo gibanja, pri 

zaporednem gibanju pa tudi s primernim prehodom od enega giba na drugega. Razvoj izvedbe 

giba ima naslednje pomembne lastnosti – povečujejo se distalni nadzor okončin, hitrost in 

natančnost ter fluentnost, zmanjšuje pa se nadzor pozornosti. Pomembna sta vidna in 

proprioceptivna povratna informacija za popravljanje tekočega gibanja ter končno natančnost.  

Večina teorij o nadzoru živčnega sistema nad koordinirano izvedbo gibov temelji na dveh 

osnovnih sistemih nadzora, t.i. teoriji odprte in zaprte zanke, ki omogoča osnovno opredelitev 

različnega delovanja CŽS in perifernega živčnega sistema v okviru vzpostavljanja in nadziranja 

gibanja. (Magill, 1998; Tancig, 1987) Model odprte in zaprte zanke poteka v dveh stopnjah. 

Prvo stopnjo predstavljajo nezrele in brezciljne gibalne aktivnosti, ki ne zahtevajo senzoričnih 

informacij za njihov obstoj, začetek in vodenje. To gibanje počasi vzpodbuja aferentne dražljaje 

(vidne in kinestetične), ki okrepijo še bolj specifične sinaptične povezave v vsaki skupini 

nevronov. Na drugi stopnji pa je osnova vsega vzajemno delovanje zaznavanja in gibalnih 

elementov za obstoj medcelične povezave. Gibanje ni več brezciljno, temveč se pojavijo 

specifični in kompleksni vzorci mišičnih kontrakcij, ki zagotovijo koordinirano in ciljno 

gibanje. Bolj ko narašča zmogljivost gibalnih vzorcev, večji je sinaptičen obseg za okrepitev in 

uvedbo novih gibalnih vzorcev. (Kalar, 2009; Magill, 1998; Tancig, 1987; Wilms Floet in 

Maldonado-Duran, 2006) 

Možganska skorja, mali možgani in vestibularni sistem so pomembni deli centralnega 

mehanizma, vključno s proprioreceptivnimi informacijami in s primerno stopnjo budnosti oz. z 

aktivacijo retikularne formacije na optimalni stopnji. Zrelost celotnega telesnega sistema je 

predpogoj za učenje gibalnih spretnosti (Niemeijer, Smits-Engelsman, Reynders in 

Schoemaker, 2003). Wilms-Floet in Maldonado-Duran (2006) dodajata, da je načrtovan gib 

neustrezen, če eden od naštetih elementov ne deluje primerno.  
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Za izvedbo določenega ciljnega giba morajo višji centri v osrednjem živčevju oblikovati 

gibalno idejo in pripraviti gibalni program, ki se nanaša na sposobnost izpeljave zamišljene 

strategije gibanja. Večina ljudi bo program izvedla intuitivno brez kakršnega koli zavestnega 

učenja in priprave. Motorično planiranje vključuje številne sposobnosti, kot so vidno 

zaznavanje, ustrezno zaznavanje in spoznavne funkcije, optimalni čustveni procesi, selektivni 

gibalni odgovor in sposobnost lastnega popravljanja določenega giba. Na vse to vplivata tudi 

pozornost in koncentracija, saj ima limbični sistem pri načrtovanju gibalnega programa 

pomembno vlogo. Gibalni program se nato izpelje do končne gibalne izvedbe ali pa se shrani 

nekje v področju bazalnih ganglijev. (Kalar, 2009) 

Gibanje mora biti izvedeno v določenem časovnem zaporedju in pri optimalni hitrosti, kar je 

pri učenju gibalnih nalog pri otrocih šele v procesu oblikovanja. Ko otroci poskušajo imitirati 

določeno gibalno nalogo, so njihove sposobnosti za izvedbo tega samo nek približek. Tudi 

sposobnost za natančno zaznavanje pokazanega giba oz. jasno razumevanje verbalnega 

navodila za določeno nalogo se namreč pri otrocih šele razvija. To je vidno še posebej pri 

kompleksnih gibalnih vajah in aktivnostih, ki zahtevajo neko zaporedje (npr. pri branju ali pri 

govorjenju). Zato otroci gibe izvajajo počasi, pri čemer se zanašajo bolj na vidno povratno 

zvezo kot sicer že pri znanih gibalnih vajah. (Wilms Floet in Maldonado-Duran, 2006) 

 

1.2. RAZVOJ ZAZNAVANJA IN POZORNOSTI 
Zaznavanje je v tesni povezavi z gibanjem in pomembno vpliva na samo gibanje. Zaznavni 

receptorji, ki se nahajajo po celem telesu, pošiljajo različne informacije. Na samo koordinirano 

nadzorovanje gibanja najbolj vplivata propriocepcija in vidno zaznavanje. (Frostig, 1998; 

Magill, 1998) 

Senzorni sistem možganom omogoča pridobivanje informacij preko oči, ušes, kože, mišic, 

sklepov in gibanja ter zaznavanja težnosti (Kirby in Drew, 2003). Ayres (2002) senzorno 

integracijo opredeljuje kot nevrološki proces, v katerem se dražljaji lastnega telesa in dražljaji 

iz okolja organizirajo v informacije, ki jih potrebujemo za učinkovito izvedbo vsakodnevnih 

aktivnosti. Telo organizira senzorne informacije in dražljaje skozi različne senzorne sisteme: 

taktilni (tip, dotik), vizualni (vid), avditivni (sluh), olfaktorni (vonj), proprioceptivni (moč, 

pritisk), vestibularni (položaj v prostoru in sprememba le-tega).  

Schoemaker idr. (2001) prav tako izpostavljajo, da imajo proprioceptivno, vidno in taktilno 

zaznavanje pomembno vlogo pri načrtovanju in izvedbi koordiniranega gibanja. Če je moteno 

vidno zaznavanje, je gibanje manj natančno. Če so težave v propriocepciji, je ciljno usmerjeno 

gibanje možno, a se poveča število napak pri gibanju. Tako taktilno zaznavanje kot 

propriocepcija pa sta pomembna za razvoj zavedanja lastnega telesa, ki je osnova razvoja 

motoričnega planiranja.  

Po Kirby in Drew (2003) so osnovne zaznavne in gibalne komponente, ki vplivajo na učenje in 

vedenje: zavedanje lastnega telesa, koordinacija obeh strani, motorično planiranje, 

finomotorična kontrola, dotik, vidno zaznavanje in jezikovno procesiranje. 

Pri novorojenčku in dojenčku sta občutenje in zaznavanje zelo pomembni sposobnosti, ki v 

prvih letih otrokovega življenja pomagata vzpostavljati otrokov stik z okoljem. Zaznavanje je 

v enostavnih oblikah prisotno že ob rojstvu. Otrok najprej zazna svetlobo, nato je sposoben 

slediti predmetu, razvija se njegova ostrina vida. V 1. mesecu se otrokova sposobnost 

opazovanja nekega negibnega predmeta izboljša, razvijati se začne tudi razlikovanje barv. 

Novorojenček je tudi občutljiv na sluh, po par tednih začne obračati glavo v smeri zvoka, po 2 

mesecih pa že razlikuje različne zvoke, malo kasneje pa tudi glas domače osebe od glasu tujca. 

Prav tako so novorojenčki občutljivi na dotik, sposobnost razločevanja dotikov in določanja 

kraja dotika pa se razvije kasneje. V tem obdobju se razvijajo tudi vonj in okus ter občutek za 

bolečino. V predšolskem obdobju postane zaznavanje bolj namerno in racionalno – temelji 

predvsem na razvoju sposobnosti analize in sinteze znanega. Čeprav se v tem obdobju 
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zaznavanje hitro razvija, še vedno razvoj ni končan, saj je zaznavanje še precej celostno in 

razpršeno. (Horvat in Magajna, 1989) 

Za ustrezno otrokovo funkcioniranje je potreben ustrezen razvoj vseh zaznavnih področij in 

njihova integracija ter primerno razvita pozornost.  

 

1.2.1. VIDNO ZAZNAVANJE 

Od vseh čutov je vidno zaznavanje tisti čut, na katerega se človek najpogosteje zanaša.  Vidno 

zaznavanje je sposobnost procesiranja in organizacije videnih informacij v okolju oz. je 

zmožnost interpretacije in osmišljanja tega, kar vidimo (Thomaidis, Mantoudis, Kyprianou, 

Janikian in Konstantopoulos, 2014). Poznamo dve komponenti vidnega zaznavanja, tj. centralni 

vid in periferni vid. Vidno zaznavanje pomembno vpliva na ciljno usmerjeno gibanje, na 

prijemanje, na zapisovanje, na lokomocijo, na skakanje z višine in na ujemanje. (Magill, 1998) 

Geuze (2005a) pravi, da je vidno zaznavanje pomembno za nadzor gibanja, drže in interakcije 

z okoljem. Če zapremo oči, postanejo načrtovanje in nadzor gibanja odvisni od proprioceptivne 

povratne informacije, občutenja kože, kinestetičnih in vestibularnih senzorjev ter prostorske 

predstave našega okolja. Nekaterih nalog pa brez vida ne moremo izvesti (npr. ujeti žogo) ali 

se s slabše razvitim vidnim zaznavanjem poslabša kvaliteta izvedbe (npr. pri hoji).  

Ayres (2002) dodaja, da svetloba vzdraži očesno zenico in pošlje impulz do centrov za vidno 

obdelavo v možganskem deblu. Tam se impulzi obdelajo in povežejo z drugimi zaznavnimi 

informacijami, posebno s propriocepcijo in z vestibularnim sistemom. Tako se oblikuje naše 

primarno zavedanje o prostoru in položaju predmetov v njem. Impulzi gredo iz jeder v 

možganskem deblu v preostale dele možganskega debla in malih možganov, kjer se povežejo 

z eferentnimi impulzi do mišic, kar nam omogoča sledenje predmetu v gibanju tako z očmi kot 

z glavo. Nekateri impulzi pa pridejo do najvišjih možganskih ravni, kjer s pomočjo informacij 

iz drugih čutil omogočajo izvedbo natančnejšega vidnega razlikovanja.    

Vidno razlikovanje je po Pečjak (2003) razlikovanje različnih grafičnih ali drugih simbolov 

med seboj in se prične že zgodaj v otroštvu. Otrok najprej razlikuje predmete v vsakdanjem 

življenju, kasneje pa razlikuje bolj abstraktne oblike, saj se s starostjo otrokova pozornost na 

kompleksnejše vzorce veča. Otrokove praktične izkušnje in njegova manipulacija s predmeti 

mu omogočajo, da si lažje zapomni razlike med posameznimi vzorci in oblikami. Kirby in Drew 

(2003) vidno razlikovanje opredelita širše in sicer kot sposobnost prepoznavanja podobnosti in 

razlik v obliki, barvi, vzorcu, velikosti, zaporedju in orientaciji. Najpomembnejši elementi 

vidnega razlikovanja so zaznavanje oblik, odnosa del-celota in ločevanje lika od ozadja. 

Zaznavanje oblik je sposobnost prepoznavanja, prirejanja in poimenovanja predmetov, oblik, 

vzorcev ali simbolov po njihovih bistvenih lastnostih, zajema pa tudi sposobnost zavedanja, da 

se osnovna oblika oz. predmet ne spreminja glede na predstavitev (npr.  trodimenzionalne in 

dvodimenzionalne predstave za isti predmet). Odnos del-celota ne zahteva le sposobnost 

prepoznavanja celotne oblike nečesa, temveč tudi zavedanje prostorske organizacije in odnosov 

med posameznimi deli celote. Ločevanje lika od ozadja pa je sposobnost izločevanja in 

razlikovanja posameznih komponent iz ozadja, v katerega so vpete, za kar je odločilna dobra 

vidna pozornost.    

Otroci med 2. in 3. letom starosti dobro razlikujejo štiri osnovne barve (rdečo, zeleno, rumeno 

in modro), težave pa imajo pri razlikovanju prehodnih tonov barv. Kasneje pa že povezujejo 

barvno zaznavo in njeno besedno poimenovanje, pri čemer niso pozorni le na ton, ampak tudi 

na svetlost barve. (Horvat in Magajna, 1989) 

Za ustrezno vidno zaznavanje je potreben primeren nadzor vidne pozornosti, ki se razvija skupaj 

z otrokovo sposobnostjo konceptualizacije in razmišljanja o videnem. Poleg vidne pozornosti 

je pomembno tudi vidno razlikovanje. 
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1.2.2. SLUŠNO ZAZNAVANJE 

Zvočni dražljaji v obliki zvočnih valov v zraku vzdražijo slušne receptorje v notranjem ušesu, 

ki pošljejo impulze do slušnih centrov v možganskem deblu. Tako kot pri vidnem zaznavanju 

se obdelava slušnih dražljajev izvrši v jedru možganskega debla, centri za vid in za zvok pa so 

tako blizu, da omogočajo hitro medsebojno izmenjavo informacij. Nekaj impulzov nato potuje 

do ostalih delov možganskega debla in do malih možganov, kjer se združijo z drugimi občutki 

in gibalnimi sporočili. Nekaj slušne informacije gre tudi do najvišjih možganskih ravni, s čimer 

informacija postaja bolj jasna in natančnejša. (Ayres, 2002) 

Hitro obdobje razvoja ostrine sluha je med 4. in 5. letom starosti. Pri predšolskem otroku pa je 

po drugi strani, v primerjavi z odraslimi osebami, še vedno slabo razvita ostrina sluha za govor 

drugih oseb. Pri predšolskem otroku je potrebno ločiti tudi dva slušna zaznavna sistema in sicer 

govorni ali fonemski sluh in glasbeni sluh ali sluh za razlikovanje višin. Govorni sluh se razvije 

med 1. in 2. letom, glasbeni sluh pa šele pred vstopom v šolo. (Horvat in Magajna, 1989) 

Za razvoj zaznave glasov danega jezika (fonološko zavedanje) je po Horvat in Magajna zelo 

pomembna predgovorna faza razvoja, ko se izpopolnjujeta slušno zaznavanje in govorni aparat 

za posnemanje glasov jezika iz otrokove okolice. Fonološko učenje se prične, ko začne jezik 

delovati kot sredstvo komunikacije z drugimi. Sprva razumevanje besed in celo kratkih povedi 

izhaja iz ritmično-melodične strukture besede ali povedi, pri čemer otrok še ne zaznava 

fonetične strukture slišanega. Nato otrok zmore slušno razlikovati različne glasove, šele kasneje 

pa vključuje tudi artikulacijo ter razvije sposobnost diferenciacije soglasnikov, kar končno vodi 

v slušno razlikovanje. Z razvojem glasovnega zaznavanja sočasno pride tudi do intenzivnega 

razvoja aktivnega besednega zaklada in usvajanja artikulacije. Pred vstopom v šolo otrok 

praviloma sliši vse glasove maternega jezika, ne meša jih med seboj in obvlada njihovo 

artikulacijo. Nekaj težav ima lahko še pri razčlenjevanju besed na posamezne glasove.      

 

1.2.3. OSTALE VRSTE ZAZNAVANJA 

Taktilno zaznavanje omogoča sistem, ki je po Ayres (2002) največji senzorni sistem, ki ima 

pomembno vlogo za celotno organizacijo živčevja. Sestavljen je iz različnih receptorjev pod 

površino kože, ki pošiljajo informacije o dotiku, bolečini, temperaturi in pritisku preko 

hrbtenjače in možganskega debla v možgane. Zavest o dotiku se oblikuje v skorji velikih 

možganov, kjer se tudi odvija najvišja stopnja senzorne integracije. Impulzi, ki ne prispejo na 

to najvišjo raven, se porazdelijo na nižjih ravneh ter vplivajo na čustva in na gibalno 

učinkovitost. 

Geuze (2005a) pravi, da mesto, hitrost in moč občutenja oz. kinestezija izhajajo iz senzorjev v 

mišicah in v vezeh, ki omogočajo informacije glede drže, lokacije in hitrosti okončin v prostoru 

ter sprožene moči v mišicah. Te informacije uporabimo za ocenjevanje, načrtovanje in nadzor 

gibanja in drže.  

Da bi omogočili stabilnost sklepov, držo, ravnotežje, motorično kontrolo, prostorsko zavedanje 

in stabilno vidno polje, morajo višji centri v možganih pridobiti informacije glede moči in 

težnosti. Te informacije dobimo iz receptorjev v notranjem ušesu, kar opravlja naš vestibularni 

sistem. Le-ta tudi posreduje informacije delom možganov za uravnavanje pozornosti. (Kirby in 

Drew, 2003) Vestibularni sistem je odgovoren za vzdrževanje ravnotežja, drže in orientacije 

telesa v prostoru. Prav tako uravnava lokomocijo in ostala gibanja ter poskrbi, da telo v gibanju 

lahko vzdržuje osredotočenje pogleda na predmete. Mali možgani predstavljajo nadzorni center 

za ravnotežje in koordinacijo gibanja. Kot del živčnega sistema prejemajo dve vrsti dražljajev 

in sicer opredelitev nahajanja telesa v prostoru in ugotavljanje, ali je dana mišica pokrčena ali 

sproščena. Na podlagi teh informacij in odvisno od želene izvedbe (npr. premik naprej, prijem) 

mali možgani sprožijo, prilagodijo ali ustavijo gibanje. (Goddard Blythe, 2009) 

Ayres (2002) k vestibularnemu pripisuje dve vrsti čutil – prva vrsta receptorjev je v labirintu 

notranjega ušesa in reagira na silo teže, druga vrsta pa leži v polkrožnem kanalu notranjega 
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ušesa in nam omogoča občutenje gibanja. Obdelava vestibularnih občutkov je v vestibularnih 

jedrih in v malih možganih. Dražljaji gredo po hrbtenjači do možganskega debla, kjer se 

nekateri že integrirajo. Drugi gredo naprej do možganskih hemisfer, kjer poteka najvišja stopnja 

integracije. Nato se impulzi po hrbtenjači vračajo iz možganov in se povežejo z drugimi 

zaznavnimi in gibalnimi vlakni, s čimer omogočajo vzdrževanje telesne drže, ravnotežja in 

gibalne učinkovitosti. Tisti impulzi, ki so prišli do najvišjih možganskih ravni, se integrirajo s 

proprioceptivnimi, vidnimi in slušnimi dražljaji, ki skupaj poskrbijo za zavedanje položaja 

našega telesa v prostoru.  

Namen pridobivanja smiselnih telesnih izkušenj je v različnih gibanjih, kjer obvladujemo telo, 

pri čemer moramo telo zavestno zaznati, razumeti njegova obvestila, spoznati sposobnosti in 

odzive ter oceniti njegove zmožnosti, kar nam omogoča proprioceptivna (globinska) 

občutljivost. To so senzorične informacije, ki izhajajo iz mišičnih kontrakcij in ekstenzij, pri 

čemer lastno občutenje doživljamo tako med gibanjem kot med mirovanjem. Mišice in sklepi 

pošiljajo obvestila v možgansko skorjo in jo obveščajo o telesnem položaju. V primeru, da je 

teh receptorjev malo, je naše telo počasnejše, nerodno in več napora je potrebno za izvedbo 

določenega aktivnosti. (Kremžar, 1992) Po Magill (1998) je propriocepcija opredelitev lastnosti 

premikanja telesa in okončin s pomočjo zaznavanja senzornih receptorjev, pri čemer aferentne 

živčne povezave pošiljajo proprioceptivne informacije v CŽS o lastnostih, kot so smer, lokacija 

v prostoru, hitrost in aktivacija mišic. Propriocepcije iz mišic in sklepov se po navadi sploh ne 

zavedamo, dokler nismo nanjo pozorni. Proprioceptivni občutki gredo namreč po hrbtenjači do 

možganskega debla in malih možganov in zelo redko pridejo do najvišjih možganskih ravni, 

kjer se oblikuje zavedanje o občutku. (Ayres, 2002) 

Prostorske sposobnosti so sposobnosti, ki so po Linn in Petersen (1985, v Caldera idr., 1999) 

sestavljene iz prostorskega zaznavanja, tj. opredelitve prostorskih odnosov med predmeti z 

ozirom na posameznikovo lastno orientacijo telesa, mentalne rotacije, tj. prepoznave predmeta 

v drugačni orientaciji in prostorske vizualizacije, ki vključuje večstopenjsko mentalno 

manipulacijo prostorsko predstavljene informacije.  

 

1.2.4. ZAVEDANJE SVOJEGA TELESA 

Receptorji v mišicah in sklepih povejo možganom, kdaj in kako se mišice krčijo in iztegujejo 

ter kdaj in kako se sklepi gibljejo. Te informacije omogočajo možganom, da vedo, kje je 

posamezen del telesa in kako se telo premika po prostoru brez pomoči vida. Sposobnost 

ločevanja leve in desne strani telesa je povezana s prostorsko dimenzijo telesa in zajema 

lateralnost, tj. zavedanje, da ima telo dve strani brez sposobnosti poimenovanja strani, ki se v 

največji meri razvija med 4. in 5. letom starosti. Poleg lateralnosti ločevanje leve in desne strani 

telesa zajema tudi diskriminacijo (spontano opredelitev levo od desne, ki ni povezana s 

stranskostjo), prehod preko sredinske črte, ki izraža stopnjo bilateralne integracije, ter ostale 

prostorske dimenzije, kot so zavedanje smeri gor in dol, spredaj in zadaj ter ob strani. 

Informacije, potrebne za zavedanje lastnega telesa, vplivajo na razvoj, ko mišice in sklepi 

delujejo proti gravitaciji ali uporu, npr. pri kobacanju, plezanju, potiskanju in vlečenju. (Kirby 

in Drew, 2003)   

Frostig (1998) razlikuje tri funkcije pri zavedanju lastnega telesa in sicer telesno občutje 

(imago), telesni obris (telesna shema) in pojem telo. Telesno občutje je vsota vseh občutkov, ki 

se nanašajo na telo. Začne se že v ranem otroštvu, npr. z zaznavanjem pri sesanju, dotikanju in 

božanju, doživljanju toplega in hladnega, prijetnega in neprijetnega, doživljanju sitosti in 

lakote. Spremlja celotno izkušnjo in mišljenje, s katerim posameznik zaznava svet in samega 

sebe. Je pod vplivom duševnih značilnosti posameznika, njegovih občutkov in predstav o 

samem sebi in je pod vplivom tega, kar drugi mislijo o njem ter pod vplivom njegovega 

razpoloženja in vedenja. Oblikujejo ga vsi aferentni dražljaji, ki delujejo neposredno na 
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osrednje živčevje, posebno pomembni pa so dražljaji iz notranjosti organizma (propriocepcija) 

ali njegove površine (taktilno zaznavanje). 

Ayres (2002) in Frostig (1998) izpostavljata, da so motnje telesnega zaznavanja posledica 

napačnega urejanja kinestetičnih in taktilnih dražljajev. Ayres meni, da pomanjkljivo zavedanje 

lastnega telesa vodi do motenj vidnega zaznavanja, pomanjkljivo vidno zaznavanje pa po drugi 

strani prizadene telesno občutje. Motnje telesnega občutja po Frostig lahko razberemo tudi iz 

otrokove risbe. 

Telesna shema je po Frostig (1998) samodejno prilagajanje delov okostja in krčenje ter 

sproščanje mišic, ki je potrebno, da posameznik lahko ohrani neko telesno držo, da se lahko 

giblje brez padanja in lahko ustrezno rokuje s predmeti. Pri otroku razvija sposobnost, da lahko 

hote vzdržuje določeno držo, se giblje, skače, dviguje in teče. Pri otroku vpliva na njegovo 

sposobnost samodejnega in stalnega prilagajanja posameznih delov telesa na takšen način, da 

obdrži ravnotežje in ne pade, medtem ko spreminja telesno držo. Težave s telesno shemo 

zajemajo tudi težave pri razlikovanju leve in desne strani pri sebi in v prostoru, lahko zajemajo 

tudi težave pri usklajevanju gibanja levega in desnega dela telesa. 

Pojem telo Frostig opredeli kot znanje o telesu, kot npr. vedenje, da imamo dvoje oči, dvoje 

ramen, dvoje rok in nog, ki se držijo telesa ipd. Pri otroku se izoblikuje z informacijami, ki jih 

dobi s časom, z izkušnjami. Motnje v pojmovanju telesa lahko razberemo že iz otrokove risbe. 

(prav tam) 

 

1.2.5. VIDNO-MOTORIČNA INTEGRACIJA 

Vidno-motorična integracija je sposobnost koordinacije vidnega zaznavanja in gibalnih 

spretnosti. Zajema zaznavanje oblik, finomotorične spretnosti in sposobnost načrtovanja 

zaporedja kompleksnih gibov v prostoru (Beery, 1997). Spretnosti, potrebne za prerisovanje 

kompleksnih geometrijskih oblik, imajo pomembno vlogo tudi pri zapisovanju črk in številk, 

tj. pri oblikovanju črk, pri delanju presledkov, pri poravnavi števil v stolpcu in pri zapisovanju 

besed na črto (Barnhardt, Borsting, Deland, Pham in Vu, 2005). Vidno zaznavanje in vidno-

motorična integracija sta ločeni funkciji (Parush, Yochman, Cohen in Gershon, 1998). 

Beery pravi, da je vidno-motorična integracija dokazano pomembnejši dejavnik pri razvoju 

spretnosti zapisovanja kot splošna poučenost, ročnost in vidno zaznavanje (Tseng in Murray, 

1994; Beery, 1997). Del Guidice idr. (2000) ugotavljajo, da se vidno-gibalne spretnosti 

razvijejo pred vidnim zaznavanjem. Podobno izpostavljajo tudi Kaiser, Albaret in Doudin 

(2009), da je vidno-motorična integracija razvojno gledano predpogojna spretnost, preden se 

otrok uči zapisovanja. Odnos med zapisovanjem in vidno-motorično integracijo, kot jo 

opredeljuje Beery (1997), je bil osnova številnih raziskav. Tseng in Murray (1994) ter Beery 

(1997) so ugotovili zmerno korelacijo med vidno-motorično integracijo in kvaliteto 

zapisovanja, prav tako so šibko povezanost vidno-motorične integracije s kvaliteto zapisovanja 

ugotovili Kaiser, Albaret in Doudin (2009). 

Vidno zaznavanje je pomemben dejavnik pri učni uspešnosti. Vidno-motorična integracija 

vpliva na prostorsko organizacijo pri zapisovanju, še posebno na poravnavo števil pri 

računanju, organizacijo matematičnih problemov in delanje presledkov pri zapisovanju črk in 

besed. (Barnhardt, Borsting, Deland, Pham in Vu, 2005) 

 

1.2.6. POZORNOST 

Pozornost je sposobnost, ki otroku omogoča selektivno usmerjanje miselne energije. Otrok s 

selekcioniranim zaznavanjem zaznava kompleksne dražljaje. (Horvat in Magajna, 1989) Sem 

spada tako sposobnost vzdrževanja pozornosti na določeno stvar kot tudi sposobnost 

preusmerjanja pozornosti z ene stvari na drugo (Rhoades, Warren, Domitrovich in Greenberg, 

2011). 
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Pozornost lahko delimo na selektivno pozornost, vzdrževanje pozornosti in nadzor pozornosti, 

pri čemer je za optimalno funkcioniranje potrebna integracija vseh teh treh procesov. Selektivna 

pozornost je sposobnost selektivnega osredotočanja na določen dražljaj z ignoriranjem motečih 

dražljajev, ki se zelo hitro razvija v obdobju otroštva in v predšolskem obdobju. Vzdrževanje 

pozornosti je sposobnost ohranjanja fokusa za daljše obdobje v drugače nespremenljivi situaciji 

oz. vzdrževanja fokusa na dano nalogo z ignoriranjem nepomembnih motečih dražljajev, ki 

pomembno vpliva na uspešno izvedbo v okviru številnih spoznavnih procesov, npr. pri 

inhibiciji impulzov, pri avtomatičnem odzivanju, pri odločanju in navsezadnje pri učenju. 

Nadzor pozornosti je sposobnost inhibicije pretiranih odzivov, preusmerjanja pozornosti z 

enega fokusa na drugega ter končne izvedbe načrtovanega zaporedja odgovorov. Nadzor 

pozornosti je kompleksna spretnost, ki je deležna bistvenih razvojnih sprememb v otroštvu in 

predstavlja temelj za učinkovito selekcijo in zadrževanje informacij. (Rezazadeh, Wilding in 

Cornish, 2011) 

Pozornost pomembno vpliva na socialno-čustvene kompetence. Wilson in Gottman (1996, v 

Rhoades, Warren, Domitrovich in Greenberg, 2011) opredeljujeta pozornost kot povezavo med 

čustvenimi in spoznavnimi procesi in poudarjata, da je učinek čustvenih procesov na 

funkcioniranje odvisen od pozornosti, pozornost pa je predpogoj za pridobitev spoznavnih in 

socialnih kompetenc.  

Pozornost ima po Geuze (2005a) navsezadnje pomemben vpliv tudi na načrtovanje in nadzor 

gibanja ter na učenje in izboljšanje gibalnih spretnosti. Predstavlja selekcioniranje informacij 

iz okolja in pomaga zaznavno-gibalnemu sistemu pri selekciji informacij iz pomnjenja skladno 

s proprioceptivnimi informacijami.  

Na začetku dojenčkovo pozornost pritegnejo koti in robovi figur. Pri 2 mesecih njegova 

pozornost postane bolj elastična. Dojenčkova pozornost postane odvisna od dveh dejavnikov, 

tj. stopnje novosti in zapletenosti dražljaja, saj bo dojenček najraje sledil tistim dražljajem, ki 

so zanj zmerno novi. Nadaljnji razvoj pozornosti v predšolskem obdobju poteka od pasivne k 

aktivni obliki pozornosti, od nesistematičnega k sistematičnemu iskanju, od široke 

osredotočenosti pozornosti k selektivnemu izbiranju informacij ter na koncu ignoriranje 

nebistvenih informacij. (Horvat in Magajna, 1989) 

Pozornost otroka v zgodnjem otroštvu je v primerjavi s pozornostjo starejšega otroka relativno 

šibkejša, manj usmerjena in nadzorovana ter krajša (Marjanovič Umek, 2004b). Ruff in Lawson 

(1990, v Marjanovič Umek, 2004b) sta opazovala predšolske otroke različnih starosti in 

ugotovila, da stalnost pozornosti narašča s starostjo, pri čemer otrok pri 1 letu zmore vzdrževati 

pozornost za dobre 3 sekunde, pri 2 letih za 5.5 sekunde, med 3 in 6 letom pa se vzdrževanje 

pozornosti drastično podaljša. 

 

1.3. RAZVOJ SPOZNAVNIH SPOSOBNOSTI 
Spoznavni razvoj vključuje intelektualne procese, kot so zaznavanje, predstavljanje, presojanje, 

sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov, ki omogočajo mišljenje, odločanje in učenje. 

Otrok jih uporablja pri pridobivanju znanja, obenem pa mu omogočajo, da se zaveda okolja 

okoli sebe. (Marjanovič Umek, 2004b) 

Med najbolj znanimi spoznavnimi teorijami je Piagetova teorija spoznavnega razvoja (Piaget 

in Inhelder, 1998), pri katerih razvoj poteka preko štirih razvojnih stopenj, pri čemer je vsaka 

stopnja celota z lastnimi značilnostmi, stopnje pa si sledijo v določenem zaporedju in jih ni 

mogoče preskočiti. Ko otrok v razvoju preide na višjo stopnjo, se praviloma ne vrača več na 

nižjo stopnjo. V predšolskem obdobju Piaget opredeli naslednji stopnji: 

 senzomotorična stopnja (od rojstva do 2. leta) – otrok spoznava in razumeva svet 

preko gibalnih in zaznavnih dejavnosti; 
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 predoperativna stopnja (od 2. do 7. leta) – se deli na obdobji simboličnega in 

intuitivnega mišljenja; na tej stopnji pride do kakovostne spremembe mišljenja v 

smislu rabe simbolov, predstav in pojmov, mišljenje postaja vse bolj ponotranjeno. 

Horvat (1983) pravi, da spoznavni razvoj poteka pod vplivom različnih dejavnikov, med 

katerimi so najpomembnejši biološko zorenje, izkušnje iz okolja, socialna transmisija 

(edukacija) in uravnoteženost. Marjanovič Umek in Zupančič (2004a) pri tem poudarjata, da je 

po Piagetu zrelost pogoj, da se pri otroku ob primernih spodbudah iz okolja razvija višja 

kakovost mišljenja oz. se razvijajo miselne sposobnosti, saj spoznavni razvoj poteka skozi 

procese miselne organizacije, adaptacije in uravnoteženja. Pri tem se spreminjajo miselne 

sheme, ki se iz motoričnih akcij postopoma spremenijo v mentalne operacije zaradi adaptacije, 

ki poteka v interakciji z okoljem. Slednjo tvorita dva procesa in sicer asimilacija in 

akomodacija. Asimilacija je proces predelave novih informacij in njihovo vključevanje v že 

obstoječe strukture, akomodacija pa je prilagoditev že obstoječih struktur novim informacijam 

(Horvat, 1983; Marjanovič Umek in Zupančič, 2004a). Oba procesa potekata hkrati interakcijo 

med njima pa imenujemo uravnoteženje. Oblikovanje miselnih struktur tako poteka na osnovi 

mehanizma vzpostavljanja uravnoteženja, ki predstavlja interakcijo med mišljenjem in 

realnostjo, ko se posameznik prilagojeno odziva na dražljaje iz okolja. (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004a)   

Predšolsko obdobje ima velik pomen za spoznavni razvoj posameznika, saj se skoraj polovica 

celotne inteligentnosti takrat že razvije, previden pa je potrebno biti pri prognostični veljavnosti 

ocenjevanja inteligentnosti. Psihološka ocena, ki je dobljena s pomočjo ustreznih dobro 

standardiziranih psiholoških testov, je praviloma objektivna in zanesljiva, slabša pa je njena 

veljavnost. (Horvat in Magajna, 1989) 

Spoznavni razvoj ne poteka neodvisno, temveč je povezan z motoričnim in s čustveno-

socialnim razvojem. Kagan (1971, v Horga, 1993) izpostavlja, da je po eni strani razvoj 

spoznavnih sposobnosti otroka nujen za razvoj gibalnih potencialov, saj določena stopnja 

razvoja spoznavnih struktur pogojuje pripravljenost otroka za usvajanje gibalnih spretnosti, po 

drugi strani pa so spoznavni procesi na tako zapleten način povezani z otrokovo motoriko, da 

gibalna dejavnost zagotovo aktivira tudi spoznavne funkcije.  

Prvi 2 leti je otrok v senzomotoričnem obdobju razvoja, ki se deli na šest faz. Prvi dve fazi kot 

zasnovi za oblikovanje intelektualnih procesov Piaget označuje kot predinteligentnostne oblike 

človeškega vedenja in šele s tretjo fazo se rodi inteligentnost. Najprej so prisotni refleksi, ki se 

postopoma spreminjajo v zaznave in navade. Dojenček v tem obdobju, tj. v prvih 2 mesecih, še 

nima razvitega pojma o sebi ali o predmetu, temveč prepozna gibljive zaznavne vtise. Med 3. 

in 6. mesecem pa že poskuša prijeti videne predmete in tako iz navad preide v fazo 

senzomotorne inteligentnosti. Otrok napreduje zaradi lastne gibalne aktivnosti, ko uspe 

naključne izkušnje iz okolice asimilirati v neko določeno shemo navade. Intelektualni procesi 

se tako razvijejo že pred pričetkom razvoja govora, pri otroku je tako prisotna praktična 

inteligentnost, ki ne uporablja govornih znakov, temveč se nanaša na manipulacijo s predmeti 

in na uporabo zaznav in gibov, ki se organizirajo v akcijske sheme. Ta faza razvoja se začne s 

koordinacijo gledanja in prijemanja med 3. in 6. mesecem. Najprej otrok pride v fazo primarnih 

krožnih reakcij, kjer so aktivnosti omejene na otrokovo telo, sekundarne krožne reakcije pa 

vključujejo tudi manipulacijo s predmeti zunaj sebe. Med 8. in 10. mesecem se izoblikovane 

krožne reakcije medsebojno usklajujejo, pri čemer ene postanejo sredstvo, druge pa postanejo 

cilj. V naslednji fazi, tj. v fazi terciarnih reakcij, otrok uporablja že znana sredstva v novih 

situacijah, ko otrok začne klasificirati vse že znane sheme za doseganje cilja in tako pride do 

odkritja novih sredstev. V zadnji fazi senzomotoričnega obdobja, ki zajema velik del 2. leta 

otrokove starosti, otrok že zmore s hitro koordinacijo na notranjem miselnem nivoju predvideti 

vedenjsko reakcijo, ki mu prej še ni bila znana, s t.i. aha doživetjem. Takrat se tudi pri otroku 

izrazito razvija govor, ki kasneje postane pomembno orodje v razvoju pravih procesov 
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mišljenja. V tem obdobju si otrok izoblikuje temelje za intelektualno delovanje, ko se 

izoblikujejo kategorija objekta (objekt obstaja tudi, ko ga ne vidimo več), prostora (prostor je 

zunaj otroka in sam je del prostora), časa in vzročnosti. (Horvat in Magajna, 1989; Piaget in 

Inhelder, 1998)    

Mišljenje predšolskega otroka je kvalitativno drugačno kot mišljenje starejšega otroka (šolarja), 

zanj veljajo drugačne zakonitosti in ima svoje značilne logične strukture. Prav tako se mišljenje 

stalno spreminja tako kvantitativno (več izkušenj, znanj in fleksibilnosti) kot tudi kvalitativno, 

saj se miselni procesi neprestano reorganizirajo. (Horvat in Magajna, 1989) Otrok, star od 3 do 

6 let je po Piagetu na predoperativni stopnji mišljenja, za katero je značilno simbolno mišljenje, 

ki se kaže v odloženem posnemanju, simbolni igri, ki je pogostejša in poteka tudi na višjih 

razvojnih stopnjah, v likovnem izražanju, pri katerem imajo narisani simboli določen pomen in 

v rabi govora. Sposobnost rabe simbolov otroku omogoča bolj fleksibilno mišljenje, 

razmišljanje o preteklih in prihodnjih dogodkih in tako presega relativno omejene zaznavno-

gibalne izkušnje. (Marjanovič Umek, 2004b) Za razvoj simbolnega mišljenja pa so potrebni 

trije osnovni pogoji in sicer »povečanje hitrosti, ki bo omogočila, da se bodo zaporedna 

spoznanja stopila v istočasno celoto, težnja bolj k spoznanju kot pa k sami akciji ter povečevanje 

razdalj med dogodki in predmeti, ki jih še vedno lahko vežemo v celoto; realni dogodki se 

podaljšujejo s simboličnimi akcijami, ki niso ozko vezane na en prostor in čas«. (Horvat in 

Magajna, 1989, str. 138-139) 

Za mišljenje na predoperativni stopnji je značilno, da otrok lahko hkrati razmišlja le o enem 

vidiku problema, prisotno je t.i. centriranje mišljenja. Piaget je za ocenjevanje razvojne stopnje 

mišljenja pri otrocih pogosto uporabljal naloge ohranjanja količine. Miselno ohranjanje 

(konzervacija) je razumevanje, da dva predmeta ostaneta enaka (npr. v količini, dolžini, teži) 

ne glede na zunanjo spremembo (npr. spremembo oblike), če ni ničesar dodanega oz. 

odvzetega. Z razvojem se spreminjata tudi kakovost pojmov in način, kako otroci oblikujejo 

posamezne pojme, odnose med njimi in jih povezujejo v spoznavne strukture. Med pojme 

štejemo predmete, dogodke, dejavnosti in ostale dimenzije otrokove izkušnje, njihov razvoj pa 

je v veliki meri odvisen od razvoja miselnih in govornih struktur oz. od otrokove reprezentacije. 

(Marjanovič Umek, 2004b) 

Pri predšolskem otroku so prisotne značilne oblike predstavljanja, ki vplivajo na njegova 

spontana prepričanja o okolju. Predšolski otroci po Piagetu pripisujejo večji pomen zaznavam 

kot predstavam, simboli (imena) predmetov so tesno povezani s predmeti samimi, značilni so 

realizem (subjektivnim pojavom, kot so npr. sanje, pripisujejo objektivnost in materialnost), 

egocentrizem (otrokov vidik in način doživljanja je zanj edini možni), animizem (otrok 

objektivnim pojavom pripisuje subjektivne značilnosti in obratno, npr. sonce se lahko samo 

ustavi), finalizem (otrok vsem pojavom pripisuje določen namen, npr. dež pada zato, da si lahko 

otrok obleče palerino) in artificializem (otrok ima prepričanje, da je vse v naravi posledica 

neposredne dejavnosti človeka, kar je še najbolj izrazito v obdobju zakajčka). Kritike te teorije 

pa so pokazale, da je predšolski otrok veliko bolj logičen, realističen in manj egocentričen, ko 

mora reševati probleme v vsakodnevnem življenju. Otrokov proces ločevanja med subjektivnim 

in objektivnim svetom v predšolskem obdobju postopoma poteka in se nadaljuje še v šolsko 

obdobje. (Horvat in Magajna, 1989)  

Pomembno mesto pri razvijanju otrokovega mišljenja ima tudi t.i. teorija uma, tj. razumevanje 

in pojmovanje sebe in drugih ljudi kot ljudi, ki imajo lastne želje, prepričanja, čustva, namere 

in lastne interpretacije sveta. Teorija uma otroku omogoča vsakodnevno razumevanje ljudi oz. 

socialnih situacij, v katere vstopajo v odnosu do drugih in določajo socialno realnost otroka ter 

njegovo obnašanje v njej. (Welman, 1996, v Marjanovič Umek, 2004b) Pri 2 letih ima otrok 

razvito enostavno teorijo uma, ko razume, da je posameznikovo obnašanje pod vplivom 

njegovih želja. Pri 3 letih razume, da so mentalna stanja reprezentacije, pri 4 letih pa razume, 

da imajo lahko ljudje, ki vidijo ali slišijo več različic istega dogodka, tudi različna prepričanja 
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o teh dogodkih, pri 6 letih pa šele uvidijo, da dve osebi lahko isti dogodek tudi drugače 

interpretirata. Del teorije uma je tudi otrokova sposobnost ločevanja navideznega sveta od 

resničnega. (Marjanovič Umek, 2004b)  

Pomnjenje, izvršilne funkcije in funkcije, potrebne za usvajanje učnih spretnosti so področja, 

ki so podrobneje opredeljena v nadaljevanju, predstavljajo osnovo pri otrokovem učenju v šoli, 

bistven razvoj le-teh pa se začne že mnogo prej.  

 

1.3.1. POMNJENJE 

Atkinson in Shiffrin (1968, v Kompare idr., 2001) sta opredelila tristopenjski model spomina, 

pri čemer sta spomin delila na senzorni zapis, na kratkoročni spomin in na dolgoročni spomin. 

Senzorni zapis je trenutni spomin, ki traja le nekaj sekund, skrbi za informacije, pridobljene 

preko vseh čutov, izgubljamo pa ga zaradi časovnega bledenja in izrinjanja. Kratkoročni oz. 

kratkotrajni spomin traja 15-40 sekund, podaljšamo ga lahko s ponavljanjem, zajema pa v 

povprečju 5-9 pomenskih enot, ki jih lahko tudi z združevanjem razširimo. Dolgoročni oz. 

dolgotrajni spomin shranjuje organizirane pomenske mreže, je teoretično neomejen in traja celo 

življenje.  

Zelo pomembno vlogo pri usvajanju učnih spretnosti ima delovni spomin. Delovni spomin so 

strukture in procesi, potrebni za začasno ohranjanje informacij in manipulacijo s temi 

informacijami za izvedbo kompleksnih spoznavnih nalog, kot so učenje, rezoniranje in 

razumevanje (Alloway, 2007). Najpogosteje se omenja model Baddeley in Hitch (1974, v 

Baddeley, 2003), kjer centralni izvršni sistem dopolnjujejo trije podsistemi, tj. fonološka zanka, 

vidno-prostorska skicirka in epizodični blažilec (orig. buffer). Centralni izvršni sistem 

koordinira in nadzoruje aktivnosti v delovnem spominu in začasno aktivira dolgoročen spomin, 

pri čemer imajo pomembno vlogo tudi omejene zmožnosti pozornosti in zahteva po nadzoru 

pozornosti. Fonološka zanka in vidno-prostorska skicirka sta gonilni sili, ki sta odgovorni za 

začasno shranjevanje verbalnih in vidno-prostorskih informacij, medtem ko je epizodični 

blažilec nadgradnja osnovnega modela in je odgovoren za povezovanje informacij iz različnih 

virov (Baddeley, 2003).   

Alloway, Gathercole in Pickering (2006) so predstavili model z neodvisnim verbalnim 

faktorjem, z neodvisnim vidno-prostorskim faktorjem ter s tretjim, splošnim faktorjem 

delovnega spomina. Vsi ti faktorji so že prisotni pri 4-letnih otrocih. Ugotovili so tudi, da je pri 

otrocih, starih od 4 do 6 let, povezava med splošnim faktorjem delovnega spomina in vidno-

prostorskim pomnjenjem višja kot pri starejših otrocih, kar so pripisovali temu, da naj bi si 

predšolski otroci pri vidno-prostorskih nalogah pogosteje kot starejši otroci pomagali z 

izvršilnimi funkcijami oz. z nadzorom pozornosti.     

Od pomnjenja so po Geuze (2005a) odvisni tudi načrtovanje in nadzor gibanja kot tudi učenje 

in izboljšanje gibalnih spretnosti. Ko se otrok uči pisati, mora najprej prerisati črke, pri čemer 

je informacija o obliki in velikosti črke shranjena v kratkoročnem spominu. Po tem otrok oceni 

in preko vadbe razvije potezo zapisovanja, ki se shrani v dolgoročnem gibalnem pomnjenju. 

Zaznavno-prostorski spomin ohrani informacijo glede fizičnega okolja, motorični spomin 

spravi informacijo glede eferentne aktivacije vzorcev v mišicah in njenih aferentnih posledičnih 

gibalnih odzivov.  

 

1.3.2. IZVRŠILNE FUNKCIJE 

Izvršilne funkcije so večdimenzionalni konstrukt, ki zajema spretnosti, kot so nadzor pozornosti 

inhibicija vedenja in delovni spomin, ki skupaj omogočajo načrten nadzor in ciljno usmerjene 

aktivnosti (Gooch, Thompson, Nash, Snowling in Hulme, 2016). Razvoj sistemov samonadzora 

je v 4. letu otrokove starosti povezan s hitrim porastom sposobnosti inhibicije dejanj na podlagi 

navodil s strani druge osebe (Backen Jones, Rothbart in Posner, 2003).  
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Po Michel, Roethlisberger, Neuenschwander in Roebers (2011) izraz izvršilne funkcije zajema 

različne višje spoznavne spretnosti, ki so vključene v samoregulacijsko obvladovanje 

kompleksnih aktivnosti. Huges in Graham (2002) izvršilne funkcije predstavljajo kot 

spoznavne procese, ki so vpleteni pri nalogah z visokimi spoznavnimi zahtevami. Le-ti 

vključujejo visok nivo težavnosti zaradi kompleksnosti ali novitete pri stalno spreminjajočih se 

pogojih, ki zahtevajo selektivno in trajno pozornost, pri časovno omejenih nalogah, kjer je 

potreben hiter odziv, ter pri nalogah, kjer je velik poudarek na natančnosti izvedbe.    

Izvršilne funkcije se razvijajo od zgodnjega otroštva do adolescence. Osnovni vidiki izvršilnih 

funkcij so prisotni že ob rojstvu, npr. osnovno sledenje ali prekinitev pozornosti, medtem ko se 

kompleksne spretnosti najbolj izrazito razvijajo med 5. in 8. letom starosti. (Michel, 

Roethlisberger, Neuenschwander in Roebers, 2011)    

Izvršilne funkcije pa niso povezane le z izvrševanjem kompleksnih spoznavnih nalog, temveč 

tudi z nalogami motorične koordinacije. (Diamond, 2000; Livesey, Keen, Rouse in White, 

2006; Michel, Roethlisberger, Neuenschwander in Roebers, 2011) 

Dawson in Guare (2010) sta opredelila več področij izvršilnih funkcij in sicer inhibicijo, 

odzivanje, delovno pomnjenje, samoregulacijo čustev, vzdrževanje pozornosti, začenjanje z 

aktivnostjo, načrtovanje, organizacijo, upravljanje s časom, v cilj usmerjeno vztrajanje, 

prožnost, metakognicijo in stresno toleranco. 

 

1.3.3. FUNKCIJE, POTREBNE ZA USVAJANJE UČNIH SPRETNOSTI 

Funkcije, potrebne za usvajanje učnih spretnosti v šolskem obdobju, se razvijejo pred vstopom 

v šolo in predstavljajo temelj nadaljnje učne uspešnosti. Tymms (1999, v Bull, Andrews Espy 

in Wiebe, 2008) jih opredeljuje kot splošne razvojne sposobnosti, ki ob vstopu v šolo zajemajo 

prepoznavanje črk, črkovanje, fonološko zavedanje kot porajajoča se pismenost ter 

prepoznavanje številk, razumevanje količin in preštevanje kot zgodnje matematične 

kompetence.  Gathercole, Pickering, Knight in Stegman (2004, v Bull, Andrews Espy in Wiebe, 

2008) pravijo, da te temeljne kompetence predstavljajo kristalizirano znanje, ki se razvija na 

podlagi izkušenj, pridobljenih doma, v vrtcu in v drugih socialnih okoljih, v povezavi z ostalimi 

naučenimi spretnostmi, kot je npr. besedni zaklad. Te priložnosti za učenje so v tesni interakciji 

z osnovnimi spoznavnimi zmožnostmi za učenje.    

Porajajoča se pismenost je proces spontanega razvoja in neformalnega učenja 

predopismenjevalnih veščin v predšolskem obdobju. Poteka skozi simbolno igro, ko otrok 

razvija svoje vedenje o pismenosti in odkriva njen pomen ter jo povezuje z dogodki v 

vsakdanjem življenju in s svojim ožjim okoljem. (Grginič, 2005) Za razvoj porajajoče se 

pismenosti so po Pečjak (2003) pri otroku potrebne številne sposobnosti in veščine in sicer 

zapomnitev imen črk in sposobnost povezovanja črk s pripadajočimi glasovi, igranje z zlogi 

(zlogovanje, iskanje prvega glasu, iskanje rime), zaznavanje in popravljanje slovničnih napak, 

pojavljanje začetkov pisanja (fonetično pisanje), sposobnost hitrega poimenovanja nekaterih 

sklopov črk, številk in barv ter zanimanje za branje in poslušanje. Poleg tega na porajajočo se 

pismenost vplivajo tudi sposobnosti in veščine, ki so odvisne od okolja, npr. jezikovne 

sposobnosti, tj. razumevanje pomena besed in vedenje o tem, kako iz danih besed naredimo 

slovnično pravilne povedi.  

Razumevanje pojma števila, ki je po Marjanovič Umek (2004b) opredeljeno kot miselni oz. 

logični konstrukt, s katerim izražamo količino prvin v neki množici, vključuje dve osnovni 

miselni operaciji, tj. razumevanje kardinalnosti in ordinalnosti števil. Kardinalnost je načelo, ki 

pomeni, da ima zadnje število v preštetem nizu pomen števila v nizu, ordinalnost pa je načelo, 

pri katerem konkretno število pomeni zaporedje prvine v nizu. Na predoperativni stopnji 

razvoja ima pomembno vlogo tudi usvajanje prirejanja ena proti ena, tj. postopka, pri katerem 

otrok posameznemu predmetu priredi ime – število ter pri tem razume, da je v dveh nizih enako 

število prvin, če sta oba niza enako dolga. Na predoperativni stopnji razvoja mišljenja se pri 
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otrocih poleg pojma števila oblikujeta tudi pojma prostora in časa. Z vidika prostora začnejo 

otroci uporabljati zunanje predmete oz. prostorska znamenja kot pomembne referenčne točke 

za orientacijo v prostoru in same prostorske pojme, kot so pred, za, nad, pod, v, med ipd. Pojem 

časa, ki je bolj abstrakten od pojma prostora, pa si otrok oblikuje na podlagi časovnega 

zaporedja in trajanja posameznih dogodkov. Otroci prej razumejo dele istega dneva (npr. 

zjutraj, popoldne) kot dneve v tednu, prej razumejo pojem ‘včeraj’ kot pojem ‘jutri’.  

Otrok se najprej nauči verbalnega štetja, primerjanja enakih manjših množic, določanja 

velikosti množic s povezovanjem števil z natančno količino (prirejanje 1:1, kardinalnost, 

ugotavljanje količine brez štetja) ter reševanja enostavnih matematičnih problemov. Istočasno 

se nauči tudi imena števil, pri čemer se mora naučiti tudi povezovanja količin s številkami. Ko 

to zna, lahko primerja števila in upošteva red pri štetju (ordinalnost). (Purpura in Lonigan, 2015) 

V zgodnjem otroštvu se poleg pojma števila oblikujejo tudi drugi pojmi, npr. pojma časa in 

prostora. Otroci za prostorsko orientiranje najpogosteje uporabljajo prostorska znamenja, pri 

čemer se petletni otrok prostorsko znajde tudi med več zunanjimi prostorskimi znamenji. V tem 

obdobju otrok zmore uporabljati tudi preproste prostorske načrte in zemljevide, ki mu pomagajo 

npr. pri gradnji modelov iz lego kock. Pojem časa, ki je bolj abstrakten od pojma prostora, pa 

si otrok oblikuje na podlagi časovnega zaporedja in trajanja posameznih dogodkov. Petletni 

otroci lahko poleg vrstnega reda dogodkov ocenijo tudi časovni interval trajanja teh dogodkov. 

Pri tem si pomagajo s štetjem, a pred 7. letom še ne razumejo, da hitrost njihovega štetja ne 

določa samega časovnega intervala. Poleg tega otroci prej razumejo dele istega dneva kot dneve 

v tednu, prej razumejo pojem 'včeraj' kot pojem 'jutri', šestletni otroci pa že zmorejo realno 

oceniti oddaljenost dogodkov, ki se bodo v prihodnje zgodili. (Marjanovič Umek, 2004b) 

Duncan idr. (2007) so opredelili dejavnike pripravljenosti na šolo in ugotovili, da zgodnje 

matematične kompetence, porajajoča se pismenost in pozornost najpomembneje vplivajo na 

kasnejše matematične kompetence in bralno uspešnost, medtem ko vedenje in socialne veščine 

niso tako pomembni dejavniki. Grissmer, Grimm, Aiyer, Murrah in Steele (2010) so nadgradili 

njihovo teorijo in v svojo raziskavo vključili še druge dejavnike in zaključili, da tudi razvoj fine 

motorike v predšolskem obdobju zelo pomembno vpliva na kasnejšo učno uspešnost, celo v 

večji meri kot pozornost. 

 

1.3.4. POVEZANOST SPOZNAVNEGA IN GIBALNEGA RAZVOJA 

Davis, Pitchford in Limback (Davis, Pitchford in Limback, 2011) so ugotovili zmerno 

povezanost med spoznavnim in gibalnim področjem, k čemur je najbolj prispevala povezanost 

med vidnim procesiranjem in finomotorično kontrolo. Na tej podlagi so avtorji sklepali, da je 

otrokova dinamična interakcija z okoljem pomembna pri učenju, saj se zaznavanje kot 

finomotorična kontrola tesno povezujeta. Do podobnih rezultatov je prišla tudi Diamond 

(2000). Wasserberg idr. (2005) povezanosti med splošnimi spoznavnimi sposobnostmi in 

gibanjem otrok starih od 5 do 6 let sicer niso našli, so pa našli povezanost delovnega spomina 

in verbalne tekočnosti z motorično kontrolo. Analiza povezanosti v raziskavi Asonitou idr. 

(2012) je pokazala pomembno povezanost med spoznavnimi procesi in gibalnimi spretnostmi, 

še posebno sta bila povezana spoznavno procesiranje in ročnost.  

Planinšec (2002) je ugotovil močno povezanost spoznavnih sposobnosti z ravnotežjem in 

koordinacijo pri otrocih, starih od 5 do 6 let in sicer pri dečkih, pri deklicah pa so bile iste 

spoznavne sposobnosti v visoki povezanosti s hitrostjo in eksplozivno močjo. Prav tako 

poročajo o študijah povezanosti ravnotežja z branjem in matematiko (Knight in Rizzuto, 1993, 

v Davis, Pitchford in Limback, 2011), Livesey idr. (2006) pa so ugotovili povezanost spoznavne 

kontrole s finomotoričnimi spretnostmi in s spretnostmi z žogo pri otrocih starih od 5 do 6 let, 

pri ravnotežju pa te povezanosti ni bilo. Dyck, Piek, Kane in Patrick (2009) so ugotovili, da so 

v skupini otrok, starih od 3 do 6 let, gibalne sposobnosti pomembno povezane z razvojem 

jezika, s teorijo uma in z razumevanjem čustev, kar so avtorji pripisovali temu, da so pri 
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predšolskih otrocih pomembne razlike glede zorenja različnih predelov možganov, saj se 

anteriorni deli možganov, ki naj bi nadzirali zaznavne in gibalne kompetence, razvijejo šele pri 

5 letih.   

 

1.4. GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ IN RAZVOJ KOMUNIKACIJE 
Govor je sposobnost in sredstvo, s katerim otroci vzpostavijo socialne stike. Z govorom 

sporočamo misli, občutke in čustva, pridemo do informacij, pokažemo rezultate lastnega 

presojanja, izzivamo reakcije pri drugih ter z njim vzdržujemo stike. (Horvat in Magajna, 1989) 

Govor je kompleksno socialno vedenje in skupek različnih procesov, ki vključuje gibalne, 

spoznavne in lingvistične komponente. Ti procesi se razvijajo in dopolnjujejo, ko gre otrok 

skozi različne razvojne faze. Nove kognitivne in jezikovne kompetence se razvijajo skupaj z 

vedno bolj refinirano artikulacijo. Razvoj motoričnega nadzora govora spodbujajo vedno večje 

potrebe razvijajočih se fonoloških jezikovnih in spoznanih sposobnosti. Na primer pomembne 

razlike v gibanju ustnic in čeljusti so opazne pri 2 letih, ko otrok tudi pridobi nove glasove za 

svoj fonološki sistem, obenem pa se pojavi tudi izrazita porast besednjaka. (Nip, Green in Marx, 

2011)  

V otroštvu spremembe otrokovih gibalnih kompetenc vplivajo na interakcijo z okoljem, kar 

predstavlja izhodišče za razvoj spretnosti in izkušenj, ki so potrebne za ustrezen razvoj 

komunikacije, govora in jezika. Poimenovanje predmetov v zgodnjem otroštvu (tako z gesto 

kot verbalno) izhaja iz gibanja. Prepoznavanje gest omogoča otroku priložnost za učenje 

poimenovanja, sprva z določanjem pomena za neko stvar, nato s posploševanjem pomena na 

različice te stvari. Ko otrok začne pomen povezovati z arbitrarno določenimi glasovi, ki se 

oblikujejo v besedo, črpa iz izkušenj prepoznavanja gest pri poimenovanju in s tem omogoča 

razvoj nove spretnosti. (Iverson, 2010) 

Razvoj govora je po Horvat in Magajna (1989) »razvoj oblikovanja glasov, proces rasti, ki se 

prične z nejasnimi, neopredeljenimi in naključnimi oblikami glasov in se konča z jasnimi, 

nadzorovanimi in razumljivimi glasovi« (str. 68). Govor avtorja delita na dve fazi in sicer na 

fazo predhodnih oblik govora (vsaka oblika vokalizacije, ki se pojavlja, dokler otrok ne prične 

povezovati določen pomen z določenimi glasovi) in na fazi pravega govora. Razvoj se začne s 

prvim jokom oz. prvim krikom takoj po rojstvu, sledi vokalizacija in porast števila glasov. V 2. 

mesecu otrok zmore vokalizirati vse glasove odraslega in še veliko drugih, ki jih ni v jeziku 

njegovih staršev, čemur pravimo glasovno širjenje. Nato se otrok uči jezik okolja, v katerem 

živi in pride do t.i. glasovnega krčenja, ko se zaradi nenehnega ponavljanja glasovi iz 

otrokovega okolja utrjujejo, drugi pa se izgubijo. Od 5. meseca dalje sledi čebljanje ali 

bebljanje, ko se začnejo pojavljati povezane skupine samoglasnikov in soglasnikov, ki sami po 

sebi še nimajo pomena. Sočasno z razvojem govornega izražanja pa se razvija tudi zmožnost 

zaznavanja in razumevanja tujega govora, pri čemer je potrebno poudariti, da bo otrok govor 

mnogo prej razumel, kot pa sam začel govoriti. Pri 6 mesecih je otrok zmožen ločevanja 

različno intoniranega govora. 

Prva beseda je skupina glasov, ki jih otrok povezano izgovori in imajo nek pomen. Združeni 

zlogi postanejo prva beseda, ko isto kombinacijo zlogov otrok vedno znova uporabi za iste 

stvari in pojave. Ima praviloma pomen cele povedi. Razvoj govora nato do 2. leta poteka v 

smeri povečevanja besednjaka in v smeri tvorjenja vse bolj kompleksnih povedi. Prve besede 

se pojavijo med 8. in 11. mesecem, prve večbesedne povedi pa med 18. in 30. mesecem starosti. 

Otrokov besedni zaklad se do konca 2. leta v povprečju poveča na 200 do 300 besed. Najprej 

prevladujejo samostalniki, ki predstavljajo kar polovico celotnega besednjaka, šele v drugem 

letu se pojavijo tudi zaimki, kasneje pa prične naraščati tudi število glagolov. (prav tam)   

Najizrazitejše obdobje govornega razvoja je med 2. in 6. letom starosti. Govor je sredstvo za 

komunikacijo z drugimi in je tesno povezan z otrokovo praktično dejavnostjo. Takšna 

komunikacija ima sprva izključno situacijski značaj, ves govor je sprva povezan s 
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postavljanjem vprašanj, na katera drugi (odrasli) odgovarjajo. Poleg tovrstnega dialoga se 

pojavi tudi sporočanje v obliki monologa, kasneje pa sledijo tudi ukazi, ocene, kritika in 

odobravanje. Nato se pojavi kontekstni govor, ko se vsebina govora lahko razbere iz samega 

sobesedila pripovedi, ne da bi poslušalec poznal dano situacijo. (prav tam) 

Razvoj besednega zaklada v predšolskem obdobju je v tesni povezavi z razvojem slovničnega 

ustroja jezika, na razvoj obeh pa vpliva otrokova okolica. V času med 2. in 3. letom se oblikujejo 

slovnične strukture, značilna je hitra rast različnih oblik enostavčnih in večstavčnih povedi. V 

obdobju od 3. do 7. leta pa se v otroku oblikuje morfološki sistem maternega jezika, še posebno 

značilno je usvajanje sklanjatev in spregatev. (Horvat in Magajna, 1989) V obdobju zgodnjega 

otroštva se govor, ki ima tako slovnično (oblika in vsebina) kot tudi pragmatično oz. 

sporazumevalno funkcijo (raba govora), razvija zelo hitro in v medsebojni povezavi, obenem 

pa v kontekstu drugih psihičnih funkcij, kot so razvoj čustev, socialnih interakcij, socialne 

kognicije, mišljenja in metakognicije. Oblika govora je ena od komponent govora, ki vključuje 

npr. oblike besed, strukture stavkov, izgovor glasov in izgled zapisanih jezikovnih znakov. 

Vsebina govora je druga komponenta govora in vključuje pomen besed in stavkov, povezana 

pa je z razumevanjem besed in odnosov med njimi. Raba govora pa je proces, v katerem govor 

uporabljamo z različnimi nameni oz. cilji, pri čemer se upošteva govorni položaj. (Marjanovič 

Umek in Fekonja, 2004) 

Ob vstopu v šolo mora otrok razviti govorne sposobnosti do stopnje dovolj natančnega 

oblikovanja svojih misli. Njegov govor mora biti razumljiv komur koli iz samega konteksta in 

ne le s pomočjo situacije. Še posebno pomembna sta razvijanje sposobnosti natančnega 

govornega izražanja in bogatenje besedišča ter pravilna izgovorjava posameznih glasov. 

(Horvat in Magajna, 1989) 

Marjanovič Umek in Fekonja (2004) opredelita otrokovo pripovedovanje zgodbe na podlagi 

ustreznega števila stavkov, ki jih mora otrok organizirati in povezati v zaporedje tako, da ustvari 

jezikovno celoto za poslušalca. Potrebno je zagotoviti koherentnost (logično zgradbo), preko 

katere so razumljivo predstavljeni dogodki, misli, počutja in ustrezne časovno-vzročne 

povezave. Otroci približno pri 4 letih razvijejo shemo za konvencionalno pripovedovanje 

zgodbe (Guttman in Frederiksen, 1985). Marjanovič Umek in Fekonja (2004) še izpostavljata, 

da je sama dekontekstualizacija pomemben proces, ki omogoča pripovedovanje kakovostne 

zgodbe, pri čemer otrok oblikuje svoje predstave, sklepe, logične povezave tako, da ga 

poslušalec lahko razume. Če otrok pripoveduje zgodbo ob slikah, je priporočljivo uporabiti 

slike, kjer se zgodi kaj nepričakovanega, motečega in nabitega s čustvi. (Guttman in 

Frederiksen, 1985) 

Metajezikovno zavedanje je »sposobnost reflektiranja jezika kot komunikacijskega orodja in 

sebe kot uporabnika jezika« (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004, str. 325). Po Bialystok (1986, 

v Marjanovič Umek in Fekonja, 2004) metajezikovne sposobnosti predstavljajo otrokovo 

znanje o posameznih enotah jezikovnega sistema (npr. besedah, zlogih, glasovih), otrokovo 

razumevanje odnosa med obliko (besedo) in njenim pomenom ter otrokovo poznavanje 

skladnje jezika (npr. sposobnost popravljanja slovničnih napak). 

Komunikacija je pomemben del v razvoju govora in jezika. Sposobnost odločanja glede oblike 

sporočila je odvisna od sposobnosti predvidevanja, kaj poslušalec že ve o določeni temi in kaj 

mora še izvedeti, od tega, kako dobro govorec pozna poslušalca in kakšen je odnos med 

poslušalcem in govorcem. Zato je poleg učenja o svetu preko jezikovnega konteksta in učenja 

jezikovnega kodiranja za oblikovanje jezikovne vsebine potrebno prepoznati različne 

okoliščine, ki so potrebne za ustrezno uporabo govora in jezika v različnih situacijah. (Kirby in 

Drew, 2003)    

Kirby in Drew v okviru jezikovnega procesiranja opredelita tri večje komponente jezika: 

- vsebina, tema in ideja, ki so vkodirani v sporočilo, ter kategorizacija tem; razvoj 

jezikovne vsebine je odvisen od procesiranja informacije, tj. interakcije med otrokovim 
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znanjem (informacije o stvareh in dogodkih v otrokovi okolici, ki so shranjene v 

njegovem spominu) in kontekstom (osebe, predmeti in dogodki v otrokovi okolici), pri 

čemer slednje zajema semantiko; 

- oblike in sicer enote zvoka (fonološki del), enote pomena besed (morfološki del) in 

enote pomena, povezane med sabo (sintaktičen del); 

- uporaba jezika, kamor spada razlog, zakaj komuniciramo in način, kako razumemo in 

izbiramo jezikovne oblike; uporaba jezika zajema družbeno in spoznavno opredeljen 

nabor vedenj skladno s cilji govorca v kontekstu situacije.  

Nip, Green in Marx (2009) ugotavljajo, da prisotnost naprednejših jezikovnih kompetenc 

omogoča razvoj potrebnih govorno-motoričnih spretnosti. Za celostno razumevanje govornega 

razvoja je potrebno boljše razumevanje vplivov razvijajočih se spoznavnih in jezikovnih 

kompetenc na govorno-motorično kontrolo. Spremembe v govorno-motorični izvedbi pri 

otroku, ko gre njihov razvoj od tihih in spontanih gibov do čebljanja in kasneje do besed, 

predstavljajo premik od orofacialnih vedenj, ki potrebujejo malo ali nič spoznavnega in 

jezikovnega procesioniranja, do vedenj, ki vključujejo fonologijo, semantiko in 

komunikacijsko namembnost. 

 

1.5. SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ 
Otrokovo znanje in razumevanje čustev je temelj socialnega zavedanja znotraj socialno-

čustvenih kompetenc. Osnovno receptivno in ekspresivno razumevanje čustev je eno od prvih 

socialno-čustvenih kompetenc, ki se razvijejo pri otroku. Otrok postane vešč pri opredeljevanju 

čustvenih izrazov v obdobju od 2 do 4 let in pol, kar pomembno vpliva na porast prilagojenega 

vedenja v interakciji z vrstniki. Otroci, ki so pri tem spretni, jih strokovni delavci v vrtcu 

ocenjujejo kot bolj prosocialne, njihovi vrstniki pa jih imajo tudi rajši. (Rhoades, Warren, 

Domitrovich in Greenberg, 2011) 

Razvoj socialno-čustvenih kompetenc je proces pridobivanja nabora povezanih spretnosti, ki 

spodbujajo prepoznavanje in uravnavanje čustev, sočutje do drugih, pozitivne socialne odnose 

ter odgovorno in učinkovito odločanje. Sposobnost usklajevanja vedenja in čustev s 

pričakovanji družbe je pomemben del socialne kompetence, kar je še posebno pomembno v 

zgodnjem otroštvu, saj vpliva na otrokovo prilagojenost in uspešnost v vrtcu. Pri tem pa imajo 

bistveno vlogo izvršilne funkcije, še posebno nadzor inhibicije. (Rhoades, Greenberg in 

Domitrovich, 2009) 

 

1.5.1. SOCIALNI RAZVOJ 

V 1. letu življenja je za socialni razvoj značilno osnovno zaupanje proti nezaupanju. Na 

dojenčkov občutek osnovnega zaupanja vplivajo njegove prve izkušnje s svetom, ki morajo biti 

ugodne. Za razvoj tega občutka ima primarno vlogo vedenje oseb, ki za dojenčka skrbijo in ga 

negujejo. (Horvat in Magajna, 1989)  Otrok po 3. in 4. letu starosti vse več časa preživi z 

drugimi otroki in vedno manj z odraslimi. V zgodnjem otroštvu otroci razvijajo nove oblike 

socialnih interakcij in socialnih kompetenc, predvsem pri razvijanju sposobnosti 

komuniciranja, recipročnosti, empatije in skupnega reševanja problemov (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004b). Starejši predšolski otroci se z vrstniki več neposredno pogovarjajo kot mlajši 

otroci in z rabo govora lažje dosegajo svoje socialne cilje. (Levin in Rubin, 1983, v Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004b) 

Otroci v zgodnjem otroštvu prehajajo iz obdobja egocentrizma v obdobje empatije, otrokovo 

socialno okolje se vse bolj širi in sega med vrstnike v vrtcu in bivalnem okolju. Skozi različne 

dejavnosti v skupini otroci spoznavajo pravila vedenja in medsebojnih odnosov. Na 

vključevanje otrok v skupine vplivajo tudi socialne spretnosti komuniciranja in navezovanja 

stikov. (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004b) 
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V predšolskem obdobju mora otrok premagati dve psihosocialni krizi. Med 2. in 3. letom dobi 

občutek samostojnosti, neodvisnosti, samokontrole in lastne vrednosti, neustrezno rokovanje 

odraslih pa lahko prinese dvom vase in občutek sramežljivosti. Med 4. in 5. letom je v ospredju 

iniciativnost, še posebno zadovoljstvo ob lastnih pobudah, kar otroku omogočajo njegove 

vedno večje zmožnosti načrtovanja in organizacije. Tu so ponovno pomembni odzivi staršev in 

okolice, saj lahko neustrezno rokovanje privede do razvoja osnovnega občutka krivde v odnosu 

do otrokovih lastnih iniciativ. Usmerjenost k cilju je bistvena za občutek iniciativnosti, le-to 

otroka motivira in ga pripravi za naloge v kasnejših obdobjih. (Horvat in Magajna, 1989)   

Otrok se vključuje v vrstniške skupine, v katerih razvija socialne kompetence in samopodobo, 

kar se dogaja predvsem v kontekstu igre. V zgodnjem otroštvu se otrok vključuje v 

individualno, vzporedno, asociativno in sodelovalno igro (Howes in Matheson, 1992, v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2004b). Igra omogoča otrokom komuniciranje, vzpostavljajo 

se različne situacije, pri katerih se otrok nauči nadzorovati svoje vedenje, izražati čustva in 

sodelovati z drugimi.  

Med otroki v predšolskem obdobju so prisotne velike medosebne razlike v socialnem vedenju, 

kar večinoma lahko pojasnimo z nekaterimi dejavniki njihovega okolja, zlasti pa z razvojem 

njihove osebnosti. Na spremembe v osebnostnih potezah vpliva potek različnih vidikov 

socialnega vedenja doma in v vrtcu. (Kavčič, Podlesek in Zupančič, 2012; Zupančič in Svetina, 

2012) 

Na razvoj socialne kompetentnosti po Zupančič in Svetina (2012, str. 130) vpliva zlasti razvoj 

ekstravertnosti, kamor uvrščamo dejavnost, pozitivno čustvovanje, družabnost, odprtost za 

izkušnje in obzirnost. Razvoj vedenja ponotranjenja poteka sočasno z razvojem osebnostne 

poteze nevroticizma, ki vključuje socialno plašnost in boječnost oz. negotovost. Z razvojem 

nesprejemljivosti je povezan potek vedenja pozunanjenja, pri čemer nesprejemljivost vključuje 

negativno čustvovanje, močno voljo in antagonizem. Vse ostale značilnosti otroka in njegovega 

okolja v manjši meri vplivajo na razvoj otrokovega socialnega vedenja kot pa sama osebnost 

otroka. Kavčič, Podlesek in Zupančič (2012) izpostavljajo tudi, da na potek razvoja socialnega 

vedenja pri slovenskih otrocih  vpliva tudi starost otroka ob vstopu v vrtec, saj so po njihovi 

raziskavi vzgojiteljice pri otrocih, ki so se pri 3 letih vključili v vrtec, opazile nižjo raven 

socialne kompetentnosti in višjo raven vedenja ponotranjenja.   

Ustrezno razvite socialne kompetence v predšolskem obdobju omogočajo pozitivne in 

učinkovite izmenjave z drugimi otroki, kar vodi v oblikovanje daljših zadovoljivih odnosov z 

drugimi. Za to so potrebne spretnosti, kot so potreba po tem, da se otrok pridruži igri drugih, 

vzpostavitev in vzdrževanje pogovora, sodelovanje, poslušanje, izmenjava tega, kdo je na vrsti, 

iskanje pomoči, izražanje hvale, pogajanje in dajanje povratne informacije. Začnejo pa se 

razvijati tudi kompetence, kot so asertivnost in reševanje konfliktov. (Denham idr., 2012)  

 

1.5.2. ČUSTVENI RAZVOJ 

Na otrokov čustven razvoj vplivajo različni dejavniki, med katerimi imajo najpomembnejšo 

vlogo zorenje, učenje in pridobivanje izkušenj, spoznavni procesi in otrokova samodejavnost 

(Zupančič, 1994). Otrok je sposoben izražati čustva od rojstva naprej. V otroštvu izraža različna 

čustva, kot npr. veselje, jeza, strah, anksioznost, zaskrbljenost, ljubosumnost in naklonjenost. 

Čustva se z razvojem vse bolj diferencirajo. Z razvojem se spreminja moč doživljanja in 

izražanja čustev, predvsem pa se v zgodnjem otroštvu krepi nadzor nad izražanjem čustev, ki 

postopoma postaja vse bolj uravnovešeno in socialno sprejemljivo (Kavčič in Fekonja, 2004). 

»V zgodnjem razvoju se nadaljuje razvoj prepoznavanja in razumevanja tako temeljnih kot tudi 

sestavljenih čustev, otroci pa tudi vse bolje razumejo, da lahko posameznik doživlja več čustev 

hkrati. Glavni razvojni napredek v tem obdobju se kaže na področju nadzora nad čustvenim 

doživljanjem in izražanjem, ki postaja vse bolj uravnoteženo in socialno sprejemljivo.« (str. 

334)  
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Pri novorojenčku ločimo stanje umirjenosti ali neaktivnosti in stanje povečane aktivnosti ali 

splošne vzburjenosti. Neugodna reakcija, ki je v nasprotju z umirjenostjo, se pojavi šele konec 

1. meseca, iz nje pa se pri 6 mesecih razvijejo bolj specifični odzivi jeze, gnusa in strahu, 

ljubosumnost pa se pojavi pri 18 mesecih. V predšolskem obdobju so strahovi kar običajni, v 

šolskem obdobju pa začenja pogostost strahu drastično upadati. Okoli 3. meseca začne dojenček 

kazati razločnejši odziv ugodja, pri 4 mesecih se pojavi prvi socialni nasmeh, po 5. mesecu pa 

začne izkazovati prva občutja naklonjenosti. Pri 1 letu razvijejo bolj specifična pozitivna čustva 

navdušenja in naklonjenosti do odraslih oseb, v 2. letu pa se pojavijo jasnejša in intenzivnejša 

občutja radosti in sreče ter ponos. (Horvat in Magajna, 1989) 

Otrok v zgodnjem otroštvu spontano izraža različna pozitivna in negativna čustva. Pogosto 

izraža čustvo veselja, ki ga spremljajo smeh, sprostitev in tudi intenzivni gibalni odzivi, pri 

čemer je izražanje veselja za druge ljudi privlačno, zato pomembno prispeva k bolj prijetnemu 

vzdušju v skupini in vzbuja pozitivne reakcije pri drugih, s tem pa vpliva na pozitivno 

samovrednotenje (prav tam). Negativna čustva, ki so v zgodnjem obdobju pogosto prisotna, so 

strah, jeza in zaskrbljenost. Z odraščanjem se strah postopno zmanjšuje, kajti otrok se vedno 

bolje prilagaja na okoliščine, ki pri njem izzovejo strah, vse močneje pa se izražata anksioznost 

in zaskrbljenost. Stalna prisotnosti nekaterih negativnih čustev lahko slabo vpliva na motorični, 

spoznavni in socialni razvoj. (Zupančič, 1994) 

Pri 4 letih začne otrok pojem sebe razširjati na 'jaz in stvari, ki mi pripadajo', kar se odraža v 

vedno večji posesivnosti, po 5. letu pa začenja otrok svoja občutja in doživljanje sebe tudi 

verbalizirati in ima izoblikovano samopodobo, ki vključuje tako pozitivne kot negativne sodbe 

o njegovem lastnem telesu in značilnostih njegove osebnosti. Z naraščanjem otrokove starosti 

narašča tudi otrokova sposobnost obvladovanja stresa, ki ga povzroča navezanost na bližnjo 

osebo (mater), s starostjo pa se spreminja tudi način izkazovanja te navezanosti. Pri 2 letih otrok 

išče fizično bližino odraslega, po 3. letu pa išče pozornost in odobravanje. Pred vstopom v šolo 

se odvisnost v odnosu do odraslih zmanjšuje, povečuje pa se navezanost na vrstnike. (Horvat 

in Magajna, 1989)   

Prepoznavanje čustev je del širšega konstrukta empatije, ki zajema tudi razumevanje čustev in 

teorijo uma. Prepoznavanje obraznih izrazov čustev se razvije prej kot ostale funkcije. (Cutting 

in Dunn, 1999, v Piek, Bradbury, Elsley in Tate, 2008). Piek, Bradbury, Elsley in Tate še 

izpostavljajo, da je za ustrezno prepoznavanje in interpretacijo socialnih in čustvenih izrazov 

potreben tudi primeren razvoj na področju zaznavanja. 

Otrokova igra je v otroštvu zelo pogosto gibalne narave. S sodelovanjem pri gibalnih igrah se 

lahko dosežejo številni pozitivne učinki na otrokov čustveno-socialni razvoj, predvsem v smislu 

čustvenega dozorevanja, pridobivanja socialnih spretnosti, medsebojne interakcije in 

privlačnosti, obenem pa se razvijata tudi otrokova samopodoba in samospoštovanje. (Grineski, 

1996) 

 

1.6. VSAKODNEVNE AKTIVNOSTI 
Primerna izvedba vsakodnevnih aktivnosti je pomembna za posameznikovo vsakodnevno 

funkcioniranje (Svetovna zdravstvena organizacija, 2001). Vsakodnevne aktivnosti so 

opredeljene kot funkcionalne in pomembne aktivnosti, ki se vsakodnevno izvajajo v 

vsakdanjem življenju. May-Benson, Ingolia in Koomar (2002) jih opredeljujejo kot aktivnosti 

v vsakdanjem življenju, ki se pričakujejo od posameznika, v okviru katerih je participacija 

družben fenomen, saj od posameznika zahteva aktivno in celostno vključevanje v vsakodnevnih 

življenjskih situacijah. V Priročniku za klasifikacijo funkcioniranja, motenj in zdravja pri 

otrocih in mladostnikih (Svetovna zdravstvena organizacija, 2007) so tovrstne aktivnosti 

opisane kot izvedba naloge ali aktivnosti, ki predstavlja posameznikov vidik funkcioniranja.  

Pri otrocih so opredeljena tri področja vsakodnevnih aktivnosti in sicer skrb zase oz. 

samovzdrževanje (npr. mobilnost, osebna higiena, hranjenje in oblačenje), produktivnost in 
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šolsko delo (npr. igra, zapisovanje, ustvarjanje in organizacija delovnega prostora) ter igra in 

prosti čas (npr. spretnosti z žogo, vožnja s kolesom). (Cermak, Gubbay in Larkin, 2002; Sugden, 

2006; Sugden, 2007a)  

 

1.6.1. SKRB ZASE 

Skrb zase v zgodnjem otroštvu vključuje tako otrokove sposobnosti verbaliziranja svojih 

potreb, kot tudi njegovo aktivno angažiranje v dejavnostih, ki mu omogočajo izpolnjevanje teh 

potreb. Dojenček seže po dudi ali po igrački, da se pomiri, pri hranjenju mora znati pravilno 

vleči po steklenički ali med dojenjem, hrano pogoltniti oz. požirati in obenem tudi poskrbeti za 

primerno dihanje. Pri malčku postane hranjenje še bolj kompleksno, saj aktivno poskuša prijeti 

hrano in jo nesti v usta, posega po steklenički, začenja piti iz kozarca in uporabljati žlico pri 

zajemanju hrane. Malček pri oblačenju s strani skrbnika pomaga z dvigom rok in z iztegom 

nog. Otrok s tipičnim razvojem hoče hitro narediti vse sam, še posebno kar se tiče oblačenja in 

hranjenja. (May-Benson, Ingolia in Koomar, 2002)   

 

1.6.2. IGRA IN PROSTI ČAS 

Ključno vlogo v razvoju v predšolskem obdobju predstavlja otrokova primarna aktivnost, tj. 

otrokova igra. Igra je svoboden akt, ki ni povezan z neposrednim zadovoljevanjem potreb in je 

omejena na svoj svet – njen potek in smisel sta v njej sami (Horvat in Magajna, 1989). Je 

spontana in ustvarjalna aktivnost, ki je prisotna v različnih obdobjih človekovega življenja, v 

predšolskem obdobju pa je otrokova prevladujoča dejavnost (Batistič Zorec, Marjanovič Umek 

in Lešnik Musek, 1996). Je dejavnost, ki se od drugih dejavnosti loči predvsem po tem, da je 

namerna, usmerjena na predmete, notranje motivirana, po tem, da so posledice odsotne ter da 

gre za oblikovanje alternativne stvarnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). 

V razvoju se najprej pojavi funkcijska igra, tj. igra prakticiranja, preko katere otrok preizkuša 

svoje razvijajoče se gibalne in zaznavne funkcije, obenem pa tudi neposredno upravlja s 

predmeti in jih raziskuje. V 2. letu starosti se pojavi t.i. konstrukcijska igra, kjer otrok povezuje 

in sestavlja posamezne prvine igrače v konstrukcijo. Tovrstna igra spodbuja razvoj 

ustvarjalnosti, razumevanje prostorskih odnosov, odkrivanje vzročno-posledičnih odnosov, 

ohranjanje pozornosti ter sledenje nameri in pomenu, saj mora otrok ves čas gradnje obdržati v 

mislih, kaj sploh namerava zgraditi. (Kavčič, 2004) V zgodnjem in srednjem otroštvu je vedno 

več zaznati tudi t.i. igro prerivanja, tj. funkcijsko igro, ki vključuje prerivanje, lovljenje ipd. 

(Fekonja, 2004). 

Na naslednji stopnji, tj. pri simbolni igri, pa otrok reprezentira neko dejanje, predmet, osebo ali 

pojav iz stvarnega ali domišljijskega sveta. (Kavčič, 2004). Nadgradnjo simbolne igre 

predstavljata tudi igra vlog in sociodramska igra. Pri igri vlog otrok prevzame določeno vlogo 

in se pretvarja, da je nekdo drug, pri sociodramski igri pa govorimo o igri vlog, ki poteka na 

osnovi interakcij med vsaj dvema soigralcema, ki prevzameta vsak svojo vlogo. (Fekonja, 

2004). Preko domišljije v okviru simbolne igre otrok svobodno spreminja vloge sebe in svojih 

soigralcev ter pomen predmetov. S posnemanjem oseb ali živali iz resničnega življenja 

kombinira njihove vloge na svojstven način in jim dodaja tudi domišljijske elemente. Tovrstna 

igra po eni strani zrcali otrokove izkušnje in želje, po drugi strani pa tudi stiske in napetosti, ki 

jih sprosti preko igre. (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001) 

Prve oblike ustvarjalne igre se pojavijo že med 2. in 3. letom starosti, a ta oblika igralne 

aktivnosti začne prevladovati šele po 6. letu. Ustvarjalna igra zajema pisanje risanje, 

oblikovanje, gradnjo, pripovedovanje ipd. Bistvena lastnost tovrstne igre je težnja po uspehu. 

(Horvat in Magajna, 1989)   

Kavčič (2004) ter Marjanovič in Kavčič (2001) pravijo, da poznamo tudi dojemalno igro, v 

kateri otrok izraža razumevanje odnosov (poimenovanje, opisovanje, sledenje navodilom, 

spraševanje in dajanje navodil) in poslušanje in opazovanje (slik, zgodb, filmov, predstav). 
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Zajema tudi posnemanje in branje (Batistič Zorec, Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1996). 

V Marjanovič Umek in Kavčič (2001) ter Kavčič (2004) je navedena še igra s pravili, kjer otrok 

sprejme v naprej postavljena pravila in se po njih ravna. Sem spadajo družabne in športne igre 

oz. igre spretnosti. 

Horvat in Magajna (1989) poudarjata, da so v predšolskem obdobju še vedno prisotne 

funkcijske igre, ki so vezane na napredek v gibalnih sposobnostih (tek, lovljenje ravnotežja, 

preskakovanje ovir, plezanje, igre z žogo), le-te pa postopno preraščajo v bolj zahtevne športne 

aktivnosti. Vedno bolj so prisotne raziskovalne in ustvarjalne igre, v katerih otrok preizkuša z 

različnimi predmeti, materiali in situacijami, ter na ta način pridobiva vedenje o fizičnem in 

socialnem okolju. V predšolskem obdobju so prisotne pretežno konstrukcijske igre (npr. 

sestavljanje nečesa iz lego kock), različne didaktične igre ter dojemalne igre. Igra predšolskega 

otroka se od igre dojenčka in malčka razlikuje predvsem v prevladujočih spoznavnih vrstah 

igre, predmetih, ki jih otrok rabi v igri, ter v socialnih odnosih, v katere vstopa s svojimi 

soigralci. (Fekonja, 2004, str. 382)  

Do 2. leta starosti prevladuje individualna igra, pri čemer otrok stremi k temu, da se v igro 

vključi tudi odrasli. Med 2. in 3. letom se pojavi vzporedna igra, ko je v istem prostoru več 

otrok in se vsak igra po svoje, do interakcije pa pride le, če je njihovo zanimanje usmerjeno na 

isti igralni prostor in na isto igračo. Mlajši predšolski otroci se nato igrajo v manjših skupinah, 

ki se stalno spreminjajo, kajti hitro lahko pride do konfliktov v skupini. S starostjo postaja igra 

vse bolj kompleksna in raznovrstna, pojavljajo se tudi vsebinski premiki v vrsti igralne 

aktivnosti. Pred vstopom v šolo je vse bolj prevladujoča igra v skupini in je vse manj 

individualne igre, vzporedna igra pa je bolj redka. Veča se tudi število igralcev v skupini, otroci 

pa za soigralce vse raje izbirajo enako stare otroke. Še vedno je prisotna tudi dojemalna igra v 

obliki poslušanja pravljic in gledanja televizije, obseg domišljijske igre pa upada na račun 

ustvarjalnih iger, pri čemer med domišljijskimi igrami prevladujejo igre vlog. (Horvat in 

Magajna, 1989)    

Zmožnosti pri igralnih spretnostih imajo pomembno mesto v razvoju vsakodnevnih aktivnosti. 

Igralne spretnosti pri dojenčkih, malčkih in predšolskih otrocih vključujejo imitacijo 

raziskovanja predmetov in okolja ter manipulacijo in kombiniranje predmetov tako pri 

grobomotoričnih kot pri finomotoričnih aktivnostih (Morrison, Metzger in Pratt, 1996, v May-

Benson, Ingolia in Koomar, 2002).   

 

1.6.3. ORGANIZACIJA 

Pomemben vidik vsakodnevnih aktivnosti sta tudi sodelovanje pri domačih opravilih in 

organizacija dela tako doma kot v šoli (May-Benson, Ingolia in Koomar, 2002).  

Dawson in Guare (2010) opredeljujeta organizacijo kot sposobnost ustvarjanja in vzdrževanja 

sistema za urejanje informacij ali materialov. Organizacijske veščine vplivajo na različne vidike 

našega življenja, od vsakodnevnih aktivnosti do kompleksnejših nalog, kot je npr. opravljanje 

naloge v danem časovnem intervalu. Nekateri otroci izkazujejo organizacijske veščine že v 

zgodnjem otroštvu, pri nekaterih pa se pojavijo šele pozno v procesu šolanja (Goldberg in 

Zwiebel, 2005).  

Otrok v okviru organizacije oblikuje t.i. organizacijske sheme. V okviru domačih opravil v 

vrtcu ali v šoli otrok razvija naslednje organizacijske sheme (prirejeno po Dawson in Guare, 

2010): sistem pospravljanja sobe, sistem za organizacijo šolske torbe, sistem za organizacijo 

izvajanja vodene aktivnosti v vrtcu ali šolskega dela in sistem za organizacijo otrokovega 

igralnega oz. učnega prostora doma v vrtcu ali v šoli. 

 

V 1. poglavju smo obravnavali otrokov celosten razvoj od rojstva do vstopa v šolo. V okviru 

vseh področij razvoja smo proučili različna dognanja s področja razvojne psihologije in 

kinezioloških znanosti. Za ustrezno diagnostično oceno otrokovih razvojnih dosežkov moramo 
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namreč poznati razvojne mejnike na posameznih področjih otrokovega razvoja. Glede na to, da 

v naši raziskavi obravnavamo otroke s pretežno zaznavno-motoričnimi primanjkljaji, smo tem 

mejnikom namenili največ pozornosti. Analizirali smo tudi preostala razvojna področja. Še 

posebno smo izpostavili vsakodnevne aktivnosti, ker so le-te bistvene v sami diagnostični oceni 

razvoja otrok z razvojno motnjo koordinacije, kot bo razvidno v nadaljevanju. 
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2. DIAGNOSTIČNO OCENJEVANJE 
 

V 2. poglavju bomo proučili osnovna dognanja s področja diagnostičnega ocenjevanja pri nas. 

Opredelili bomo pojem diagnostičnega ocenjevanja, ugotavljali njegov namen, primerjali 

modele diagnosticiranja, opredelili nekatere oblike ocenjevanja razvojnih dosežkov in 

izpostavili pomen ocenjevanja močnih in šibkih področij. 

  

Za razumevanje razvojnih motenj moramo poznati zakonitosti tipičnega razvoja skupaj s 

teorijami in modeli, ki pojasnjujejo razvoj nekaterih določenih veščin pri otroku s tipičnim 

razvojem (Hulme in Snowling, 2009, v Mikuž, 2015). 

Magajna opredeljuje diagnostično ocenjevanje kot fleksibilen, dinamičen proces zbiranja 

podatkov o otroku, ki so potrebni za oblikovanje mnenja in odločitve o njem. To je 

»sistematičen proces zbiranja pomembnih informacij v okviru izobraževanja za izvajanje 

vzgojno-izobraževalnih in pravnih odločitev o potrebah in upravičenosti do različnih oblik 

podpore in pomoči«. (Magajna, 2011, str. 12)  

Sam izraz 'diagnostično ocenjevanje' se razlikuje od testiranja ali diagnosticiranja. Testiranje 

Magajna (prav tam) opredeli kot eno izmed aktivnosti v širšem procesu diagnostičnega 

ocenjevanja, kot eno od mnogih strategij, ki se uporabljajo za zbiranje informacij o osebah s 

posebnimi potrebami, pri čemer »osebo v strukturiranih pogojih izpostavimo posebni zbirki 

vprašanj z namenom, da pridobimo nek rezultat«, poleg tega pa vključuje različne načine 

zbiranja informacij in procese odločanja na osnovi teh zbranih informacij. Diagnosticiranje pa 

je po drugi strani medicinska opredelitev vrste in stopnje motnje, ki lahko nakaže tudi vzrok 

motnje in predstavlja izhodišče za nadaljnjo obravnavo. Diagnozo neke motnje lahko postavi 

le zdravnik.  

V preteklosti je bil v ospredju predvsem medicinski model diagnosticiranja določene motnje. 

Novosel-Kernic (1991) izpostavlja potrebo po spremembi trenda v diagnosticiranju iz 

univariantnega pristopa (delitev na osebe z ali brez določenih primanjkljajev) v multivariantni 

pristop, kjer v samo ocenjevanje vključimo tudi druge vidike, posledice na drugih področjih in 

ne le na področju primanjkljaja. Pri tem je potrebno pri osebi, ki se jo diagnostično ocenjuje, 

poleg postavitve diagnoze oceniti tudi njeno celotno biopsihosocialno strukturo, ocena naj 

poteka skozi daljše časovno obdobje (in ne le na podlagi enega srečanja) ter naj bo plod 

multidisciplinarnega, timskega dela različnih strokovnjakov. Hoghughi (1992) temu dodaja, da 

so z vidika multiraviantnega pristopa pomembni tudi različni viri podatkov o posamezniku, ki 

se ga diagnostično ocenjuje, od anamneze, kliničnih opisov, do rezultatov pri različnih 

ocenjevanjih. 

V zadnjih desetletjih je v ospredju prehod od zgoraj navedenega medicinskega k socialnemu 

modelu obravnavanja posebnih potreb. Pojavlja se premik od osredotočenja na otrokove težave 

(motnje, primanjkljaje), od modela deficitov k pristopom perspektivne moči in k modelu 

rizičnost-rezilientnost, usmerjenim na močna področja in dejavnike uspešnosti ter priznavanje 

nevrorazličnosti. (Magajna idr., 2008; Magajna, 2010) 

Trend sodobne intervencije je v upoštevanju novih spoznanj o nevrorazličnosti, v potrebi po 

globljem razumevanju narave posameznikovih težav v razvoju in pri učenju, v pojasnitvi narave 

ovir pri napredovanju, v potrebi po organizaciji in osmišljanju razdrobljenih ugotovitev s 

pomočjo nekega teoretičnega okvirja, ki vodi nadaljnje odločanje in usmerjenost postopkov 

diagnostičnega ocenjevanja v iskanje in posredovanju informacij, ki bodo relevantne za 

izboljšanje samega procesa vzgoje in izobraževanja, načrtovanje pomoči in v razvijanju 

zmožnosti ustvarjanja izidov, ki bodo uspešni tudi z dolgoročnega vidika. (Magajna, 2010) Da 

to dosežemo, so potrebne spremembe načina diagnostičnega ocenjevanja.  

Sodobni trend pri odkrivanju raznovrstnih posebnih potreb pri otrocih je torej v celostnem, 

kompleksnem pristopu k prepoznavanju in diagnostičnemu ocenjevanju. Drugače povedano, 
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sodobni trendi na področju (pedagoškega) diagnostičnega ocenjevanja ne predvidevajo več 

zgolj ‘kljukanja’ kriterijev, prisotnih kliničnih znakov, temveč se osredotočajo na izvajalčevo 

sposobnost opisa klinične slike, tj. posameznikovih (razvojnih) zmožnosti tako z vidika močnih 

področij kot tudi z vidika primanjkljajev. 

Magajna (2010) pravi, da obstajajo različni modeli odkrivanja posameznikov s primanjkljaji na 

določenih področjih učenja: model razhajanja med sposobnostmi in dosežki, model nizkih 

dosežkov, model intra-individualnih razlik in model odzivanja na intervencijo. V našem 

prostoru pa se uporablja hibridni model, ki sta ga razvila Kavale in Forness in je podrobneje 

predstavljen v enem od naslednjih poglavij.  

»Študije primera so najstarejše metode preučevanja človekovega razvoja, ki vključujejo 

ekstenzivne in poglobljene intervjuje s posameznikom ali majhno skupino posameznikov (npr. 

družino).« (Zupančič in Svetina, 2012, str. 20). Avtorja navajajta, da se študija primerov 

uporablja tako pri razvojni diagnostiki primera kot takrat, ko želimo na podlagi proučevanja 

manjšega števila posameznikov oblikovati preliminarne ugotovitve o razvoju določenih 

posebnosti (prav tam), med katere spadajo tudi motnje v razvoju. 

Herbert (2003, v Mikuž, 2015) pravi, da je razvoj pri otroku prvič lahko upočasnjen, to pomeni, 

da gre otrokov razvoj preko istih stopenj in procesov razvoja, ne doseže pa istega nivoja kot 

otroci s tipičnim razvojem. Drugič, lahko je neznačilen, pri čemer se pojavljajo vedenja, ki jih 

ni pri otrocih s tipičnim razvojem. Tretjič, lahko je kompenzatoren, tj. razvoj, kjer otrok sicer 

napreduje do končne točke v razvoju, a na drugačen način kot otroci s tipičnim razvojem. Lahko 

pa govorimo o odsotnosti razvoja, pri čemer se otrok na določenem področju sploh ne razvija. 

Otrok z razvojno motnjo lahko tudi na nekem področju razvije tipična vedenja in se torej pri 

tem ne razlikuje od otrok s tipičnim razvojem. 

Pri ocenjevanju otrokovih razvojnih dosežkov je zelo pomembno, da upoštevamo tudi njegova 

močna področja. To je še posebno pomembno pri načrtovanju obravnave na podlagi dobljene 

diagnostične ocene, saj lahko ravno s pomočjo poznavanja otrokovih močnih področij 

pripomoremo k njegovi podkrepitvi in odpravljanju, zmanjševanju njegovih šibkosti. Pri tem 

mora biti diagnostično ocenjevanje dinamičen proces, v katerem so možni fleksibilni odzivi na 

spremembe pri otroku, še posebno tiste, ki nastanejo kot posledica kakršne koli obravnave. 

Pomembno pa je tudi, da je ocenjevanje zanesljivo, veljavno, učinkovito, pomembno za otrokov 

nadaljnji razvoj ter uporabno za izvedbo in evalvacijo nadaljnje obravnave. (Hoghughi, 1992)  

Za diagnostično ocenjevanje razvojnih dosežkov najpogosteje uporabljamo normativno 

usmerjene preizkuse, ki so standardizirani in jasno opredeljeni normativnemu vzorcu 

posameznikov in umerjeni tako, da rezultat vsakega posameznika odraža njegov položaj v 

normativni skupini (Bucik, 1997; Zupančič in Svetina, 2012).  

Razvojne dosežke v specialni pedagogiki ocenjujemo z različnimi pristopi in z uporabo 

različnih preizkusov, ki niso vedno standardizirani, so nenormativni. Najbolj pogosto je 

ocenjevanje razvojnih mejnikov s pomočjo razvojnih lestvic za posamezno starostno obdobje. 

Otroci največkrat razvijejo posamezno področje znotraj določenih razvojnih mejnikov, ki so 

prav zaradi pestrega razvoja otrok in raznolikosti med njimi zastavljeni v širšem intervalu (npr. 

za obdobje enega leta). Mejniki v razvojnih lestvicah nam omogočajo organizacijo in pregled 

postavk, ki so opredeljene za razvoj določenega področja. 

Zupančič in Svetina (2012) izpostavljata, da imajo normativno usmerjeni preizkusi več 

prednosti pred nenormativnimi preizkusi. Z normativno usmerjenimi preizkusi namreč 

pridobimo ustrezne podatke o nivoju otrokovega delovanja, prisotnosti določenega vedenja ali 

izraznosti določene značilnosti, ki jo želimo oceniti v primerjavi z otrokovimi vrstniki, v 

razmeroma kratkem času zberemo podatke o otrokovem tipičnem vedenju ter pridobimo 

vpogled v spremembe pri otroku, vključno z razvojnimi spremembami in/ali učinki določene 

terapevtske obravnave. Neformalno ocenjevanje, ki pa je najpogosteje prisotno prav v specialni 

pedagogiki, naj služi kot dopolnilo normativno usmerjenim preizkusom, pri čemer ravno zaradi 



52 

 

pomanjkanja psihometričnih lastnosti tovrstnih ocenjevanj rezultate obravnavamo z določeno 

mero previdnosti in o določenih značilnostih pri otroku sklepamo skupaj z uporabo drugih oblik 

diagnostičnega ocenjevanja. 

Koristne podatke o otrokovih razvojnih dosežkih lahko pridobimo tudi s sistematičnim 

opazovanjem, ki je lahko naravno ali laboratorijsko. Naravno opazovanje je opazovanje otroka 

v naravnih pogojih njegovega življenja v vrtcu ali v domačem okolju, brez vpletanja opazovalca 

v situacijo. Pri tovrstnem opazovanju uporabljamo »specifičnemu namenu opazovanja ustrezne 

in natančno oblikovane pripomočke, t.i. ček liste« (Zupančič in Svetina, 2012, str. 21). Ček liste 

za opazovanje lahko pripravimo sami, vendar imajo tovrstni pripomočki »številne 

pomanjkljivosti v primerjavi s psihometrično preverjenimi ček listami in lestvicami, saj nimajo 

podatka o njihovi objektivnosti, zanesljivosti in veljavnosti« (prav tam). 

V okviru diagnostičnega ocenjevanja lahko uporabimo tudi ček liste in vprašalnike, ki jih 

izpolnijo osebe, ki otroka najbolj poznajo, in sami izvajajo naravno opazovanje. Podatke o 

otrokovem delovanju doma in v vrtcu, o njegovem vedenju, razvojnih posebnostih in različnih 

razvojno-socialnih dejavnikih, ki pomembno vplivajo na otrokov razvoj, lahko pridobimo tudi 

z različnimi intervjuji (s starši ali z drugimi skrbniki, s strokovnimi delavci vrtca itd.). »Prednost 

te metode je predvsem v tem, da pridobimo vpogled v posameznikovo interpretacijo, mnenje, 

poglede na obravnavano problematiko in v specifične okoliščine vsakdanjega življenja pri 

ciljnem posamezniku (...), pomanjkljivost te metode pa je v pristranskosti spraševanca, delno 

seveda tudi spraševalca in netočnosti odgovorov, fleksibilnost pri spraševanju pa otežuje 

primerjavo odgovorov, ki jih dobimo o isti problematiki pri različnih posameznikih« (Zupančič 

in Svetina, 2012, str. 24). Zaradi slednjega je koristno uporabiti t.i. strukturirane intervjuje, kjer 

posameznikom postavljamo ista vprašanja na enak način, pri interpretaciji pa je potrebno 

upoštevati, da lahko ravno zaradi strukturiranosti spraševanci odgovarjajo netočno in 

pristransko.    

Zupančič in Svetina tudi poudarjata, da je najboljša diagnostična ocena pridobljena z uporabo 

različnih metod, na podlagi katerih se pridobljeni podatki dopolnjujejo in tvorijo podlago 

zaključkov in priporočil pri obravnavi posameznih otrok, pri čemer je zaželeno, da podatke 

pridobimo tudi iz različnih virov (otrok, starši, strokovni delavci inštitucije, v katero je otrok 

vključen, vrstniki itd.). »Raba več kot ene metode (ali tehnike) ocenjevanja ali več kot enega 

vira podatkov o posamezniku – pristop več metod in več ocenjevalcev – zagotavlja optimalen 

nabor podatkov o posameznikovem delovanju v njegovem vsakdanjem življenjskem kontekstu. 

Tak pristop omogoča vpogled v biološke, spoznavne, medosebne in širše opredeljene socialne 

dejavnike, ki jim je posameznik izpostavljen in morda trenutno vplivajo na njegov vedenje.« 

(prav tam, str. 26-27)  

 

V tem poglavju smo opredelili pojem diagnostičnega ocenjevanja, ugotavljali njegov namen, 

primerjali modele diagnosticiranja ter opredelili nekatere oblike ocenjevanja razvojnih 

dosežkov. Bistveno je, da diagnostično ocenjujemo tako otrokova močna kot šibka področja, z 

uporabo različnih metod in s pridobivanjem podatkov iz različnih virov. 
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3. RAZVOJNA MOTNJA KOORDINACIJE 
 

V 3. poglavju bomo podrobneje proučili razvojno motnjo koordinacije (RMK), in sicer: 

 terminologijo, opredelitev in pojavnost,  
 etiologijo in rizične dejavnike, vključno z nizko porodno težo in nedonošenostjo, s 

teorijo inhibicije oz. integracije primitivnih refleksov ter z drugimi dejavniki tveganja 

za RMK,  
 sopojavnost drugih motenj, tj. motenj pozornosti, motenj avtističnega spektra, disleksije 

in drugih specifičnih učnih težav, govorno-jezikovnih motenj ter proučili teorijo o 

generaliziranem stanju,  
 oblike in klasifikacije RMK,  

 značilnosti in težave otrok z RMK na področju grobe in fine motorike, hitrosti in 

kvalitete gibanja, motorične kontrole in mišičnega tonusa, motoričnega planiranja, 

stranskosti, zaznavanja, socializacije in čustvovanja ter učenja, 

 RMK skozi razvojna obdobja, tj. zgodnje otroštvo, predšolsko in šolsko obdobje ter 

adolescenca in odrasla doba, 
 RMK in vsakodnevne aktivnosti ter 
 oblike pomoči otrokom z RMK, kamor vključujemo procesno usmerjene pristope in 

pristope, usmerjene k nalogi. 
 

Evropska akademija za motnje v otroštvu (orig. EACD – European Academy for Childhood 

Disability) opredeli RMK kot trajajoče, neprogresivne težave določene gibalne sposobnosti, ki 

ni pogojena z nobenim drugim znanim zdravstvenim ali psihosocialnim stanjem, tj. s cerebralno 

paralizo, z nevrodegenerativno motnjo, z motnjo po poškodbi glave, z vnetjem možganov, s 

toksičnimi in teratogenimi motnjami, z malignimi tvorbami ipd. Pri otrocih z motnjo v 

duševnem razvoju se načeloma RMK ne opredeljuje zaradi težav pri diagnostičnem 

ocenjevanju (pragmatični razlogi), čeprav ima lahko ta skupina otrok prav tako simptome slabše 

motorične koordinacije. RMK se pojavlja v vseh kulturah, rasah in socio-ekonomskih 

razmerah. Sama motnja je po naravi idiopatska. Med strokovnjaki še danes nastajajo razhajanja 

v opredeljevanju in diagnosticiranju RMK. (Blank, Smits-Engelsman, Polatajko in Wilson, 

2012) 

V Sloveniji je RMK opredeljena kot dispraksija in le-ta spada med specifične učne težave 

(Kavkler, 2002; Kremžar in Petelin, 2001; Ozbič, 2006; Terčon, 2009a; Terčon, 2010). 

Zaznamo jo lahko že v predšolskem obdobju. Izraža se kot izrazita okornost, nerodnost, saj 

takšni otroci težje osvajajo gibalne veščine kot drugi. Pri vsakem posamezniku se pokaže v 

drugačni obliki. V normalnih okoliščinah se tak otrok na prvi pogled ne razlikuje dosti od 

vrstnikov, vse dokler ne nastopi čas za osvajanje novih (predvsem gibalnih) veščin.  

 

3.1. RMK IN TERMINOLOGIJA 
Chambers, Sugden in Sinani (2005) pravijo, da se že od začetka 20. stoletja pojavljajo različne 

študije otrok s koordinacijskimi težavami in z vplivom le-teh na vsakodnevne aktivnosti. 

Pionirske raziskave, ki so pustile sled v strokovni javnosti, pa so se začele v 60. letih prejšnjega 

stoletja. Za začetek znanstvenega pristopa do proučevanja pojava RMK po mnenju avtorjev 

velja raziskava Walton, Ellis in Court iz leta 1962, v kateri so raziskovalci proučevali otroke s 

težavami, ki bi jih zlahka zamenjali za nižje sposobnosti ali porednost, so pa odraz njihovih 

težav na področju gibanja. 

Vaivre-Douret (2014) navaja, da se je RMK v preteklosti poimenovala z različnimi termini: 

Collier je govoril o kongenitalni nerodnosti, Ford in Dupré sta opisovala gibalno debilnost pri 

otrocih z nerodnostjo pri hotnih gibih, Orton je govoril o abnormalni nerodnosti, Strauss in 

Lehtinen o nerodnosti oz. psihomotoričnem sindromu, Reuben and Bakwin sta uporabljala 
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termin razvojna nerodnost. Benson in Geschwind, Denkla ter PeBenito so motnjo opredelili kot 

‘razvojni Gerstmannov sindrom. Gubbay je prvi uporabil izraz razvojna apraksija, kasneje pa 

dispraksija. Pojavili so se tudi drugi izrazi, npr. De Quiros in Schrager ter Miller so pisali o 

apracto-gnosiji, Lesny o razvojni dispraksiji – disgnoziji. Najpogosteje uporabljen izraz je bil 

razvojna dispraksija ali dispraksija, ki so ga v svojih delih med drugim uporabljali tudi Denkla, 

Cermak, Iloeje ter Njiokiktjien.  

Chambers, Sugden in Sinani (2005) poročajo, da so se v preteklosti uporabljali tudi drugi izrazi: 

Dare in Gordon sta govorila o nerodnih otrocih, Gubbay je uporabljal izraz sindrom nerodnega 

otroka, Sugden in Henderson izraz koordinacijski problemi in težave, motorično koordinacijske 

probleme in težave je poimenoval Maeland, izraz problem gibalnih spretnosti sta uporabila 

Sugden in Sugden, izraz gibalne težave Henderson, May in Umney, Laszlo pa je pisal o 

zaznavno-motorični disfunkciji.  

V zadnjih 20 letih so se najbolj oprijeli izrazi razvojna dispraksija, težave pri učenju gibanja, 

disfunkcija senzorne integracije, blag motorični zaostanek, slaba koordinacija in nazadnje 

razvojna motnja koordinacije (Vaivre-Douret, 2014). 

Ker so pri RMK pogosto prisotni tudi znaki drugih specifičnih učnih težav oz. sopojavnost z 

njimi, se je v tujini za nekaj časa uveljavil izraz ‘sindrom minimalne cerebralne disfunkcije’, ki 

je bil opredeljen kot primanjkljaj z vidika pozornosti, motorične kontrole, zaznavanja, 

impulzivnosti, primanjkljajev na področju jezika in spomina. Nerodnost in slabša motorična 

koordinacija sta bili skupaj s t.i. mehkimi znaki (manjšimi nevrorazvojnimi odstopanji, kot npr. 

pridružene reakcije ali zrcalni gibi) obravnavani kot jasen pokazatelj nevrološke disfunkcije. 

(Denckla in Rudel, 1978; Largo idr., 2001a; Largo idr., 2001b) 

Na Švedskem se je nekaj časa uporabljal tudi izraz DAMP – motnja pozornosti, motorične 

kontrole in zaznavanja (Gillberg, 2003; Gillberg in Kadesjö, 2003; Landgren, Kjellman in 

Gillberg, 1998), s čimer naj bi se opozorilo na kompleksnost primanjkljajev pri gibalnih 

težavah, vendar se izraz izven Švedske ni prijel.  

Svetovna zdravstvena organizacija v MKB-10 klasifikaciji RMK poimenuje kot specifično 

razvojno motnjo motorične funkcije (F82 ali F82.1) (Svetovna zdravstvena organizacija, 1992; 

Svetovna zdravstvena organizacija, 1993). Blank idr. (2012) poudarjajo, da naj se izraz 

specifična razvojna motnja motorične funkcije uporablja kot alternativa za RMK tam, kjer se 

za uradni veljavni priročnik pri diagnosticiranju uporablja MKB (kot npr. v Nemčiji). 

Fundacija za dispraksijo (Dyspraxia Foundation, brez datuma) je priporočala uporabo izraza 

razvojna dispraksija, kjer je le-ta opredeljena kot primanjkljaj ali nezrelost organizacije gibanja 

in je pri mnogih povezana tudi s težavami na področju govora in jezika, zaznavanja ter 

razumevanja. Miyahara in Mobs (1995) sta sicer opredelila razliko med razvojno dispraksijo in 

RMK, pri čemer naj bi bilo pri primerjavi obeh motenj ugotovljeno drugačno procesiranje pri 

oblikovanju idej, pri motoričnem planiranju in pri izvedbi giba. Prav tako Hill (1998) in Sanger 

idr. (2006) poudarjajo, da se RMK razlikuje od razvojne dispraksije, pri čemer je lahko razvojna 

dispraksija prisotna tudi pri otrocih z RMK. Steinman, Mostofsky in Denckla (2010) dodajajo, 

da naj bi bil izraz razvojna dispraksija uporabljen za opis nevrološkega znaka (pri čemer naj bi 

bila nerodnost eden od možnih pridruženih simptomov), ki pa se nanaša zgolj na situacije, v 

katerih je motena izvedba spretnega gibanja ali geste in se ne morejo v celoti obrazložiti kot 

motnja gibanja oz. zaznavno-gibalna motnja. Spet drugi avtorji (Dewey, 1995; Henderson in 

Henderson, 2003) pa ugotavljajo, da dispraksija ni niti samostojna motnja niti ni ena od oblik 

RMK.  

Obstajajo pa tudi motnje, ki so po znakih zelo podobne RMK. Rourke (1989) je npr. opredelil 

neverbalno specifično učno težavo, kjer je velik delež primanjkljajev podoben znakom RMK, 

tj. po Little (1999) težave na gibalnem področju, težave na vidno-prostorskem ter na 

organizacijskem področju in posledično na socialnem, čustvenem in izobraževalnem področju. 

Neverbalna specifična učna težava sicer ni opredeljena kot samostojna motnja v DSM 5 
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(Ameriška psihiatrična zveza, 2013), prav tako ne v MKB-10 (Svetovna zdravstvena 

organizacija, 1992; Svetovna zdravstvena organizacija, 1993), se jo pa v slovenskem prostoru, 

tako kot RMK, uporablja in po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj otrok s posebnimi potrebami (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015) tudi 

diagnosticira kot samostojno specifično učno težavo oz. primanjkljaj na posameznem področju 

učenja. 

Pri nas lahko v strokovni literaturi poleg izraza RMK (Drobež, 2005; 2010; Filipčič in Terčon, 

2012; Filipčič, Terčon in Stele, 2014; Kalar, 2009; Korelc, Brezovar in Groleger, 2014; Korelc, 

Brezovar, Groleger in Sangster Jokić, 2013; Terčon, 2011) zasledimo izraze dispraksija 

(Gamser, 2011; Kavkler, 2002; Kavkler, 2003; Kremžar in Petelin, 2001; Ozbič, 1995; Ozbič, 

2006; Terčon, 2009a; Terčon, 2009b; Terčon, 2010) in razvojno pogojena nerodnost (Filipčič 

in Terčon, 2008; Terčon, 2009a).  

Enoten izraz RMK (Developmental Coordination Disorder – DCD) je mednarodno združenje 

za raziskovanje na področju RMK dokončno sprejelo leta 2006 na konferenci v Leedsu 

(Sugden, 2006). Izraz RMK je postal termin, ki je nadomestil vse druge izraze od razvojne 

dispraksije do DAMP. Se pa v stroki še vedno ponekod uporablja tudi izraz razvojna dispraksija 

(npr. Vaivre-Douret idr., 2011). 

 

3.2. OPREDELITEV RMK 
RMK je nevrorazvojna motnja. Predstavlja motnjo v senzorični obdelavi prispelih dražljajev, 

ki otežuje k cilju usmerjeno in smotrno delovanje. Temelji na motnji možganskega delovanja, 

kar ovira urjenje občutenj dotika, ravnotežja in globinskega občutenja in s tem moti sposobnost 

gibalnega načrtovanja. Je skrita motnja, ki povzroča težave z gibanjem, koordinacijo, 

organizacijo ter predelovanjem senzornih informacij. Osebo, ki ima ta sindrom, lahko vodi v 

številne učne in socializacijske težave (Ayres, 2002; Kremžar in Petelin, 2001). »Temelji na 

funkcionalnih motnjah možganov in preprečevanju zadovoljivega urjenja prvinskih občutenj, s 

čimer je motena sposobnost gibalnega načrtovanja - je gibalni problem, ki je navzven opazen 

kot slaba koordinacija in se manifestira na podoben način kot druge vrste senzorične integracije, 

ki se pojavljajo kot učne težave« (Kremžar in Petelin, 2001, str. 132). 

Vpliva na vse nivoje otrokovega delovanja, saj se »prepleta z vsemi veščinami osebne 

avtonomije, z vsakodnevnimi dejavnostmi, z igranjem ter gibanjem, s komuniciranjem z 

okolico, s socializacijo, kasneje pa še z vsemi šolskimi vsebinami, nenazadnje pa z vsemi 

veščinami, ki vplivajo na uspeh v šolskem obdobju« (Ozbič, 2006, str. 96). 

Je kronično, po navadi trajno stanje pri otrocih, ki se kaže predvsem v slabši kvaliteti in hitrosti 

motorične aktivnosti. To so neprilagojene, neekonomične in neprimerne dejavnosti mišic ter 

njihove reakcije glede na dinamično, časovno in prostorsko neprimerno postavljene zahteve, ki 

pa niso tako očitne. (Kalar, 2009) 

Otroci z RMK spadajo v skupino učencev s skritimi primanjkljaji. »Govorimo o povprečno in 

nadpovprečno inteligentnih otrocih, ki imajo težave na področju predelave senzornih 

informacij, načrtovanja, organizacije in koordiniranega izvajanja nekaterih gibov. Njihov uspeh 

v šoli je odvisen od razumevanja okolja, prilagoditev v procesu izobraževanja individualnih 

oblik pomoči in tehničnih pripomočkov. Kljub primernim tehnikam učenja, spodbudnemu 

okolju in povprečnim intelektualnim sposobnostim imajo otroci z RMK težave pri gibanju in 

učenju.« (Kavkler, 2002, str. 173) 

RMK se pojavi ob rojstvu ali v zgodnjem razvoju otroka ter vpliva na njegov razvoj. Kljub 

številnim raziskavam je RMK še vedno velika neznanka. Gre za napako pri razvoju nevronov 

v možganih. Zato možgani potrebujejo dalj časa za predelavo informacij, obstaja pa tudi več 

možnosti, da izgubijo že oblikovan odziv ali odgovor na določen dražljaj, zato se nanj ne 

odzovejo ustrezno ali se včasih sploh ne odzovejo. Definirana je kot oškodovanost višjih 

kortikalnih procesov, ki vplivajo na načrtovanje in izvajanje naučenih, voljnih, namenskih 
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gibov, ob normalno razvitih refleksih, moči, tonusu, koordinaciji in čutilih. Pogosto je povezana 

z motnjami zaznavanja, jezika in mišljenja. Nagnjenje k RMK je lahko tudi podedovano. 

(Kavkler, 2002; Kremžar in Petelin, 2001) 

Drobež (2010) govori o RMK kot o specifični razvojni motnji gibalnih funkcij, ki se pri sicer 

zdravih otrocih z normalnimi intelektualnimi sposobnostmi pojavlja v obliki izrazitih težav na 

področju koordinacije in izvedbe gibov ter statičnega in dinamičnega ravnotežja. Je motnja 

motoričnega funkcioniranja (tako na področju grobe kot tudi fine motorike), ki ima neugodne 

posledice na vsakodnevno funkcioniranje, na učno uspešnost in izobrazbeni nivo ter na socialno 

integracijo ter psihosocialno adaptacijo. 

Zavedati se moramo tudi, da je RMK sindrom in kot tak predstavlja primanjkljaje na različnih 

področjih. Kirby in Drew (2003) izpostavljata predvsem naslednja težavna področja: telesna 

shema, bilateralna koordinacija, motorično planiranje, zaznavanje gibanja, finomotorična 

kontrola, jezikovno procesiranje, taktilno procesiranje in vidno zaznavanje. 

Otrok z RMK slabo gibalno načrtuje, pogosto potrebuje za vsak posamezni del giba več 

gibalnega načrtovanja – pri učenju igre ali nove gibalno-športne tehnike mora zahtevana gibanja 

vedno znova načrtovati, da bi si jih lahko zapomnil. Poleg tega ima manj razpoznavnih občutenj 

o svojem telesu oz. slabo telesno shemo. Otroško igrišče je zanj prostor tesnobe in strahu. 

(Kremžar in Petelin, 2001) 

Kalar, Videmšek in Karpljuk (2005) so opredelili nekatere gibalne in vedenjske posebnosti pri 

okornih otrocih, ki se kažejo kot: slabe prostorske predstave, nespretnost pri oblačenju, 

hranjenju in drugih dnevnih aktivnostih, počasno, nekakovostno in ritmično neusklajeno 

gibanje, moteno ravnotežje, slaba preciznost, premajhna sposobnost ali nesposobnost 

enonožnih poskokov, dolgotrajno učenje gibalnih vzorcev, nemirnost ali zadržanost, 

nestanovitnost (kratek obstanek pri eni dejavnosti), kratkotrajna in šibka pozornost, 

utrudljivost, impulzivnost, razdražljivost, vtis nezrelosti, spremenljivost razpoloženja in 

vedenja ter slabše razvite nekatere sposobnosti, kot so govor, posluh, zaznavne motnje in 

branje. 

Poleg navedenih področij v strokovni literaturi zasledimo še težave s koordinacijo mišic 

govornega aparata, težave pri izvajanju sekvenc kompleksnejših dejavnosti, orientacijske 

težave, slabše organizacijske sposobnosti in spretnosti (Kavkler, 2002); prostorske občutljivosti 

(Costes, 1990, v Kremžar in Petelin, 2001), težave pri vzpostavljanju prilagajanja telesa 

materialom in okolju (Kremžar in Petelin, 2001); težave v informacijskem procesiranju (Wilson 

in McKenzie, 1998); časovni odziv giba, slabše ravnotežje, ritem, prostorska orientacija (Ozbič 

in Filipčič, 2010). Bonifacci (2004) pa je v svoji raziskavi prišla do ugotovitve, da imajo otroci 

z RMK težave z vidno-motorično integracijo, medtem ko na področju zaznavnih sposobnosti 

ni statistično pomembnih razlik med otroki z RMK in tistimi brez RMK.   

Blank idr. (2012) v sistematični analizi obstoječih raziskav o RMK izpostavijo, da so poleg 

težav telesnega delovanja in strukture (gibalne, zaznavne, spoznavne in čustvene funkcije) in 

težav pri vsakodnevnih aktivnosti (osnovne in instrumentalne) pogosto pojavljajo tudi težave 

pri vključevanju doma, v šoli in v širšo družbeno okolje, pri čemer je potrebno upoštevati tako 

osebnostne dejavnike kot dejavnike okolja (tabela 1). 

Cermak (1985) in Le Normand, Vaivre-Douret, Payan in Cohen (2000) poudarjajo, da se v 

klinični praksi najpogosteje ločuje dve obliki motoričnih primanjkljajev in sicer primanjkljajev 

na področju motoričnega planiranja in ter primanjkljajev na področju koordinacije in izvedbe 

gibalnih nalog. Pri prvi obliki imamo opravka s splošnimi težavami v organizaciji in 

načrtovanju gibalne naloge, pri slednji pa samo načrtovanje gibalne naloge ni oškodovano, 

otežena je njena izvedba. 
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Tabela 1  

Ciljna področja pri RMK 

Ciljna področja pri RMK 

telesno delovanje in strukture izvedba gibanja, osnovne gibalne sposobnosti 

osebni dejavniki  kvaliteta življenja (dobrobit, zadovoljstvo), obvladovanje 

aktivnosti vsakodnevnih aktivnosti, šolska uspešnost, omejitev 

aktivnosti 

sodelovanje socialno vključevanje, socialno breme zaradi motnje, 

udeležba pri športu 

dejavniki okolja družbeno-ekonomski viri (razpoložljivosti v vrtcu, šoli, 

finančni viri, oblike in razpoložljivost strokovne pomoči, 

razpoložljivost športnih društev ipd.), obvladovanje oz. 

kompenzacija (pomoč družine, učiteljev, prilagojenega 

gradiva, športnih pripomočkov ipd.) 
Opomba: Pridobljeno iz Blank, Smits-Engelsman, Polatajko in Wilson (2012). 

 

S pojavom RMK se ukvarjajo pretežno strokovnjaki s področij medicine, specialne pedagogike, 

fizioterapije, delovne terapije, psihologije, pedagogike, kineziologije ipd. Vsaka stroka ima svoj 

vidik RMK, ki pa v večini primerov ne zajema celotne klinične slike. RMK je sindrom in kot 

tak prizadene različna področja posameznikovega delovanja. Prav tako se moramo zavedati, da 

je RMK sindrom, ki je pri posamezniku prisoten skozi vsa življenjska obdobja (Cantell, Smyth 

in Ahonen, 2003; Cousins in Smyth, 2003; Kavkler, 2002; Kirby in Drew, 2003; Kremžar in 

Petelin, 2001; Losse idr., 1991; Rihtman, Wilson in Parush, 2011; Terčon, 2009b) in ne izzveni 

z nastopom adolescence, kot so nekateri avtorji predvidevali (Hamilton, 2002).     

Otroka z RMK je mogoče opaziti že v predšolskem obdobju, celo v zgodnjem otroštvu. 

Najboljši opazovalci so seveda starši, ki lahko že zelo zgodaj opazijo odstopanja pri doseganju 

mejnikov, poznajo tudi razvojne in dinamske (okoljske) dejavnike, ki lahko vplivajo na 

otrokovo gibalno udejstvovanje. (Kalar, 2009; Terčon, 2010) Po drugi strani pa je potrebno biti 

pri diagnosticiranju RMK v zgodnjem otroštvu pazljiv, saj gibalne razlike (zaostanki ali 

napreden razvoj) v zgodnjem otroštvu niso vedno odraz motorične funkcije v kasnejšem 

obdobju (Piek, Dawson, Smith in Gasson, 2008). Išpanović-Radojković (1986; 1993) je zato 

predlagala, da se diagnoza RMK ne sme postaviti, preden je otrok star 4 ali 5 let, temveč šele 

ob vstopu v šolo, ravno zaradi raznolikosti čustvene nezrelosti in psihomotoričnih spretnosti pri 

predšolskih otrocih. 

Pri vsakem posamezniku se RMK pokaže v drugačni obliki. V normalnih okoliščinah se tak 

otrok na prvi pogled ne razlikuje dosti od vrstnikov – vse dokler ne nastopi čas za osvajanje 

novih gibalnih veščin. Znaki RMK se razlikujejo glede na starost in stopnjo razvoja. Na primer, 

mlajši otrok lahko kaže znake nerodnosti in razvojnih zaostankov ter ne dosega mejnikov 

razvoja motorike (npr. hoja, plazenje, sedenje, zavezovanje čevljev, odpiranje/zapiranje 

gumbov, zadrg). Starejši otroci imajo lahko težave pri motoričnih vidikih sestavljanja 

sestavljank, gradnje modelov, iger z žogo, prerisovanju in predvsem pisanju. (Kirby in Drew, 

2003) 

Miller, Missiuna, Macnab, Malloy-Miller in Polatajko (2001) so v svoji raziskavi kliničnih slik 

otrok z RMK med drugim proučevali razloge za napotitev otrok s sumom na prisotnost RMK 

k delovnemu terapevtu in ugotovili, da je bilo največ otrok napotenih zaradi težav pri fini 

motoriki, pri zapisovanju in pri grobi motoriki, pogosto navedene pa so bile tudi težave z 

organizacijo, težave z zaključevanjem naloge, učne težave in težave pri skrbi zase. Delovni 

terapevti so nato pri obravnavanih otrocih z RMK ugotovili, da so najpogosteje prisotni 

primanjkljaji na naslednjih področjih: zapisovanje, fina motorika, organizacija, skrb zase, 
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prijem pisala, drža/gibanje, manipulacija s predmeti v roki, pozornost/vedenje, groba motorika, 

igra/šport, zaključevanje naloge interakcija z vrstniki in učni uspeh. 

 

Tabela 2 

Zabeleženo obnašanje otrok z RMK pri različni starosti glede na poročanje staršev  

Starost 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

g
ib

a
n

je
  zaostanek pri finomotoričnih in grobomotoričnih spretnostih; kasnejša 

vožnja s triciklom in kolesom; nesposobnost natančnega ujemanja ali 

metanja žoge; težave pri skakanju ali poskokih 

S
a

m
o

st
o

jn
o

st
 

težave pri uporabi pripomočkov; potrebna pomoč pri oblačenju 

in negi; nesposobnost zavezovanja vezalk, zapenjanja zadrge 

ali gumbov; neurejen jedec; nesposobnost rezanja z nožem 

a
k

a
d

em
sk

i 

u
sp

eh
 

okoren, manj zrel prijem pisala; težave pri 

dokončanju pisnih nalog; neskladje v verbalnih 

sposobnostih in izvedbi navodil; frustracije pri 

pisanju domačih nalog 

so
c
ia

ln
e 

v
eš

či
n

e 

omejena udeležba v športu in 

zunanjih aktivnostih; težnja h 

gledanju namesto  udeležbe;  

žrtvovanje / nasilništvo; socialna 

izolacija 

v
ed

en
je

 i
n

 

ču
st

v
o
v
a
n

je
 

Vedenje 

- izogibanje igranju in 

finomotoričnim 

spretnostim; 

- zavračanje športa in 

aktivne rekreacije; 

- frustracija in izogibanje 

nalogam 

Čustvovanje 

- upadanje samopodobe; 

- slaba tekmovalnost; 

- anksioznost, depresija, umik 

Opomba: Prirejeno po Kalar (2009). 

 

Missiuna, Gaines in Soucie (2006, v Kalar, 2009) navajajo najpogosteje zabeležena vedenja 

otrok z RMK pri različni starosti, ki so jih opazili njihovi starši (tabela 2). v predšolskem 

obdobju je največji poudarek na gibanju, na samostojnosti ter na področju vedenja in 

čustvovanja, v šolskem obdobju pa se tem področjem pridruži tudi akademski uspeh in 

posebnosti z vidika socialnih veščin. 

 

3.3. POJAVNOST RMK 
RMK se pojavi ob rojstvu ali v zgodnjem razvoju otroka ter vpliva na njegov razvoj (Kremžar 

in Petelin, 2001). V strokovni literaturi je navedena različna pojavnost RMK (Blank idr., 2012; 

Kirby in Drew, 2003) in sicer od 1.8% (Lingam, Hunt, Golding, Jongmans in Emond, 2009) do 

5-6% (Gaines, Missiuna, Egan in McLean, 2008) ali celo 6-10% (Cratty, 1993) pri šolskih 

otrocih. Kadesjö in Gillberg (1998) sta na reprezentativnem vzorcu 7-letnih švedskih otrok 

ugotovila 4.9% pojavnost težje oblike4 RMK ter 8.6% pojavnost zmerne oblike RMK. Avonska 

                                                 
4 Pri težji obliki RMK so primanjkljaji na gibalnem področju tako izraziti, da posameznik lahko funkcionira le z 

intenzivnimi prilagoditvami in posebnimi pripomočki, pri zmerni obliki RMK pa so potrebne le prilagoditve. 

Oblike RMK so podrobneje obrazložene v nadaljevanju, v poglavju ‘Klasifikacije RMK’.  
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longitudinalna raziskava 7-letnih otrok v Veliki Britaniji je pokazala precej nižjo pojavnost 

RMK in sicer 1.8% otrok s težjo obliko RMK, pri dodatnih 3% pa so ugotovili visoko tveganje 

za RMK s posledicami v vsakdanjem življenju (Lingam idr., 2009). 

Pri predšolskih otrocih so vrednosti podobne in se gibljejo med 6 in 7% (Kalar, 2009; Pridham, 

Hillier in Esterman, 2011). Pridham, Hillier in Esterman (2011) so se lotili raziskave o 

odkrivanju in pojavnosti visokega tveganja za pojav RMK pri štiriletnih avstralskih otrocih in 

ugotovili 6% pojavnost visokega tveganja RMK pri obravnavanih štiriletnih otrocih s 3,6-krat 

večjo pojavnostjo pri dečkih. Ena redkih slovenskih raziskav RMK pri predšolskih otrocih, tj. 

raziskava Kalar (2009) glede hitrosti in kakovosti (stopnjo in trajanje pridruženih reakcij) 

gibanja na populaciji petletnih otrok iz ljubljanskih vrtcev, je pokazala, da ima kar 7% testiranih 

otrok izrazitejše težave na tem področju.  

Razlike v deležih otrok z RMK nastajajo zaradi različnih ocenjevalnih pristopov RMK oz. kako 

strogo se raziskovalci držijo kriterijev za selekcijo (Blank idr., 2012). 

RMK je bolj prepoznana pri dečkih kot pri deklicah. Razlika v prepoznavnosti morda izhaja 

tudi iz dejstva, da se dečki večkrat potrjujejo preko gibalne aktivnosti kot deklice in se tako 

RMK pri dečkih lažje opazi (Cratty, 1993). Razmerje med dečki in deklicami variira od 2:1 do 

7:1 (Kadesjö in Gillberg, 1998; Lingam idr., 2009; Lingam idr., 2010). 

 

3.4. ETIOLOGIJA IN RIZIČNI DEJAVNIKI ZA POJAV RMK 
Etiologija RMK še vedno ni dokončno pojasnjena. Najpogosteje se navajajo genetska 

predispozicija, manjše nevrološke abnormalnosti, pomanjkljivo procesiranje informacij ali 

vplivi iz okolja (Cermak, Gubbay in Larkin, 2002). Genetsko etiologijo RMK je potrdila tudi 

študija Martin, Piek in Hay (2006).  

DSM 5 (Ameriška psihiatrična zveza, 2013) v okviru okoljskih dejavnikov navaja pogostejšo 

povezanost z materinim uživanjem alkohola med nosečnostjo ter nedonošenost in nizko 

porodno težo. Dalje, v okviru genetskih in psiholoških dejavnikov je bila ugotovljena 

oškodovanost nevrorazvojnih procesov, še posebno vidno-gibalnih spretnosti, tako z vidika 

vidno-motoričnega zaznavanja kot prostorske predstave, kar pomembno vpliva na učinkovitost 

in zmožnost hitrega prilagajanja med gibanjem, ko se kompleksnost gibanja poveča.  

Zwicker, Missiuna in Boyd (2009) so naredili pregled obstoječih raziskav z vidika etiologije. 

Najpogosteje se je omenjalo nevropatologijo malih možganov, parietalnega režnja, prečnika 

(orig. corpus callosum) in bazalnih ganglijev. DSM 5 (Ameriška psihiatrična zveza, 2013) pa 

po drugi strani izpostavlja, da nevrološke osnove za RMK kljub nekaterim predlogom o 

obstoječi cerebralni disfunkciji še vedno niso ustrezno pojasnjene. 

Možni vzroki za nastanek gibalnih težav so: dednost, vpliv slabe prehrane matere na zarodek, 

manjša aktivnost z vidika zgodnjih zarodkovih gibov infekcija pri otroku (npr. mumps, HIV, 

itd.), pomanjkanje kisika (ishemija) ob porodu, druge težave pri porodu, zakasnel razvoj 

zaznavanja in spomina, zakasnel razvoj prehranjevanja pri otroku, posledica cepljenja ter 

različni vplivi okolja (Kirby in Drew, 2003). 

Velik del otrokovih gibalnih kompetenc je dedno pogojenih. Ocene dednih faktorjev se gibljejo 

od 41% do 80% pri ročnih spretnostih in od 45% do 91% pri grobi motoriki. Vsaj polovica 

variance pa predstavljajo dejavniki okolja. Pregledna analiza obstoječe literature je pokazala, 

da na manj ustrezen razvoj gibalnih kompetenc vplivajo pitje alkohola ali jemanje 

antidepresivov med nosečnostjo, gestacijski diabetes, pomanjkanje joda in železa med 

nosečnostjo, prekomerno uživanje rib zaradi nevarnosti okužbe z živim srebrom, depresija. Še 

najbolj pa so za morebitne gibalne težave dovzetni otroci, ki so se rodili donošeni z nizko 

porodno težo ali so imeli neonatalne probleme. (Golding, Emmett, Iles-Caven, Steer in Lingam, 

2014) 

Vaivre-Douret (2014) v svojem preglednem članku o RMK poroča še o številnih drugih 

dejavnikih vpliva na pojav RMK in sicer poškodbe dominantne možganske hemisfere, motnja 
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senzorne integracije, prenatalne, perinatalne ali neonatalne težave zaradi anoksije oz. hipoksije, 

motnje interhemisferične ali intrahemisferične povezave, disfunkcija cerebralnih ali bazalnih 

ganglijev, parietalna disfunkcija, zaostal ali nepopoln razvoj malih možganov, cerebelarna 

motnja, motnja povezanosti znotraj mreže med malimi in velikimi možgani   

Kirby in Drew (2003) navajata tudi etiologijo gibalnih primanjkljajev v hormonalnem sistemu. 

Določeni hormoni sicer nadzorujejo motorično premikanje (pri Parkinsonovi bolezni je npr. 

zmanjšan nivo dopamina), kar se izraža v togosti in nesposobnosti vzpostavljanja in izvrševanja 

gladkih gibov. Dopamin je glavni nevrotransmiter, ki posreduje v velikem razponu možganskih 

funkcij, vključno z motoričnim planiranjem, lokomocijo, delovnim spominom, zaporedji, 

čustvovanjem in z učenjem. Lingam idr. (2010) pa poudarjajo, da doslej še nobena raziskava ni 

direktno povezala specifičnih nevrotransmiterjev s pojavom RMK pri otrocih. 

V zadnjem času je velik poudarek tudi z vidika iskanja skupnega gena za motnje, ki se pogosto 

pojavljajo skupaj (RMK, motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, motnje avtističnega spektra ipd.), vendar do sedaj skupni gen še ni bil v celoti 

dokazan (Ameriška psihiatrična zveza, 2013; Zwicker, 2015). 

Najpogosteje navedena dejavnika tveganja za pojav RMK pri otrocih sta po DSM 5 (Ameriška 

psihiatrična zveza, 2013) nizka porodna teža (pod 2500g) in nedonošenost (rojstvo pred 37. 

tednom gestacijske starosti), nekatere raziskave (Goddard Blythe, 2009; Masgutova, 2007) pa 

kot dejavnik vpliva na pojav RMK navajajo tudi neustrezno inhibicijo oz. integracijo 

primitivnih refleksov.  

 

3.4.1. NIZKA PORODNA TEŽA IN NEDONOŠENOST 

Pri otrocih z nizko porodno težo (pod 2500g), še posebej pri otrocih z izjemno nizko porodno 

težo (pod 1500g) je verjetnost pojava RMK izrazito povečana (Dewey idr., 2011; Gillberg in 

Kadesjö, 2003; Holsti, Grunau in Whitfield, 2001; Keller, Ayub, Saigal in Bar-Or, 1998; 

Landgren, Kjellman in Gillberg, 1998; Lingam idr., 2009; Seitz idr., 2006). Schmidhauser idr. 

(2006) so v svoji raziskavi hitrosti in kvalitete gibalnih nalog ugotovili, da je bila ravno pri 

otrocih z nizko porodno težo večina gibalnih nalog opravljenih pod pričakovanji. Vzrok so našli 

v intraventrikularni krvavitvi ter periventrikularni levkomalaciji, ki sta bili pri obravnavanih 

otrocih ugotovljeni ob rojstvu. Na podlagi teh ugotovitev so sklepali, da je RMK povezana z 

neonatalnimi možganskimi poškodbami, ki so pri otrocih z nizko porodno težo pogostejše.  

RMK je pogostejša tudi pri nedonošenih otrocih (Goyen in Lui, 2002; Goyen, Lui in Hummell, 

2011; Keller idr., 1998; Landgren, Kjellman in Gillberg, 1998; Lingam idr., 2009; Torrioli idr., 

2000; Wocadlo in Rieger, 2008; Zwicker idr., 2011), kar je kavzalno povezano z nizko porodno 

težo.  

Po drugi strani so Piek, Dawson, Smith in Gasson (2008) pokazali, da je bila edina pomembna, 

a šibka korelacija med gestacijsko starostjo in finomotoričnimi spretnostmi v šolskem obdobju. 

Ostalih korelacij med nedonošenostjo in nizko porodno težo s kasnejšimi gibalnimi in 

spoznavnimi sposobnostmi niso našli. Ugotovitve so pripisovali dejstvu, da je njihov vzorec 

zajel le enega otroka z izjemno nizko porodno težo in gestacijsko starostjo od vseh otrok, ki so 

bili npr. zajeti v raziskavi Goyen in Lui (2002).   

 

3.4.2. INHIBICIJA OZ. INTEGRACIJA PRIMITIVNIH REFLEKSOV 

Sodobne nevrorazvojne teorije govorijo o obstoju abnormalnih primitivnih in posturalnih 

refleksov tudi med splošno populacijo, pri katerih ni bila opredeljena nevrološka bolezen oz. 

poškodba višjih možganskih centrov (Goddard Blythe, 2009; Masgutova, 2007). Avtorici 

poudarjata, da so učinki zaostalih primitivnih refleksov in pomanjkljiv razvoj posturalnih 

refleksov, ki pomembno vplivajo na višje kortikalno delovanje, posebno zaznani pri vzgoji in 

izobraževanju otrok. Kažejo se predvsem v obliki nekaterih specifičnih učnih težav, kot so 
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disleksija, RMK, motnja pozornosti s hiperaktivnostjo in navsezadnje motnja senzorne 

integracije. 

Goddard Blythe (2009) poudarja, da so splošne nevrofiziološke funkcije, ki napajajo in 

nadzirajo posturalne mehanizme, osnova za višje spoznavne procese. Vplivajo na razvojne 

vidike motoričnega, vestibularnega in posturalnega delovanja, vključno z obdelavo vidnih in 

slušnih zaporedij, neustreznega zaznavanja, grafične reprezentacije geometrijskih oblik, 

zmedeno prostorsko organizacijo, slab kratkoročni spomin, nerodnost in primanjkljaje v 

površinski ali poglobljeni strukturi jezika.   

 

3.4.3. DRUGI DEJAVNIKI TVEGANJA ZA RMK 

Raziskave so pokazale, da se RMK pogosteje pojavlja tudi pri otrocih iz družin z nižjim 

socialnoekonomskim statusom (Lingam idr., 2009; Lingam idr., 2010; Pienaar in Kemp, 2013), 

pri otrocih s predporodnimi in obporodnimi zapleti, pri otrocih s pojavom RMK v družini, pri 

otrocih z materami, ki so kadile v nosečnosti (Landgren, Kjellman in Gillberg, 1998), materami, 

ki so prekomerno uživale alkohol med nosečnostjo ali so uživale droge v času nosečnosti 

(Ameriška psihiatrična zveza, 2013; Landgren, Kjellman in Gillberg, 1998).  

Kot smo že omenili, so gibalne težave lahko tudi povezane z nizkim socialnoekonomskim 

statusom. Socialnoekonomski status je pomemben dejavnik za razvoj tako spoznavnih kot 

finomotoričnih sposobnosti v šolskem obdobju, ne pa tudi za razvoj grobe motorike. (Piek, 

Dawson, Smith in Gasson, 2008) 

Haderss-Algra (2000) meni, da je RMK povezana s cerebralno paralizo. Pri RMK naj bi po 

njenem mnenju šlo za sekundarno neonatalno motnjo ali sekundarno nevrološko motnjo na 

celični ravni, na nivoju nevrotransmiterjev ter na nivoju receptorjev celičnega sistema. 

Povezanost s cerebralno paralizo je ravno v tovrstni etiologiji, tj. v prenatalni motnji. 

Hemgren in Persson (2007) sta ugotovila povezanost med pojavom RMK in neonatalno 

intenzivno oskrbo pri otrocih, pri čemer je imelo 11% obravnavanih otrok na intenzivnih 

oddelkih kasneje različne težave pri zaznavanju, težave pri gibanju in motnjo pozornosti.  

Novejše študije se v zadnjih letih osredotočajo predvsem na nevrološki vidik RMK. Wilson idr. 

(v tisku) so proučili raziskave, ki so vključevale podrobnejše nevrološke preglede, vključno z 

EEG in ugotovili, da je pri otrocih z RMK prisotna zmanjšana kortikalna debelina v desnem 

medialnem orbitofrontalnem korteksu ter izmenjajoči se vzorci možganske aktivnosti preko 

funkcionalnih mrež vključno s prefrontalnimi, parietalnimi in cerebralnimi področji. 

Razpršenost MRI podatkov pa kaže na zmanjšano organizacijo bele snovi, vključno z 

zaznavno-gibalnimi strukturami ter izmenjujočo se strukturalno povezanost v celotni 

možganski mreži. To naj bi bilo po mnenju avtorjev tudi razlog za primanjkljaje na področju 

načrtovanja, za slabšo avtomatizacijo gibalnih kompetenc, za prekomerno zanašanje na 

počasnejšo kontrolo povratne informacije in navsezadnje tudi na kompenzacijske strategije 

otrok z RMK.  

 

3.5. SOPOJAVNOST DRUGIH MOTENJ 
Blank idr. (2012) in Baird (2013) opredeljujejo RMK kot unikatno in samostojno nevrorazvojno 

motnjo, ki pa se lahko in se pogosto pojavlja z eno ali več nevrorazvojnih in nevrovedenjskih 

motenj. Najpogosteje so to motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (v nadaljevanju ADHD), 

govorno-jezikovne motnje, specifične učne težave, motnje avtističnega spektra (v nadaljevanju 

MAS), disleksija ali druge motnje branja (Blank idr., 2012; Kirby in Drew, 2003; Lingam idr., 

2010; Visser, 2003). Nekatere od teh sopojavnosti so močno povezane z RMK, tako da je bilo 

po nekod celo opredeljeno, da so znaki RMK del druge motnje, npr. pri MAS z vidika DSM-

IV klasifikacije iz leta 1994 (Barnett, 2008; Chambers, Sugden, in Sinani, 2005; Drobež, 2010; 

Geuze, Jongmans, Schoemaker, in Smits-Engelsman, 2001; Kalar, 2009; Kirby in Drew, 2003), 
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kjer sopojavnost MAS in RMK ni dovoljena, prav tako so pomanjkanje pozornosti, motorične 

kontrole in zaznavanja karakteristike tako ADHD kot RMK. 

Green, Baird in Sugden (2006) so proučevali otroke z RMK v starosti od 5 do 11 let in ugotovili, 

da je imelo kar 70% otrok simptome čustvenih težav, 38% je imelo vedenjske težave, 68% je 

imelo težave s pozornostjo in z aktivnostjo, 51% pa je imelo težave v interakciji z vrstniki.  

Raziskava Kadesjö in Gillberg (1999) na skupini otrok z RMK, starih od 6 do 7 let, je pokazala, 

da je imelo 47% obravnavanih otrok simptome motenj pozornosti, od tega je 19% otrok 

izpolnjevalo kriterije po DSM-IV (Ameriška psihiatrična zveza, 2000) za diagnozo ADHD, 7% 

otrok pa je bilo diagnosticiranih za Aspergerjev sindrom. Prav tako so Kaplan, Wilson, Dewey 

in Crawford (1998) ugotovili sopojavnost različnih motenj pri 8 do 18 let starih otrocih z RMK, 

pri čemer je bilo 41% otrok z ADHD in RMK, 28% otrok z ADHD, z bralnimi težavami in z 

RMK ter 55% otrok s samo bralnimi težavami in RMK. 

Pomemben vidik je tudi ta, da prisotnost ADHD, MAS ali drugih vedenjskih motenj pomembno 

vpliva na kvaliteto izvajanja vsakodnevnih aktivnosti ter na samo diagnostično ocenjevanje, 

zato je potrebno biti pri diagnostičnem ocenjevanju RMK previden (Blank idr., 2012). 

 

3.5.1. MOTNJE POZORNOSTI  

Najbolj obširne raziskave glede sopojavnosti RMK in motenj pozornosti so bile pod okriljem 

švedske Gillbergove raziskovalne skupine v 80. letih prejšnjega stoletja, zadnja leta pa zopet 

narašča interes raziskovalcev RMK glede različnih sopojavnosti (Blank idr., 2012). 

Sopojavnost ADHD oz. motnje pomanjkljive pozornosti (v nadaljevanju ADD) skupaj z RMK 

je bolj pravilo kot izjema (Blank idr., 2012; Gillberg, Gillberg, in Groth, 1989; Gillberg in 

Kadesjö, 2003; Landgren, Kjellman, in Gillberg, 1998). Green, Baird in Sugden (2006) 

ocenjujejo, da je sopojavnost ADHD in RMK več kot 50%, medtem ko Kadesjö in Gillberg 

(1998) pravita, da ima približno polovica otrok z RMK in polovica otrok z ADHD skupne 

primanjkljaje. Landgren, Kjellman in Gillberg (1998) so proučevali 6 do 7 let stare otroke z 

gibalno-zaznavnimi primanjkljaji in ugotovili, da jih ima skoraj polovica tudi ADHD. 

Roebers in Kauer (2009) sta proučevali vzorec sedemletnikov s tipičnim razvojem pri 

opravljanju različnih nalog na spoznavnem in gibalnem področju. Izvedba nalog na obeh 

področjih je bila pomembno povezana, tudi ko je bila starost kontrolirana, kar so avtorji 

pripisovali temu, da naj bi bili pri danih kompleksnih nalogah aktivni skupni procesi ter da naj 

bi bili skupni spoznavni procesi višjega reda vključeni na obeh področjih, kar posledično vodi 

v sopojavnost spoznavnih in gibalnih primanjkljajev pri otrocih z razvojnimi motnjami, npr. 

sopojavnost ADHD in RMK. 

Do pomembnih rezultatov sta prišla tudi Rasmussen in Gillberg (2000). V njuni 22-letni 

longitudinalni študiji sta ugotovila, da so posamezniki, pri katerih sta bila prisotna tako ADHD 

kot RMK, imeli mnogo slabše dosežke v življenju kot ostale skupine (otroci zgolj z eno motnjo 

ali brez. Pojav motenj branja, nižji nivo dosežene izobrazbe, antisocialne osebnostne motnje, 

prestopništvo in zloraba alkohola so bili občutno bolj zastopani pri posameznikih s 

kombiniranimi motnjami ADHD/RMK (kar v 58% primerih v primerjavi s 13% pri 

posameznikih, ki so imeli le ADHD). 

 

3.5.2. MOTNJA AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

Green idr. (2002) izpostavljajo, da narava socialnih težav otrok z RMK kaže na številne podobe 

s težavami otrok z MAS, še posebno z Aspergerjevim sindromom, pri čemer se motnji 

razlikujeta bolj v intenzivnosti kot pa v širini socialnih primanjkljajev. Ugotovili so tudi, da so 

gibalne kompetence otrok z učnimi težavami, otrok z RMK in otrok z MAS zelo podobne. 

Pri otrocih z MAS je opaziti precej slabšo gibalno kompetentnost kot pri otrocih s tipičnim 

razvojem (Smith, 2004). Van Waelvelde, Oostra, Dewitte, Van Den Broeck in Jongmans (2010) 

so v svoji longitudinalni raziskavi ugotovili, da so se gibalne težave, ki so jih sprva 
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diagnosticirali pri predšolskih otrocih s sumom na MAS, ADHD in RMK, pri istih otrocih v 

šoli najpogosteje obdržale ravno pri skupini otrok z MAS. 

Povezanost RMK in MAS je bila obravnavana v številnih raziskavah (Gillberg in Kadesjö, 

2003; Green idr., 2002; Kopp, Beckung in Gillberg, 2010; Lingam idr., 2009). Lingam idr. 

(2009) so v svoji raziskavi z reprezentativnim vzorcem 7-letnikov v Združenem kraljestvu 

ugotovili, da je sopojavnost težje oblike RMK z MAS 8%, medtem ko so med otroki z zmerno 

obliko RMK našli 4% otrok z MAS.  

Dokler so veljali kriteriji DSM-IV (Ameriška psihiatrična zveza, 2000), je bilo več govora o 

sopojavnosti RMK z MAS, saj je bilo glede na kriterij C za potrebe diagnosticiranja potrebno 

izključiti prisotnost MAS pri otroku. Raziskovalci in strokovnjaki v klinični praksi so močno 

nasprotovali tej postavki (Blank idr., 2012), saj je bilo nesmiselno vztrajati pri tovrstnem 

izključevalnem kriteriju, kajti številni avtorji, kot npr. Gillberg in Kadesjö (2003), ugotavljajo 

visoko sopojavnost med RMK in pervazivnimi razvojnimi motnjami, točneje med RMK in 

Aspergerjevim sindromom. S prehodom na novejšo različico, DSM 5 (Ameriška psihiatrična 

zveza, 2013), pa v tem izključevalnem kriteriju MAS ni več omenjen.   

 

3.5.3. DISLEKSIJA IN DRUGE SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

Pr otrocih z RMK se velikokrat pojavljajo tudi druge specifične učne težave oz. primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja. Otroci z RMK imajo pogosto težave na področju branja in 

pisanja (Fletcher-Flinn, Elmes in Stragnell, 1997; Iversen, Berg, Ellertsen in Tonnessen, 2005; 

Kaplan, Dewey, Crawford in Wilson, 2001; Tseng, Howe, Chuang in Hsieh, 2007).  

Fletcher-Flinn, Elmes in Stragnell (1997) so proučevali manjšo skupino otrok z RMK, starih 

od 8 do 9 let, in ugotovili, da je imelo kar 68% obravnavanih otrok težave pri branju, pri čemer 

je bila ena četrtina takšnih z izrazitimi bralnimi težavami, 93% otrok je imelo težave pri 

črkovanju, od tega slaba tretjina z izrazitimi težavami pri črkovanju.  

Smits-Engelsman, Niemeijer in Van Galen (2001) so ugotovili, da ima kar 34% otrok z RMK 

tudi težave pri pisanju. Dewey, Kaplan, Crawford in Wilson (2002) dodajajo, da imajo otroci z 

RMK bolj pogosto probleme z disleksijo kot otroci brez RMK.  

O’Hare in Khalid (2002) izpostavljata, da se znaki RMK v šolskem obdobju kažejo tudi pri 

pisanju in branju, pri čemer avtorja težave s slušnim procesiranjem otrok z RMK povezujeta z 

zaostanki pri učenju branja. 

Na področju raziskovanja disleksije se je pojavila teorija primanjkljajev pri avtomatizaciji 

branja in zapisovanja (Fawcett in Nicolson, 1992, v Visser, 2003), za kar Visser meni, da bi 

lahko uporabili tudi pri raziskovanju primanjkljajev v okviru RMK. Prednost te teorije je ravno 

v dognanju, da je pojav vedenjskih težav pri RMK povezan s specifičnim predelom možganov, 

tj. malimi možgani, ki prav tako igrajo pomembno vlogo pri učenju različnih spretnosti in pri 

avtomatizaciji. To sovpada tudi z ugotovitvami Volman in Geuze (1998) o pomembni vlogi 

malih možganov za pojav RMK. 

 

3.5.4. GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE 

Pogosta sopojavnost RMK je tudi pri otrocih z govorno-jezikovnimi težavami (Cheng, Chen, 

Tsai, Chen in Cherng, 2009; Flapper in Schoemaker, 2013; Gaines in Missiuna, 2007; Hill, 

2001; Hill, Bishop in Nimmo-Smith, 1998; King-Dowling, Missiuna, Rodriguez, Greenway in 

Cairney, 2015; Le Normand, Vaivre-Douret, Payan in Cohen, 2000; Ozbič in Filipčič, 2010; 

Visscher, Houwen, Scherder, Moolenaar in Hartman, 2007). Sopojavnost RMK pri tej skupini 

otrok je ocenjena od 33% (Flapper in Schoemaker, 2013) na kar 70% (Wisdom, Dyck, Piek, 

Hay in Hallmayer, 2007). 

Raziskava Visscher idr. (2007) je pokazala, da je bilo med obravnavanimi otroki z govorno-

jezikovnimi motnjami kar 51% takšnih, ki so imeli tudi težave na gibalnem področju. Ugotovili 

so tudi, da je bilo med otroki s tako govornimi motnjami kot jezikovnimi motnjami več gibalnih 
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primanjkljajev kot pa v skupini otrok, ki so imeli le jezikovne motnje, še posebno je bilo to 

izrazito pri otrocih, ki so imeli težave s produkcijo govora. Newmeyer idr. (2007) so ugotovili, 

da težave pri oralno-motorični imitaciji, povezane s težavami pri fini motoriki, točneje pri 

vidno-motorični integraciji, kar so pripisovali temu, da težave v načrtovanju in procesiranju 

motoričnih gibov vplivajo tako na govor kot na finomotorično funkcioniranje.  

Dokazano je, da imajo otroci z govorno-jezikovnimi motnjami (tudi tisti z na videz ustreznimi 

gibalnimi kompetencami, na podlagi rezultatov motoričnih preizkusov) podobne težave pri 

imitaciji gibov kot otroci z RMK (Hill, 1998). Prav tako je sopojavnost med govorno-

jezikovnimi motnjami in slabšimi gibalnimi spretnostmi tako pogosta, da pri govorno-

jezikovnih motnjah težko govorimo o čistih specifičnih motnjah govora in jezika (Hill, 2001). 

Kurtz (2008) govori tudi o t.i. razvojni verbalni dispraksiji ali otroški govorni apraksiji, pri 

čemer je diagnostično zelo težko ločiti med slednjo in težavami z nadziranjem govornega 

aparata na račun splošnih gibalnih težav, kot npr. pri RMK. Pri verbalni dispraksiji je otrok 

zmožen izvesti koordinirane gibe tako za govorne kot negovorne funkcije, a ima težave pri 

izvedbi teh gibov na ukaz oz. se mora na to zavestno osredotočati. 

 

3.5.5. SOPOJAVNOST ALI GENERALIZIRANO STANJE 

Pogosto prekrivanje RMK z ADHD ali motnjo pomanjkljive pozornosti (ADD), MAS in/ali 

disleksijo so na reprezentativnem vzorcu ugotovili različni raziskovalci (Blank idr., 2012; 

Gillberg, 2003; Gillberg in Kadesjö, 2003; Kaplan, Wilson, Dewey in Crawford, 1998; Kaplan, 

Dewey, Crawford in Wilson, 2001; Landgren, Kjellman in Gillberg, 1998; Lingam idr., 2010). 

Ravno zaradi prekrivanja različnih motenj se strokovnjaki v klinični praksi vedno znova vračajo 

k ideji o nekem generaliziranem stanju, kot npr. DAMP (Kadesjö in Gillberg, 1998), minimalna 

cerebralna disfunkcija (Wender, 1978, v Visser, 2003). Slednja predstavlja nespecifično motnjo 

v delovanju možganov, ki je podobna težavam, povezanim s cerebralno paralizo ali z motnjo v 

duševnem razvoju, zaradi česar nastajajo primanjkljaji, kot so pomanjkljiva pozornost, 

hiperaktivnost, nerodnost in učne težave. V preteklosti so številni raziskovalci (kot npr. 

Kalverboer, 1978, v Visser, 2003) menili, da je teorija o minimalni cerebralni disfunkciji 

pejorativna, zato so jo opustili in se raje posvetili raziskovanju posameznih motenj. 

Nevrološki simptomi, ki so bili prisotni pri otrocih z DAMP ali minimalno cerebralno 

disfunkcijo nakazujejo na disfunkcijo določenih predelov v možganih, še posebno malih 

možganov in bazalnih ganglijev (Lundy-Ekman, Ivry, Keele in Woollacott, 1991), a Visser 

(2003) poudarja, da kavzalna poveza o tem še ni bila dokazana. 

Ker se RMK tako zelo pogosto pojavlja skupaj z ADHD in z učnimi težavami, so Kaplan idr. 

(1998) in Kaplan idr. (2001) podvomili v samo sopojavnost in predlagala uporabo enotnega 

izraza – atipični razvoj možganov. V raziskavi Kaplan idr. (1998) so prišli do zaključka, da so 

disfunkcije možganov, ki so v ozadju motenj kot so RMK, ADHD itd., razpršene in ne 

lokalizirane, zaradi česar težko strogo ločimo en primanjkljaj od drugega zgolj na osnovi 

nevrološke informacije. Visser (2003) po drugi strani argumentira, da ta teorija ne more 

razložiti lokaliziranih disfunkcij pri t.i. čistih primerih posamezne motnje. 

 

3.6. OBLIKE IN KLASIFIKACIJE RMK 
Stopnje oškodovanosti na gibalnem področju v smeri RMK so se dolgo časa opredeljevale 

preko stopenj minimalne nevrološke disfunkcije. V pediatrični nevrologiji se namreč po 

Touwen (1979) in Hadders-Algra (2002) opredeljujejo 3 stopnje nevrološke funkcije pri otrocih 

z RMK in sicer N – normalno, MND1 – odstopanja na enem ali dveh področjih in MND2 – 

odstopanja na dveh ali več področjih od skupno 6 področij (posturalni in mišični tonus, refleksi, 

horeična diskinezija, koordinacija in ravnotežje, sposobnost fine manipulacije in razne 

disfunkcije). 
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V preteklosti so obstajale številne klasifikacije RMK (Dewey in Kaplan, 1994; Green, 

Chambers in Sugden, 2008; Hoare, 1994; Macnab, Miller in Polatajko, 2001).  

Klaster analiza Dewey in Kaplan (1994), ki je vključevala ocenjevanje ravnotežja, bilateralne 

koordinacije, koordinacije zgornjih okončin, tranzitivnih gest in motoričnega zaporedja, je 

identificirala 4 klastre pri obravnavani skupini otrok, na podlagi katerih sta upravičili delitev na 

skupino otrok z RMK s primanjkljaji na področju motoričnega planiranja in skupino otrok z 

RMK, ki imajo primanjkljaje na področju gibalne izvedbe.  

V raziskavi Hoare (1994) so bile vključene tako gibalne kot zaznavno-gibalne komponente 

(vidno zaznavanje, vidno-motorična integracija, ročnost, kinestetično zaznavanje, ravnotežje in 

hitrost pri teku), na podlagi katerih se je opredelilo 5 klastrov in sicer: ustrezno ravnotežje, 

ustrezna vidno-gibalna izvedba, splošni zaznavni primanjkljaj, ustrezne kinestetične 

sposobnosti in težave pri gibalni izvedbi. MacNab, Miller in Polatajko (2001) so proučevali 

ustreznost klaster analiz za iskanje podtipov RMK in identificirali podobne podtipe kot Hoare 

(1994). 

Visser (2003) v sistematični analizi podtipov RMK izpostavlja, da je pri opredelitvi podtipov 

RMK potrebno upoštevati tudi prisotnost (sopojavnost) drugih motenj. Kaplan idr. (1998) so 

namreč ugotovili, da je prisotnost drugih motenj pogostejša pri skupini otrok s splošnim 

zaznavno-gibalnim primanjkljajem kot pri nevrotipičnih otrocih.  

Green, Chambers in Sugden (2008) so v svoji analizi podtipov RMK opredelili 5 klastrov in 

sicer: slabo statično ravnotežje, slabe ročne in zaznavane spretnosti, šibka kinestezija, slabo 

statično in dinamično ravnotežje ter primanjkljaji na vseh področjih. Pomembna pa je tudi 

njihova ugotovitev, da je napredek v gibalnih spretnostih po obravnavi neodvisen od podtipov 

in začetne stopnje primanjkljajev. Opredelitev podtipov zaradi njihove inherentne nestabilnosti 

nima vpliva na učinkovitost obravnave, zato so se raziskovalci vprašali, ali je s kliničnega 

vidika obravnava sploh potrebna.  

V Sloveniji je bila najpogosteje prisotna delitev na idejno dispraksijo in ideomotorično 

dispraksijo. Pri idejni dispraksiji ima otrok težave pri načrtovanju gibalne naloge in težko začne 

z izvajanjem določene gibalne naloge, kar pomembno vpliva na hitrost izvedbe, ne pa na samo 

kvaliteto izvedbe gibalne naloge. Ideomotorična dispraksija pa po drugi strani predstavlja 

težave v sami izvedbi zaporednih sekvenc določene gibalne naloge. Pri idejni dispraksiji se 

pojavijo motnje v frontalnem delu možganske skorje, pri ideomotorični dispraksiji pa predvsem 

motnje v bazalnih ganglijih (Cratty, 1993; Ozbič, 1995). 

Vaivre-Douret idr. (2011) so v svoji analizi podtipov RMK opredelili delitev na čisto 

ideomotorično dispraksijo, vidno-prostorsko (konstruktivno) dispaksijo ter na mešano 

dispraksijo. V nadaljnji analizi so Lalanne, Falissard, Golse in Vaivre-Douret (2012) podali 

glavne primanjkljaje, ki so značilni za dane podtipe in sicer zaznavanje prstov, imitacija gest, 

praksija prstov, sestavljanje lego kock, vidno-prostorsko strukturiranje, vidno-motorična 

integracija ter koordinacija med zgornjimi in spodnjimi okončinami. 

DSM 5 tovrstne klasifikacije ukinja (Baird, 2013) in daje večji poudarek zgolj na intenziteti 

primanjkljajev. Intenziteta primanjkljajev pri RMK je po Baird na spektru od blažje do težje in 

sicer: 

 blažja oblika: posameznik lahko izvede aktivnosti v okviru primanjkljajev, vendar je pri 

tem počasnejši in manj učinkovit pri sami izvedbi ter potrebuje manjše prilagoditve (npr. 

vrstni red pri učenju novih gibalnih nalog, oblačila na ježka, prilagojen jedilni pribor in 

nastavki za pisala);   

 težja oblika: aktivnosti v okviru primanjkljajev lahko posameznik doseže le s pomočjo 

in s prilagoditvami (npr. pisanje na računalnik, pomoč pri negi, nadzor pri izvajanju 

aktivnosti);  
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 težka oblika: aktivnosti v okviru primanjkljajev lahko posameznik doseže le ob pomoči 

in z izjemnimi težavami (je odvisen od nadzora negovalca) in/ali s prilagojeno opremo 

(prilagoditve prostora, uporaba računalnika ipd.). 

 

3.7. ZNAČILNOSTI OTROK Z RMK 
Blank idr. (2012) so izvedli meta-analizo 128 študij, ki so vključevale primerjavo otrok z RMK 

in otrok s tipičnim razvojem. Med temi raziskavami so ugotovili naslednja kritična področja pri 

otrocih z RMK: poseganje in lovljenje (kinematično lovljenje, kinematično, v tarčo usmerjeno 

poseganje v okviru osebnega prostora ter izven osebnega prostora), hoja, statično ravnotežje 

pod položajnim nadzorom, vnaprejšnje modeliranje, vključno s prikritim usmerjanjem, vidno-

prostorski in verbalni delovni spomin, kontralateralno in ipsilateralno usmerjeno gibanje. 

Analiza je pokazala, da imajo otroci z RMK primanjkljaje v vidno-motoričnem prevajanju 

(inverznem modeliranju) gibanja, ki se izvaja v okviru in izven osebnega prostora, prilagajanja 

pri nadzoru drže ter pri uporabi pričakovanega nadzora (t.i. vnaprejšnjega modeliranja), kar 

vpliva na pravočasno spretnost prilagajanja gibanja, kjer se spreminjajo različni vidiki. 

Najbolj značilni klinični znaki pri RMK so po Lalanne idr. (2012) težave na naslednjih 

področjih: prstna praksija, imitacija gibov, zaznavanje prstov, vidno-motorična integracija, 

ročnost, strukturacija gibanja in vidno-prostorskih spretnosti, koordinacija med zgornjimi in 

spodnjimi okončinami in konstrukcijske spretnosti (npr. sestavljanje lego kock). To po mnenju 

avtorjev potrjuje pomembnost nekaterih vidikov vidnega procesiranja prostorskih informacij 

ter motorične kontrole pri RMK.  

 

3.7.1. TEŽAVE PRI GROBI IN FINI MOTORIKI 

Znaki RMK so lahko prisotni na področju grobe motorike (sedenje, hoja, metanje in lovljenje 

predmetov ipd.) in na področju fine motorike (zapenjanje oblačil, risanje, pisanje ipd.). Otroci 

z RMK so pogosto hipotoni, počasnejši, imajo manj razvite ravnotežne reakcije (pogosto 

padajo), primitivni refleksi so pri njih dostikrat dalj časa prisotni (Barnhart idr., 2003). Pogosto 

je prisotna tudi hipermobilnost sklepov (Clark in Khattab, 2012; Kirby in Davies, 2007). Polega 

tega je pri njihovem gibanju lahko zaznati večje število pridruženih reakcij, nehotenih gibov in 

nepravilnosti v ritmu (Kalar, 2009). Vse to vpliva na zmanjšano hitrost željenega giba (Van 

Waelvelde idr., 2006). 

Tsai, Wu in Huang (2008) so proučevali razvoj ravnotežja pri otrocih in ugotovili, da imajo 

otroci z RMK na področju ravnotežja v prostoru več anteriorno-posteriornih odklonov.  

Raziskava Mackenzie idr. (2008) je pokazala, da otroci z RMK niso imeli težav pri koordinaciji 

v okviru osnovnih grobomotoričnih nalog (npr. pri usklajevanju ploskanja s topotanjem nog na 

mestu), če pa so tem nalogam dodali še različne elemente, ki so zahtevali integracijo različnih 

informacij, so se težave pri otrocih z RMK stopnjevale. 

Williams in Ho (2004) sta ugotovila, da imajo otroci s slabim ravnotežjem oz. s slabim 

nadzorom nad držo telesa pogosto težave pri osvajanju finomotoričnih in grobomotoričnih 

spretnosti, prav tako pa so pri njih prisotni primanjkljaji na vidno-motoričnem področju. 

Težave na področju fine motorike so lahko različne. Večina otrok z RMK ima težave pri fini 

motoriki, še posebno pri zapisovanju, kar se najbolj odraža pri razvoju hitrosti, ritma, naklona 

in stalnosti oblikovanja črk, na kar vpliva tudi otrokova drža, predvsem ramen, komolcev, 

zapestja in partnerstvo med dominantno in nedominantno roko (Benbow, 2002). Raziskava 

Rodger idr. (2003) je pokazala, da kar 30% vseh levičarjev in 10% celotne populacije uporablja 

drugačen prijem pisala in škarij, pri čemer imajo težave z držo pisala tudi po tem, ko se že nekaj 

časa učijo pisati. Smits-Engelsman, Niemeijer in Van Galen (2001) so sklepali, da so težave pri 

zapisovanju pogojene z nevro-motoričnimi mehanizmi, za katere so značilni hitri in nezreli gibi, 

ki so posledica pomanjkanja inhibicije v CŽS.  
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Po Wilms Floet in Maldonado-Duran (2006) je lahko okrnjena fina motorika tudi posledica 

pomanjkanja stabilizacije trupa in proksimalnih sklepov, ki je značilna za optimalno razvito 

grobo motoriko. Tako otroci pri pisanju ne obvladajo trojnega vzorca stabilizacije trupa, rame 

in komolca. Ko to obvladajo oz. dosežejo boljšo diferenciacijo med ramo in ostalimi sklepi, so 

pripravljeni na pisanje, pri čemer mora gibanje potekati samo v zapestju, medtem ko so ostali 

sklepi pri miru. Otroci, ki ne znajo stabilizirati trupa in rame, si pomagajo z bolj oddaljenimi 

deli telesa. Ti otroci pri zapisovanju največkrat premikajo celo roko, pri čemer porabijo dosti 

več energije kot njihovi vrstniki, zaradi česar pogosto tožijo o bolečinah v roki pri zapisovanju, 

pogosto hitro odnehajo in se izogibajo zapisovanju in risanju.  

Cratty (1993) izpostavlja, da lahko oseba z RMK, ki ima sicer težave pri izvedbi določene 

finomotorične naloge, vseeno ustrezno izvede določeno kompleksno gibalno nalogo, ki zahteva 

vključitev večjih mišic in mišičnih skupin. 

Smits-Engelsman, Bloem van der Wel in Duysens (2006) so raziskovali fino motoriko pri 

otrocih z RMK in brez RMK z vidika hitrosti zapisovanja in kakovosti zapisa pod različnimi 

pogoji in ugotovili, da je zapisovanje najhitrejše in najbolj kakovostno v sredinski liniji telesa 

tako pri otrocih z RMK kot pri tistih brez RMK, pri čemer sta tako hitrost kot kakovost slabši 

pri otrocih z RMK. Pri prečkanju sredinske linije postane pisanje manj natančno pri obeh 

skupinah otrok. 

Ker so fine mišice sestavni del govornega aparata, imajo otroci z RMK  težave tudi z govorom 

oz. z artikulacijo (Dewey, Kaplan, Crawford in Wilson, 2002; Ho in Wilmut, 2010; Kurtz, 

2008). Kurtz še pravi, da so pri govoru potrebni različni kompleksni gibi jezika, ustnic, čeljusti 

in ostale oralno-motorične strukture. Zato so težave pri artikulaciji pri otrocih z RMK 

pričakovane. Pogoste so prisotne tudi težave pri hranjenju, kot so prekomerno slinjenje, 

pogosteje se jim zaleti ali imajo nenavadno izbiro hrane.  

Lefebvre in Reid (1998) ter Deconinck idr. (2006a) so raziskovali napovedovanje leta žoge. 

Lefebvre in Reid sta ugotovila, da petletni do sedemletni otroci z RMK z naraščanjem starosti 

in treningom kljub temu slabše napovedujejo let žoge kot vrstniki s tipičnim razvojem, 

Deconinck idr. pa so na manjšem vzorcu devetih dečkov z RMK prišli do zaključka, da so se ti 

dečki v enaki meri kot vrstniki prilagodili časovnim okvirjem in hitrosti pri letu žoge, a so pri 

tem manj odpirali roke in jih počasneje zaprli ob ujetju kot pa vrstniki s tipičnim razvojem. Na 

podlagi teh ugotovitev so sklepali, da so obravnavani dečki z RMK imeli več težav pri ročni 

funkciji kot pa z vidika vidnega zaznavanja ali procesov načrtovanja aktivnosti.  

Zanimiva je raziskava Elders idr. (2010), kjer so proučevali koordinacijo glava-telo-roka pri 

otrocih z RMK. Rezultati so pokazali, da imajo otroci z RMK težave že pri koordinaciji in 

nadziranju enostavnih gibov, tj. pri usklajevanju sinergijskih mišičnih skupin z le eno 

prostostno stopnjo (npr. pri gledanju v točko med sedenjem na sedišču, ki ni fiksno). 

 

3.7.2. POSEBNOSTI PRI HITROSTI IN KVALITETI GIBANJA 

Tudi na področju hitrosti in kvalitete gibanja oz. pri pridruženih reakcijah gibov se otroci z 

RMK pomembno razlikujejo od preostalih otrok (Gasser in Rousson, 2004; Henderson, Rose 

in Henderson, 1992; Kalar, 2009; Largo, Fischer in Rousson, 2003; Williams, Woollacott in 

Ivry, 1992).  

Otroci z RMK imajo pomembno daljši reakcijski čas kot njihovi vrstniki s tipičnim razvojem. 

To še posebno velja pri nalogah, ki vključujejo tako propriocepcijo kot vidne informacije. 

(Henderson, Rose in Henderson, 1992) Raziskava Kalar (2009) je pokazala, da otroci z RMK 

opazno počasneje izvajajo različne gibalne naloge, pogosto pa so pri tem prisotne tudi 

pridružene reakcije (npr. izplazenje jezika, grimase, dodatni gibi rok, nog). 

Huh, Williams in Burke (1998) so proučevali reakcijski čas pri enoročnih in obojeročnih 

doseganjih predmetov v bližini in na večji razdalji, pri čemer so otroci z RMK bistveno dalj 

časa potrebovali pri začenjanju obojeročnih gibov za doseganje kot pri enoročnih gibih, njihov 



68 

 

reakcijski čas pa se je pomembno razlikoval od reakcijskega časa vrstnikov s tipičnim razvojem. 

Če smatramo reakcijski čas kot neposrednega pokazatelja procesa načrtovanja gibov pri 

doseganju, imajo glede na rezultate raziskave otroci z RMK bistveno več težav pri načrtovanju 

obojeročnih gibov kot njihovi vrstniki. Avtorji so sklepali, da se pri otrocih z RMK obe roki 

smatrata kot neodvisni in nepovezani enoti, medtem ko sta pri vrstnikih s tipičnim razvojem 

obe roki lahko bodisi samostojni bodisi združeni enoti gibanja.    

Largo idr. (2001a) so ugotovili, da je hitrost posameznih gibov pri predšolskih otrocih zelo 

raznolika, pri otrocih, starejših od 5 let, pa o tovrstnih individualnih razlikah ne moremo 

govoriti (Barnhart idr., 2003; Kalar, Videmšek in Zavrl, 2003; Largo idr., 2001b). Hempel 

(1993) poudarja, da se v danem časovnem intervalu bolj kot količina gibanja (tj. gibanja v 

optimalnem obsegu in hitrosti) spreminja kakovost gibalne funkcije (tj. koordinirano gibanje s 

čim manj odvečnih gibov oz. pridruženih reakcij). Gasser, Rousson, Caflisch in Jenni (2010) 

pravijo, da so gibalne spretnosti in hitrost le šibko povezane s t.i. mehkimi nevrološkimi znaki. 

Po drugi strani Volman in Geuze (1998) nista našla povezanosti med rezultati motoričnega testa 

ABC gibanja in mehkimi nevrološkimi znaki kot so npr. pridružene reakcije. Na podlagi 

tovrstnih rezultatov so raziskovalci sklepali, da zgolj pojav mehkih nevroloških znakov ne more 

biti zadosten za postavitev diagnoze RMK. Po drugi strani pa so v DSM 5 (Ameriška 

psihiatrična zveza, 2013) mehki nevrološki znaki, kot so horeja ali zrcalni gibi, vseeno navedeni 

kot dodatni diagnostični pokazatelji RMK. 

Nekatere druge študije (Peters, Maathuis in Hadders-Algra, 2010; Uslu, Kapci in Oztop, 2007; 

Van Hoorn, Maathuis, Peters in Hadders-Algra, 2010) prav tako pravijo, da nevrološki znaki 

niso namenjeni diagnosticiranju RMK, a izpostavljajo, da je opredelitev nevrološkega stanja v 

smislu manjše nevrološke disfunkcije pomembna pri ugotavljanju otrokovih močnih in šibkih 

strategij pri organizaciji gibalnih nalog.  

Licari, Larkin in Miyahara (2006) so izvedli študijo o pojavu pridruženih reakcij pri otrocih z 

RMK in pri otrocih z ADHD ter ugotovili, da je pri obeh skupinah značilno več pridruženih 

reakcij kot pri skupini otrok s tipičnim razvojem. 

Oslabljen kinestetičen občutek za gibanje pri otrocih z RMK največkrat povzroči motnje v 

ritmu gibanja (disaritmijo in horejo) in slabšo natančnost oz. upočasnjenost izvedbe gibalnih 

nalog (Ameratunga, Johnston in Burns, 2006). Sugden (2007b) opredeli horejo kot 

nenameravano in nenadno silovitost giba, ki izvira v nepravilni posturalni kontroli oz. v 

nezrelosti posturalnega sistema, moti gibalno nalogo ter prispeva k disfragiji in utrujenosti 

mišic (še posebno pri fini motoriki). Disaritimija je prav tako motnja v ritmu in hitrosti gibanja, 

ki se lahko izraža kot nenatančnost giba zaradi tremorja in nihanja gibanja z večjimi odkloni. 

Mon-Williams idr. (2005) so ugotovili tudi, da je pri otrocih z RMK podaljšan čas izvedbe giba, 

podobno kot pri mnogo mlajših otrocih. 

 

3.7.3. TEŽAVE Z MOTORIČNO KONTROLO IN Z MIŠIČNIM TONUSOM 

Smyth in Mason (1997) izpostavljata tudi pomen gibalne neskladnosti pri otrocih z RMK. Izvor 

te neskladnosti je lahko v proprioceptivnem odgovoru na dražljaj, v motoričnem programiranju, 

v zaporedju in hitrosti vključevanja določenih mišic in mišičnih skupin ali v ustrezni kvaliteti 

oz. hitrosti gibalnega odgovora. Tsai, Wu in Huang (2008) poudarjajo, da je pri otrocih z RMK 

gibalni program za reguliranje mišic in mišičnih skupin manj enoten in manj strjen, kar je 

posledica nesposobnosti organiziranja in upravljanja primerne motorične kontrole. 

Raziskavi motorične kontrole Williams, Woollacott in Ivry (1992) ter Volman in Geuze (1998) 

sta pokazali, da je bilo vzdrževanje enakega ritma pri gibalnih nalogah (tako pri enoročnih kot 

pri dvoročnih nalogah) manj stabilno pri otrocih z RMK kot pri otrocih s tipičnim razvojem.  

Smits-Engelsman, Bloem van der Wel in Duysens (2006) pravijo, da imajo otroci z RMK poleg 

težav z vnaprejšnjo kontrolo tudi težave z razumevanjem gibanja in s predelavo informacij iz 

okolja. 
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Kalar (2009) poudarja, da lahko tako previsok kot tudi prenizek osnovni mišični tonus 

povzročata slabšo gibalno izvedbo. Otroci, ki imajo prenizek osnovni mišični tonus, se morajo 

stalno boriti proti gravitaciji in težje izvajajo gibe, saj porabijo več energije tako za držo kot za 

izvedbo gibalne naloge. Po drugi strani pa so otroci s previsokim mišičnim tonusom nerodni 

zaradi prekomerne aktivacije mišičnih enot, so nenatančni pri zapisovanju in imajo med gibalno 

nalogo več disaritmije (Wilms Floet in Maldonado-Duran, 2006). 

 

3.7.4. TEŽAVE PRI MOTORIČNEM PLANIRANJU 

Tako izvedba kot načrtovanje gibanja sta lahko okrnjena pri otrocih z RMK (Ozbič in Filipčič, 

2010). Nekateri raziskovalci poudarjajo, da je potrebno ločevati težave v načrtovanju od težav 

pri izvedbi gibanja pri RMK (Ayres, 2002; Cermak, 1985; Dewey in Kaplan, 1994). Le 

Normand idr. (2000) opredelijo težave na področju motoričnega planiranja kot splošne težave 

v organizaciji in načrtovanju pristopov h gibalni nalogi, medtem ko je pri težavah pri izvedbi 

motorično načrtovanje ustrezno, sama izvedba pa neustrezna. 

Z RMK se pogosto povezujejo primanjkljaji možganskega uravnavanja procesiranja v okviru 

praksije oz. motoričnega planiranja. Odzivni čas na določen senzoričen dražljaj in celotni čas 

kompleksne gibalne naloge je pri otrocih z RMK veliko daljši kot pri otrocih s tipičnim 

razvojem, prav tako imajo lahko otroci z RMK težave tudi pri samem načrtovanju gibanja 

(Henderson, Rose in Henderson, 1992; Kalar, 2009; Van Dellen in Geuze, 1988), kar se kaže v 

slabši imitaciji gest (Sinani, Sugden in Hill, 2011). Otroci z RMK pogosto ne reagirajo 

pravočasno na senzorični dražljaj (Gillberg, Gillberg in Groth, 1989; Henderson, Rose in 

Henderson, 1992). Dalje, Van Dellen in Geuze (1988) izpostavljata, da je zakasnel gibalni odziv 

nemalokrat tudi nepopoln, nenatančen in nekvaliteten. Pri tem Smyth (1994) poudarja, da večja 

kompleksnost gibalne naloge naj ne bi vplivala na slabši gibalni odziv.  

Smyth (1992) trdi, da je pri otrocih z RMK lahko zmanjšana sposobnost izdelave primernega 

gibalnega programa, tudi če nimajo težav s kinestetičnim zaznavanjem, saj se otroci z RMK 

bistveno bolj zanašajo na vidno povratno informacijo. Prav tako ugotavljajo Zoia, Castiello,  

Blason in Scabar (2005) in izpostavljajo, da je načrtovano gibanje pri otrocih z zaprtimi očmi 

daljše in slabše kot pri otrocih brez RMK. Pri tem sklepajo, da otroci z RMK uporabljajo 

drugačno povratno zvezo gibanja kot ostali otroci.  

Glede na vlogo predmotoričnega korteksa pri motoričnem planiranju in zaporedjih lahko po 

Dowell, Mahone in Mostofsky (2009) s pomočjo enostavnih nalog zaporedja (kot npr. naloge, 

pri katerih je potrebno izmenjujoče gibanje prstov, rok in nog) izvedemo osnovno ocenjevanje 

vpliva predmotoričnega korteksa in posledično motoričnega planiranja. 

Hill (1998) je proučevala elemente praksije pri otrocih z RMK in pri otrocih z govorno-

jezikovnimi težavami. Ugotovila je, da sta obe skupini otrok kazali znake dispraksije le pri 

nalogah imitacije gest s pomenom (t.i. reprezentativnih gest), ne pa pri nalogah, ki so zahtevale 

imitacijo neznanih enojnih ali različnih pozicij dlani. Te nepričakovane ugotovitve je pripisoval 

dejstvu, da se zaradi poznavanja giba otrok manj zanaša na vidno kontrolo in bolj na 

kinestetično občutenje pri izvedbi tega giba, zaradi česar je tudi manj natančen.  

 

3.7.5. POSEBNOSTI PRI STRANSKOSTI 

Goez in Zelnik (2008) sta ugotovila, da je med posamezniki z RMK več levoročnih kot 

desnoročnih. Pri otrocih s tipičnim razvojem se najkasneje pred vstopom v šolo razvije lateralna 

dominanca (stranskost), na podlagi katere ugotavljamo prevladujoče delovanje ene od 

možganskih hemisfer (Huh, Williams in Burke, 1998). Pomanjkanje razvitosti stranskosti ob 

vstopu v šolo je lahko znak, da normalna dominanca in specializacija možganskih hemisfer še 

ni določena. Otroci s pomanjkljivo stranskostjo pri gibalnih nalogah uporabljajo eno ali drugo 

stran telesa (nobena ni prednostna). V nekaterih redkih primerih pa so otroci zmožni uporabljati 

obe strani v enaki meri (kot npr. pri ambidekstriji oz. obojeročnosti). V večini primerov 
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možganski hemisferi nista toliko razviti, da bi zadovoljili specializacijo nevronske poti za 

gibalno kontrolo z eno možgansko hemisfero (Wilms Floet in Maldonado-Duran, 2006). 

Cairney idr. (2008) so pri testiranih otrocih, pri katerih so opredelili pojav RMK, ugotovili, da 

jih je 37% levoročnih v skupini otrok z zmernimi gibalnimi težavami in kar 46% levoročnih v 

skupini s težjo obliko RMK. Zaključili so, da tako visoka pojavnost levoročnosti med 

obravnavanimi otroki z RMK nakazuje na pomembno vlogo stranskosti pri pojavu gibalnih 

težav. 

 

3.7.6. TEŽAVE PRI ZAZNAVANJU 

Pomen zaznavanja na pojav RMK so proučevale številne raziskave (Ameratunga, Johnston in 

Burns, 2006; Deconinck idr., 2006b; Mon-Williams, Pascal in Wann, 1994; Piek, Baynam in 

Barrett, 2006; Schoemaker idr., 2001; Van Waelvelde, De Weerdt, De Cock in Smits-

Engelsman, 2004; Van Waelvelde idr., 2006; Wilson in McKenzie, 1998).  

Wilson in McKenzie (1998) sta izvedla meta-analizo obstoječih raziskav na temo težav na 

področju procesiranja informacij pri otrocih z RMK in ugotovila, da so raziskovalci 

najpogosteje poročali o primanjkljajih na področju vidno-prostorskega procesiranja. Sklepala 

sta, da so težave pri procesiranju (posebno pri vidnem procesiranju) povezane s težavami pri 

motorični koordinaciji. Otroci z RMK pomembno slabše rešujejo naloge vidnega zaznavanja 

kot otroci s tipičnim razvojem, pri čemer pa tovrstni primanjkljaji niso značilni za vse otroke z 

RMK. (Tsai, Wilson in Wu, 2008). Deconinck idr. (2006b) so v svoji študiji vpliva odsotnosti 

vida na izvedbo gibalne naloge pri otrocih z RMK ugotovili, da se je tako pri kontrolni kot pri 

eksperimentalni skupini otrok pri odsotnosti vida zmanjšala frekvenca giba (npr. koraka v 

temi), otrokom z RMK pa se je v večji meri zmanjšala tudi hitrost izvedbe giba. Poleg tega so 

ugotovili, da je bilo pri otrocih z RMK prisotnih več različnih vzorcev koraka (še posebno 

dolžine koraka in upogiba telesa), kar nakazuje na to, da morajo zaradi slabega nadzora 

ravnotežja prilagoditi svoj korak.  

Mon-Williams, Pascal in Wann (1994) so proučevali očesno funkcijo pri otrocih z RMK in niso 

našli nobenih posebnosti vidnega statusa pri otrocih z RMK, ki bi bil povezan z njihovimi 

gibalnimi primanjkljaji. Po drugi strani pa lahko težave pri vidnem zaznavanju nastanejo zaradi 

neučinkovitih gibov mišic očesnega zrkla (Kurtz, 2008), lahko pa je vidno zaznavanje 

popolnoma normalno, a posameznik ni sposoben dovolj kvalitetno in hitro interpretirati in 

organizirati vidne informacije iz okolja. Vidni in gibalni sistem sta nevrološko in funkcionalno 

povezana. Smyth (1994) izpostavlja še, da je potrebno ob pojavu nespretnosti pri gibanju in 

motnje ravnotežja vedno preveriti tudi vidno zaznavanje, saj je lahko razlog slabega ravnotežja 

ravno v necentraliziranem vidnem polju. Pri otrocih s tovrstnimi težavami so gibalne spretnosti 

pogosto boljše pri gibanju z zaprtimi očmi, za kontrolo gibanja pa potrebujejo močno povratno 

informacijo. Kurtz (2008) dodaja, da se v primeru primanjkljajev v vidnem zaznavanju lahko 

pojavijo težave nadziranja očesnih mišic, kar vpliva na otrokovo zmožnost fokusiranja pogleda 

med branjem (lahko se izgubi med vrsticami) ali na prilagajanje pogleda pri sledenju gibanja 

žoge. Tako so tudi pri otrocih z RMK možne težave pri funkcionalnem vidu, kar vpliva na 

nezmožnost načrtovanja in izvedbe učinkovitega premikanja očesnih mišic. To je zelo težko 

diagnosticirati – nekateri otroci se morda pritožujejo, da jih zateguje v očeh ali da imajo 

zamegljen oz. dvojni vid, vendar temu starši in učitelji ne posvečajo dovolj pozornosti. 

V temporalnem in okcipetalnem možganskem režnju, ki sta odgovorna za integriranje 

zaznavnih informacij, nastajajo motnje, na osnovi katerih se oblikuje drugačen motorični 

program. Znotraj okrnjenega zaznavanja sta v ospredju predvsem slabše vidno dojemanje 

gibanja ter slaba propriocepcija in kinestetika. (Van Waelvelde idr., 2004) 

Številne študije so obravnavale težave s propriocepcijo pri osebah z RMK (Schoemaker idr., 

2001; Smyth in Mason, 1998; Van Dellen in Geuze, 1988), še posebno z vidika procesiranja 

kinestetične informacije (Smyth, Anderson in Churchill, 2001; Wann, Mon-Williams in 
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Rushton, 1998). Volman in Geuze (1998) sta v svoji študiji ugotovila primanjkljaje v združenih 

aferentnih komponentah (npr. vidno, proprioceptivno ipd.), kar vodi k težavam pri stabilnosti 

drže med izvajanjem gibalnih nalog. Nekatere raziskave (Katschmarsky, Cairney, Maruff, 

Wilson in Currie, 2001; Maruff, Wilson, Trebilcock in Currie, 1999; Wilson idr., 2004) so 

proučevale tudi primanjkljaje pri procesiranju eferentnih informacij, v raziskavi Mandich, 

Buckolz in Polatajko (2003) pa je bila študija osredotočena na pomanjkljivo inhibicijo 

pozornosti na predhodno inducirano potrebo po gibanju.   

Kinestezija je pomemben dejavnik pri motorični kontroli in učenju gibanja (Blank idr., 2012; 

Laszlo in Bairstow, 1983; Laszlo in Bairstow, 1985). Smyth (1994) se je v svojih raziskavi lotil 

motnje v kinestetičnem zaznavanju pri otrocih z RMK, kar je pogojeval predvsem z zakasnelim 

gibalnim odzivom pri otrocih. Dalje, Laszlo in Sainsbury (2004) sta v študiji razvijanja 

kinestetičnega zaznavanja ugotovila, da slabo kinestetično zaznavanje ob vstopu v šolo še ni 

nujno odraz slabih gibalnih spretnosti (kar 60% testirancev je imelo slabše kinetično 

zaznavanje), je pa pri določenem deležu otrok (8%) oboje prisotno še 3 leta kasneje. 

Kinestetične sposobnosti pa so po njunem mnenju osnova za pridobitev in učenje gibalnih nalog 

v vsakdanjem življenju.  

Vaivre-Douret (2014) je v svoji pregledni študiji RMK izpostavljal, da je potrebno ločiti vidno-

gibalne spretnosti in vidno zaznavanje, ko govorimo o RMK. Avtor poudarja, da je le nekaj 

raziskav potrdilo primanjkljaje na področju zaznavanja pri RMK. Hulme, Smart in Moran 

(1982, v Vaivre-Douret, 2014) so ugotavljali vidne primanjkljaje, Laszlo in Baristow (1983; 

1985) sta se osredotočala na kinestetične primanjkljaje, pri čimer številne študije, npr. Lords in 

Hulme (1987, v Vaivre-Douret, 2014) in Elliot, Connolly in Doyle (1988, v Vaivre-Douret, 

2014) odnosa med motorično koordinacijo in kinestetično senzitivnostjo niso mogle potrditi. 

Dalje, raziskava Vaivre-Douret idr. (2011) je pokazala, da je bila skupina otrok z RMK uspešna 

kar pri 85% slušno-vidno-kinestetičnih nalogah in pri 79% nalogah vidnega zaznavanja. Po 

Fong, Tsang in Ng (2012) vidni sistem in vestibularni sistem bolj prispevajo h kontroli drže pri 

primanjkljajih na področju ravnotežja kot pa sam sistem telesnega zaznavanja. Po drugi strani 

pa so Li, Su, Fu in Pickett (2015) ob proučevanju kinestetičnih primanjkljajev pri otrocih z 

RMK ugotovili, da so manj občutljivi pri zaznavanju pasivnega gibanja kot njihovi vrstniki s 

tipičnim razvojem, še posebno po 6. letu starosti.  

O’Brien, Spencer, Atkinson, Braddick in Wattam-Bell (2002) so pri otrocih z RMK ugotovili 

primanjkljaj celostnega prostorskega procesiranja, Mon-Williams, Tresilian in Wann (1999) pa 

so ugotovili, da se lahko pojavljajo tudi težave pri ocenah telesa v prostoru (še posebno pozicije 

okončin), kar vodi v neustrezno zvezo med zaznavanjem in izvedbo. Miller, Anzalone, Lane, 

Cermak in Osten (2007) so težave v bilateralni koordinaciji rok pri RMK pripisovali 

neustreznemu senzornemu procesiranju informacij iz petih klasičnih čutov (vid, sluh, dotik, voh 

in okus), vestibularnega sistema in propriocepcije. Elbasan, Kayıhan in Dzugun (2012) so 

ugotovili tudi, da boljše razvit taktilni sistem otrokom z RMK omogoča večjo samostojnost pri 

vsakodnevnih aktivnostih. 

Po drugi strani pa primanjkljaj na področju zaznavanja ni značilen za vse otroke z RMK.  

Denimo Schoemaker idr. (2001), ki so proučevali procesiranje vidnih, proprioceptivnih in 

taktilnih informacij pri otrocih z RMK, niso ugotovili pomembnih razlik med otroki z RMK in 

otroki s tipičnim razvojem, vsaj s klinične perspektive ne. Otroci z RMK so se razlikovali od 

otrok s tipičnim razvojem pri nalogah dopolnjevanja slik in opredeljevanja lege v prostoru, pri 

nalogah, ki so zahtevale koordinacijo oko-roka, ugotavljanje prostorskih odnosov in pri nalogah 

vidno-motorične hitrosti, vendar pa njihovi individualni rezultati s kliničnega vidika niso 

odstopali.  

Pomemben vidik pri otrocih z RMK je tudi zaznavanje časa. Williams, Woollacott in Ivry 

(1992) so proučevali izvor težav z nadziranjem časa pri otrocih z RMK in ugotovili, da so le-te 

bolj povezane s težavami v osrednjem časovnem mehanizmu in ne v perifernih mehanizmih, ki 
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sodelujejo pri implementaciji odzivov. Zaradi nezmožnosti organizacije časovnih vidikov 

gibanja v centralnem motorično-nadzornem sistemu naj bi imeli otroci z RMK tudi težave z 

ritmičnim gibanjem. Avtorji so tudi poročali o tem, da so otroci z RMK bistveno manj natančni 

pri zaznavnem ocenjevanju časovnih intervalov, na podlagi česar so sklepali, da so pri otrocih 

z RMK prizadeti tako zaznavni kot gibalni procesi, vključeni v časovne funkcije, ter da je to 

lahko odraz nekega splošnega primanjkljaja časovnega procesiranja v centralnem mehanizmu, 

ki je del motorične kontrole. 

 

3.7.7. TEŽAVE NA SOCIALNEM IN ČUSTVENEM PODROČJU 

Gibalna kompetentnost je pomembna za vključevanje v šolo in za socialno integracijo (Wilson, 

2002). Kljub povprečnim oz. nadpovprečnim spoznavnim sposobnostim ima lahko otrok z 

RMK težave v šoli, pri vključevanju v skupino ter težave na čustvenem in vedenjskem področju. 

Čustvene, socializacijske in vedenjske težave pri otrocih z RMK so pogosteje sekundarne 

narave, saj nastanejo zaradi narave samih primanjkljajev v okviru RMK (Blank idr., 2012; 

Kirby in Drew, 2003; Terčon, 2009a; 2009b). Raziskave nakazujejo vpliv gibalnih težav na 

pojav težav v otrokovem spoznavnem, socialnem in čustvenem razvoj (Cantell, Smyth in 

Ahonen, 1994; Čeh Svetina in Rožanc Dernikovič, 2004; Dewey idr., 2002; Flapper, Houwen 

in Schoemaker, 2006; Hemgren in Persson, 2007; Gillberg in Gillberg, 1989; Losse idr., 1991; 

Steger idr., 2007; Stephenson in Chesson, 2008; Summers, Larkin in Dewey, 2008a; Summers, 

Larkin in Dewey, 2008b; Van Waelvelde idr., 2004).  

Raziskava Gillberg in Gillberg (1989) je pokazala, da ima 75% otrok z gibalnimi primanjkljaji 

težave tudi z vidika učnega uspeha ali so bili obravnavani kot otroci s težavami na čustvenem 

in/ali vedenjskem področju. Losse idr. (1991) so v pregledih šolskih poročil o mladoletnikih z 

gibalnimi težavami prišli do zaključka, da je imelo kar 82% mladoletnikov tudi čustvene in 

vedenjske težave ter težave s pozornostjo in s koncentracijo, 47% mladoletnikov je imelo slabo 

socialno samopodobo, kar 71% mladoletnikov pa težave pri učenju. Cantell, Smyth in Ahonen 

(1994) so ugotovili, da imajo nerodni otroci manj hobijev, manj družbenih in fizičnih aktivnosti 

ter manj ambicij pri učenju. 

Čustvene in vedenjske težave po Iversen idr. (2006) negativno učinkujejo na otrokovo 

vključevanje v šolo. Po drugi strani pa raziskava Mandich, Polatajko in Rodger (2003) kaže, da 

različne spodbude h gibalnim aktivnostim in pohvale pozitivno vplivajo na otrokovo 

vključevanje, saj povečajo samozavest in na ta način tudi kvaliteto življenja otrok z RMK. 

Otroci z RMK se težje udeležijo tipičnih gibalnih aktivnosti v otroštvu in se jih pogosto tudi 

izogibajo, zato raje izbirajo pretežno sedeče aktivnosti (Mandich, Polatajko in Rodger, 2003; 

Poulsen in Ziviani, 2004). Otroci z RMK se težje potrjujejo preko gibalnih sposobnosti, kar 

lahko vpliva na nizko samozavest. Ker se zavedajo svoje drugačnosti, so večkrat jezni in 

žalostni. Pogosto se izogibajo gibalnim aktivnostim, saj morajo za isti uspeh kot pri vrstnikih 

vključiti mnogo več truda in energije. Na njihovo samopodobo negativno vplivajo tudi težave 

pri vsakodnevnih aktivnostih. Vse to so dejavniki, ki vplivajo na nastanek sekundarnih težav 

pri socializaciji in na čustvenem področju. (Wilms Floet in Maldonado-Duran, 2006)  

Cairney, Hay, Wade, Faught in Flouris (2006) so v svoji raziskavi dokazali, da otroci z RMK 

težje izvajajo enostavne aerobne aktivnosti (npr. tek) kot njihovi vrstniki s tipičnim razvojem. 

Pomemben dejavnik, ki vpliva na izvedbo aerobne aktivnosti, je predstavljalo lastno 

prepričanje, da ne zmorejo, kar izpostavlja pomen vpliva čustvenih dejavnikov na udeležbo 

otrok z RMK pri vsakodnevnih aktivnostih. 

V primerjavi z vrstniki imajo otroci z RMK po Lloyd, Reid in Bouffard (2006) drugačne 

strategije spoznavnega obvladovanja v okviru motoričnega planiranja pri različnih gibalnih 

nalogah. Na račun drugačnega čustvenega obvladovanja pri otrocih z RMK so raziskovalci 

prišli do sklepa, da je bolj pomembna podpora otrokom z RMK pri vsakodnevnih aktivnostih 

kot pa zgolj odpravljanje primanjkljajev.   
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Otrok, ki ima težave pri fini motoriki, je v primerjavi z vrstniki že v vrtcu v slabšem položaju 

pri risanju, konstrukcijski igri, pri igrah z žogo, pri rokovanju z različnim orodjem, pri 

ustvarjanju z drobnim materialom ipd. Larkin in Summers (2004) poudarjata, da otrok zaradi 

svojih primanjkljajev na področju fine motorike ne more sodelovati v skupnih aktivnostih v 

vrtcu oz. v šoli. Posledično zamuja tudi pomembne učne izkušnje. Poleg tega pa je večja 

verjetnost, da bo zato manj priljubljen kot igralni partner. Čustvene težave so pogostejše ob 

vstopu v šolo (Chambers in Sugden, 2002).  

Čeh Svetina in Rožanc Dernikovič (2004) izpostavljata, da otroci z RMK pogosto postanejo 

bolj odvisni od tega, koliko jih drugi usmerjajo v gibalno aktivnost. Gibalna aktivnost sama po 

sebi za njih ni privlačna, saj se bojijo ponovnega neuspeha ali pa sploh nimajo lastnega interesa 

zanjo. 

Smyth in Anderson (2000) pravita, da se otroci z RMK redkeje vključujejo v skupinske gibalne 

aktivnosti (npr. v ekipne športe) ter so posledično pogosteje izolirani in osamljeni med šolskimi 

odmori. Smyth in Anderson (2001) sta v drugi raziskavi ugotavljala, da je njihov razlog za 

redkejše sodelovanje pri ekipnih športih, kot npr. nogomet, šibkejša sposobnost vzdrževanja 

drže med izvajanjem drugih gibov, še posebno, če imajo šibkejše razvito ravnotežje. Tudi Jarus, 

Lourie-Gelberg, Engel-Yeger in Bart (2011) so raziskovali vzorce vključevanja petletnih do 

sedemletnih otrok z RMK v izvenšolske aktivnosti. Raziskava je pokazala, da so otroci z RMK 

izbirali manj raznovrstne izvenšolske aktivnosti, prav tako so se redkeje vključevali v tovrstne 

aktivnosti, pogosteje so izbirali aktivnosti, ki so bile bolj tihe in socialno bolj izolirane, kot pa 

otroci s tipičnim razvojem. Z vidika njihovega zadovoljstva pri danih aktivnostih pa ni bilo 

razlik med skupinama. 

Vpliv težav pri motorični koordinaciji na vključenost v športne aktivnosti tekom življenja je 

odvisen od različnih dejavnikov, tj. značilnosti posameznika, socialnih dejavnikov, kulturnih 

dejavnikov in dejavnikov fizičnega okolja (Poulsen in Ziviani, 2004). Otroci z RMK se manj 

vključujejo v gibalne oz. športne aktivnosti, še posebej v ekipne športe (Cairney, Hay, Faught, 

Mandigo in Flouris, 2005; Lemonnier, 2010; Smyth in Anderson, 2000), kar lahko vodi v nižjo 

samoučinkovitost v adolescenci (Cairney, Hay, Faught, Wade idr., 2005) in slabše zadovoljstvo 

v življenju (Poulsen, Ziviani, Johnson in Cuskelly, 2008). Cairney, Hay, Faught, Wade idr. 

(2005) so ugotovili še, da zmanjšana samoučinkovitost otrok z RMK pomembno vpliva tudi na 

njihove odnose z drugimi. Lemonnier (2010) poleg že navedenih posledic RMK izpostavlja, da 

so otroci z RMK pogosteje navajali somatske težave ter imeli večje tveganje za pojav 

anksioznosti, depresije in izogibanja družbi. 

Poulsen idr. (2008) so podrobneje raziskali osamljenost dečkov z RMK in njihovo zadovoljstvo 

v življenju in ugotovili, da imajo nižje splošno samozavedanje, splošno zadovoljstvo v 

življenju, slabšo naravnanost k doseganju ciljev, manj se počutijo svobodne med prostim časom 

in porabijo manj časa za družabne gibalne aktivnosti kot vrstniki s tipičnim razvojem ter so bolj 

osamljeni kot drugi. Tisti dečki z RMK, ki pa so se vključevali v družabne gibalne aktivnosti, 

so se pogosteje počutili bolj svobodne med prostim časom, kar je pozitivno vplivalo tudi na 

njihov odnos med gibalnimi sposobnostmi in vključevanjem v ekipne športe ter na splošno 

zadovoljstvo v življenju. Poulsen (2008) v samostojni raziskavi navaja, da imajo dečki z RMK 

nižje rezultate tudi pri porabi energije med športno aktivnostjo, manj so samozavestni glede 

svojih gibalnih sposobnosti in fizičnega izgleda, poleg tega pa imajo več težav pri odnosih z 

vrstniki, pri odnosih s starši ter nižjo splošno samozavest kot vrstniki brez RMK. 

Vedenjske težave in težave v socialni interakciji pri otrocih z RMK ostajajo tudi po nekaj letih 

(Stephenson in Chesson, 2008), kar pomembno vpliva na celotno družino (Summers, Larkin in 

Dewey, 2008a).  

Stephenson in Chesson (2008) izpostavljata, da velik delež staršev otrok z RMK poroča, da so 

drugi otroci večkrat nadlegovali njihove otroke. Matere otrok z RMK so bile zaradi težav svojih 

otrok pogosto pod stresom, čutile so, da nimajo dovolj podpore in so se počutile izolirano od 
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preostalih. Čas in energija, vložena v delo z otrokom z RMK, sta pomembno vplivala nanje in 

na ostale člane v družini. Še posebno so izpostavile vložen trud v borbo proti sistemu, še 

posebno v pomanjkljiv sistem nudene pedagoške strokovne pomoči. Pri tem je potrebno 

poudariti, da je bila pri tretjini obravnavanih staršev pri njihovih otrocih prisotna tudi ADHD. 

Cummins, Piek in Dyck (2005) so ugotovili, da so bili šolski otroci s slabo motorično 

koordinacijo manj spretni pri prepoznavanju čustev, kar je vplivalo na njihovo socialno 

interakcijo. Ti otroci so bili manj natančni pri prepoznavanju statičnih obraznih izrazov in 

počasnejši pri odzivanju na spreminjajoče obrazne izraze različnih čustev kot njihovi vrstniki. 

Dani primanjkljaj pa ni vplival na otrokovo sposobnost razumevanja čustev, kar je skladno z 

argumentom Cutting in Dunn (1999, v Piek, Bradbury, Elsley in Tate, 2008), da sta 

prepoznavanje čustev in razumevanje čustev različni komponenti socialne kognicije. Ravno 

nasprotno pa Piek idr. (2008) pri predšolskih otrocih niso našli povezanosti med gibalnimi 

težavami in težavami pri prepoznavanju obraznih izrazov. 

Asonitou, Koutsouki, Kourtessis in Charitou (2012) izpostavljajo, da je posredovanje 

informacij povezano s spoznavnimi sposobnostmi pri oblikovanju strategij in pričakovanjih v 

okviru procesa odločanja, pri čemer so otroci z RMK bistveno počasnejši in izjemno omejeni 

pri spoznavnem procesu odločanja (tj. odziv pri nalogah odločanja) v primerjavi z otroki s 

tipičnim razvojem. Avtorji te ugotovitve pripisujejo slabši organizaciji odzivov oz. k slabšim 

gibalnim sposobnostim. Njihova raziskava je pokazala tudi, da se spoznavno in gibalno 

področje tesno prepletata tako pri otrocih z RMK kot pri njihovih vrstnikih s tipičnim razvojem. 

To se je prepoznalo še posebno pri nalogah, ki so zahtevale istočasno spoznavno procesiranje 

in ročnost.  

Sopojavnost težav pri motorični koordinaciji, težav pri govoru in jeziku in čustveno-vedenjskih 

težav pri otrocih starih od 3 do 6 let so ugotovili King-Dowling, Missiuna, Rodriguez, 

Greenway in Cairney (2015). Boljše gibalne zmožnosti pri petletnih in šestletnih otrocih namreč 

vplivajo na zmanjševanje eksternaliziranih vedenj (Livesey, Keen, Rouse in White, 2006), med 

prosto igro predšolskih otrok z RMK pa je opazno tudi povečano agresivno vedenje (Kennedy-

Behr, Rodger in Mickan, 2013), medtem ko je raziskava Chen, Tseng, Hu in Cermak (2009) na 

populaciji šolskih otrok z RMK pokazala nizek nivo agresivnosti, a visok nivo zadržanosti in 

težav s pozornostjo.  

 

3.7.8. TEŽAVE PRI UČENJU 

Otroci z RMK imajo lahko tudi sekundarne učne težave. Te so še bolj izrazite, če je njihova 

fina motorika okorna (Dewey idr., 2002). Nadaljnja analiza avonske študije je pokazala, da je 

pri otrocih s tveganjem za pojav RMK tudi povečano tveganje za pojav težav na področju 

pozornosti, hiperaktivnosti, kratkoročnega spomina (ponavljanja ne-besed), ekspresivnega 

jezika, jezikovnega razumevanja, neverbalnih spretnosti, branja in črkovanja (Lingam idr., 

2010). Pri tem je potrebno poudariti, da so tudi otroci s tveganjem za RMK brez težav s 

pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo imeli težave na vseh drugih naštetih področjih. Zanimiva je 

bila tudi njihova ugotovitev, da je tveganje za pojav RMK močno povezano s težavami pri 

branju, kar je bilo še najbolj izrazito pri deklicah z RMK. 

Podobno kot Lingam idr. (2010) tudi Alloway (2007) izpostavlja, da imajo otroci z RMK slabši 

delovni oz. kratkoročni spomin, kar pride do izraza predvsem pri branju in pri matematiki. 

Motnja vidno-prostorskega delovnega spomina negativno vpliva na občutek za smer pri 

računanju, slab kratkoročni spomin pa slabo vpliva tudi na širjenje besednega zaklada. Alloway 

in Archibald (2008) sta primerjala 6 do 11 let stare otroke z RMK in otroke z govorno-jezikovno 

motnjo z vidika pomnjenja, tj. verbalnega in vidno-prostorskega kratkotrajnega spomina, 

delovnega spomina ter učenja pri branju in matematiki. Otroci z RMK, ki so imeli tipične 

jezikovne sposobnosti, so izkazovali primanjkljaje na vseh prej omenjenih področjih, podobne 

težave so imeli tudi otroci z RMK in z različnimi jezikovnimi težavami. Ugotovili so tudi, da 
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obstajajo povezave med pomnjenjem in dosežki obravnavanih otrok na področju branja in 

matematike. 

Tudi Rigoli idr. (2013) so pokazali povezanost med gibalnimi težavami in vidnim delovnim 

pomnjenjem pri 5 do 11 letnih otrocih z RMK. Njihova longitudinalna raziskava je namreč 

pokazala, da so imeli otroci z RMK, pri katerih so na začetku ugotovili boljše finomotorične 

spretnosti, po 18. mesecih tudi bolj natančen in hitrejši priklic vidnih informacij. Po drugi strani 

pa finomotorične spretnosti na začetku raziskave niso vplivale na natančnost in hitrost preklica 

pri otrocih s tipičnem razvojem. Z drugega zornega kota gledano pa je večja natančnost priklica 

pri obema skupinama na začetku raziskave napovedala boljše finomotorične in grobomotorične 

kompetence po 18. mesecih. 

Sumner Pratt in Hill (2016) pravijo, da ne obstaja enoten profil spoznavnih sposobnosti pri 

otrocih z RMK, čeprav glede na njihovo raziskavo šolski otroci z RMK dosegajo slabše 

rezultate od otrok s tipičnim razvojem na preizkusu spoznavnih sposobnosti WISC-IV, točneje 

pri hitrosti obdelave podatkov in pri delovnem pomnjenju. Podrobnejše  analize njihovih 

ugotovitev so pokazale raznoliko izvedbo znotraj RMK skupine v okviru vseh spoznavnih 

pokazateljev, kljub doseganju rezultatov v okviru normale na celotni IQ lestvici. Nadaljnja 

analiza podatkov pa je pokazala, da rezultati pri nalogah hitrosti obdelave podatkov in 

delovnega pomnjenja pojasnjujejo le 23% variabilnosti med skupinama. Otroci z RMK glede 

na ugotovitve te raziskave izkazujejo heterogene kognitivne profile, kar ponovno podpira naše 

predloge, da je za iskanje skupnega profila RMK v ospredju potrebno postaviti individualne 

specifične osebne potrebe obravnavanih otrok s kliničnimi znaki RMK.  

Kavkler (2002) pravi, da je šolska uspešnost otrok z RMK odvisna od razumevanja okolja, 

prilagoditev v procesu izobraževanja individualnih oblik pomoči in tehničnih pripomočkov. 

Kljub primernim tehnikam učenja, spodbudnemu okolju in povprečnim intelektualnim 

sposobnostim imajo otroci z RMK težave pri gibanju in učenju. 

Blank idr. (2012) trdijo, da je ugotavljanje povezanosti med slabo motorično koordinacijo in 

učnim uspehom zelo kompleksno. Ker je po navadi najbolj na udaru ravno veščina pisanja, kar 

pomembno vpliva na učni uspeh, je treba temu posvetiti dovolj pozornosti. Pri tem je potrebno 

paziti tako na grafomotorične vidike pri pisanju, medtem ko motnje ekspresije pri pisanju niso 

zajete v skupek znakov pri definiciji RMK, vsaj z vidika MKB-10 kriterijev ne (Svetovna 

zdravstvena organizacija, 1992). V tem primeru, poudarjajo Blank idr. (2012), je potrebno 

govoriti o sopojavnosti drugih napisovalnih težav in ne o posledici RMK.   

Nižji učni uspeh pri otrocih z RMK in manj let izobraževanja v primerjavi z vrstniki s tipičnim 

razvojem so ugotovili tudi Gillberg in Gillberg (1989), Cantell, Smyth in Ahonen (2003), 

medtem ko so Tseng idr. (2007) še posebno izpostavili težave pri aritmetiki, kar so obrazložili 

kot posledico vidno-prostorskih primanjkljajev pri nekaterih otrocih z RMK. Pieters, Desoete, 

Van Waelvelde, Vanderswalmen in Roeyers (2012) so prav tako raziskovali matematične 

primanjkljaje pri otrocih z RMK. Rezultati so pokazali, da imajo le-ti lahko težave s priklicem 

numeričnih podatkov in pri proceduralnem znanju, pri čemer se težave stopnjujejo s stopnjo 

RMK. 

Zanimiva je študija Archibald in Alloway (2008), kjer sta primerjali jezikovne profile otrok z 

RMK in otrok  z govorno-jezikovnimi motnjami. Ugotovili sta, da imajo otroci z RMK težave 

pri nalogah, ki od njih zahtevajo verbalen priklic in obnovo zgodbe. Skoraj polovica 

obravnavanih otrok z RMK je na področju ekspresivnega jezika podobno funkcionirala kot 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 18% otrok z RMK pa je imelo samo težave pri 

ponavljanju nebesed in pri obnovi zgodbe.  

Gheysen, Van Waelvelde in Fias (2011) so proučevale sposobnosti učenja proceduralnega, 

vidno-motoričnega zaporedja in ugotovile, da imajo otroci z RMK v primerjavi z otroki s 

tipičnim razvojem enake sposobnosti splošnega učenja vidno-motoričnih nalog, pomembno 

slabši pa so pri učenju vidno-motoričnega zaporedja v okviru teh nalog, pri čemer so otroci z 
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RMK vseeno zmogli kasneje priklicati dano zaporedje. Slednje nakazuje na to, da je vir težav 

pri učenju zaporedja pri otrocih z RMK v samem motoričnem planiranju in ne v učenju 

zaporedja. Do podobnih zaključkov so prišli tudi Wilson, Maruff in Lum (2003). Otroci z RMK 

so dosegali enake rezultate kot otroci s tipičnim razvojem pri nalogah, ki zahtevajo 

proceduralno učenje. Ugotovili so tudi, da je pri otrocih z RMK proceduralno učenje enostavnih 

zaporednih gibov enako kot pri otrocih s tipičnim razvojem. Po drugi strani pa naj bi bilo po 

Bo in Lee (2013) učenje gibalnih zaporedij poleg zaznavno-gibalnega prilagajanja ključna 

kategorija za ugotavljanje primanjkljajev pri učenju gibanja otrok z RMK.  

Michel idr. (2011) so po enem letu ponovno ocenili razvoj izvršilnih funkcij pri otrocih z 

gibalnimi primanjkljaji starih od 5 do 7 let. Raziskava je pokazala, da so bili tako gibalne težave 

kot težave pri izvršilnih funkcijah še vedno v enaki meri prisotne pri otrocih z gibalnimi 

primanjkljaji. Z vidika izvršilnih funkcij se je tudi izkazalo, da so sposobnosti inhibicije in 

prehajanja med aktivnostmi bistveno slabše pri otrocih z gibalnimi primanjkljaji kot pri 

njihovih vrstnikih s tipičnim razvojem. Otroci z gibalnimi primanjkljaji so tudi izkazovali 

slabše  funkcije, potrebne za usvajanje učnih spretnosti.  

 

3.8. OTROCI Z RMK SKOZI RAZVOJNA OBDOBJA  
RMK je vseživljenjski pojav in ne izzveni s starostjo (Blank idr., 2012; Cousins in Smyth, 2003; 

Fox in Lent, 1996; Gillberg, Gillberg in Groth, 1989; Henderson in Barnett, 1998; Hill in 

Brown, 2013; Hill, Brown in Sorgardt, 2011; Kavkler, 2002; Kirby in Drew, 2003; Kirby, 

Edwards, Sugden in Rosenblum, 2010; Kirby, Sugden, Beveridge, Edwards in Edwards, 2008; 

Kirby, Williams, Thomas in Hill, 2013; Knuckey in Gubbay, 1983; Laszlo in Sainsbury, 2004) 

(Losse idr., 1991; Tal Saban, Ornoy, Grotto in Parush, 2012; Tal Saban, Zarka, Grotto, Ornoy 

in Parush, 2012). Obstaja pa tudi raziskava, ki temu oporekajo (Hamilton, 2002). Prav tako je 

znake RMK možno opaziti že zgodaj v otroštvu (Blank idr., 2012; Coleman, Piek in Livesey, 

2001; Kirby in Drew, 2003; May-Benson, Ingolia in Koomar, 2002; Rihtman, Wilson in Parush, 

2011; Terčon, 2009a; 2010). 

 

3.8.1. ZGODNJE OTROŠTVO 

Otroci z RMK se že od obdobja dojenčka dalje razlikujejo od otrok brez RMK, kar je lahko še 

najbolj zaznati pri doseganju nekaterih razvojnih mejnikov na gibalnem področju. Po drugi 

strani pa nekateri otroci z RMK dosegajo zgodnje razvojne mejnike v skladu z normami in se 

odstopanja pokažejo šele kasneje v otroštvu (Kirby in Drew, 2003), drugi pa lahko pri 

doseganju razvojnih mejnikov tudi pomembno zaostajajo (May-Benson, Ingolia in Koomar, 

2002).  

Pogosta odstopanja pri dojenčku so tudi z vidika mišičnega tonusa. Mišični tonus je lahko 

previsok (hipertonus) ali prenizek (hipotonus). Dojenčki, ki izgledajo močni in krepki že ob 

rojstvu, a reagirajo na vsak dražljaj z močnim in togim gibom (npr. pretirano ekstenzijo), so 

hipertoni. Ti otroci lahko celo hitreje dosegajo razvojne mejnike kot vrstniki, kasneje pa se pri 

hoji lahko pojavijo odstopanja, kot npr. hoja po prstih. Po drugi strani pa so hipotoni dojenčki 

videti ohlapni, njihove okončine so mlahavo spuščene v podporno ploskev. Ti otroci prav tako  

pogosto kasneje dosegajo razvojne mejnike, kot so kotaljenje na bok, sedenje brez opore, hoja 

brez opore. Če dojenček v svojem razvoju preskoči katero izmed razvojnih faz (najpogosteje je 

to plazenje), je prisotno večje tveganje za pojav RMK kasneje v življenju. (Wilms Floet in 

Maldonado-Duran, 2006) 

Pri malčku je znake RMK precej težje določiti, ker so razvojni mejniki postavljeni v zelo 

širokem intervalu, se pa že opazijo odstopanja tako pri fini kot pri grobi motoriki. Gibanje je 

odvisno od otrokovih sposobnosti, od njegove gibalne kontrole, od posebnosti gibalne 

aktivnosti in od sposobnosti zagotavljanja pozitivne povratne zveze. Raziskava Zoia idr. (2005) 

je pokazala, da se otroci z RMK v obdobju malčka med samo gibalno aktivnostjo bolj zanašajo 
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na povratno informacijo in imajo več težav pri strategiji vnaprejšnje odprte zanke ter slabše 

sposobnosti za uporabo kontrolne strategije kot sicer njihovi sovrstniki. Kontrolna strategija je 

osnova natančnosti pri gibanju. Otroci so pri vzdrževanju ravnotežja in pri nadziranju hitrosti 

med hojo bolj odvisni od informacij vidnega zaznavanja, saj imajo slabše razvit senzomotorični 

model. Zato je njihova kontrola gibanja brez vidnega zaznavanja (npr. pri hoji v temi) veliko 

slabša kot pri otrocih brez RMK (Deconinck idr., 2006b). Otroci z RMK pogosteje uporabljajo 

ustaljene strategije in imajo omejen gibalni repertoar (Missiuna, Rivard in Bartlett, 2003). V 

obdobju malčka imajo lahko tudi težave pri žvečenju hrane. Opaziti je tudi slabši pincetni 

prijem – drobne predmete še vedno poskušajo pobirati s palmarnim prijemom. Otroci, ki 

kasneje shodijo (po 18. mesecu), imajo prav tako morda prenizek ali previsok tonus, hoja pa je 

prav tako v veliki meri odvisna od sposobnosti ohranjanja ravnotežja (Wilms Floet in 

Maldonado-Duran, 2006). 

Malčki z gibalnimi težavami in sumom na kasnejši razvoj RMK po May-Benson, Ingolia in 

Koomar (2002) lahko kažejo primanjkljaje pri kvalitativnih vidikih gibalne izvedbe, vključno 

z gibalno interakcijo z okoljem, z raziskovanjem predmetov, z lahkotnostjo pri manipulaciji s 

predmeti ter pri premikanju iz ene lege v drugo. Vse to pomembno vpliva na razvoj njihove 

samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih, še posebno na razvoj skrbi zase in na razvoj igre. 

Malčki s sumom RMK imajo lahko številne težave ne samo pri uporabi pripomočkov, ampak 

tudi pri verbaliziranju svojih potreb, posebno pri iskanju načina, kaj narediti in kako začeti, da 

lahko dobijo, kar potrebujejo. Zato tudi pogosteje jedo z rokami, namesto s priborom, ali pa 

dalj časa vztrajajo pri uporabi stekleničk in lončkov za mlajše otroke. Nekateri imajo tudi težave 

s prehranjevanjem, saj nočejo jesti hrane različnih tekstur, kjer je potrebno več prežvekovanja. 

Imajo tudi težave z nalivanjem tekočine v kozarec ter pri pripravljanju in pospravljanju mize.  

Težave se odražajo lahko tudi pri oblačenju in slačenju – otrok z RMK v zgodnjem otroštvu ne 

pomaga z dvigom rok ali z iztegom noge pri oblačenju, pogosteje išče pomoč odraslega in je 

kasneje samostojen. Težje tudi določi, katere kose oblačila mora najprej obleči, težave ima s 

pravilnim obračanjem oblačil in obutve, s pripenjanjem in z zapenjanjem. Z zamikom dosega 

mejnike, kot so zapenjanje gumbov, zadrg in zavezovanje vezalk. Počasneje se tudi osamosvaja 

pri hoji na stranišče, brisanju riti, tuširanju in pri pranju zob. (prav tam)   

Pomemben vidik v vsakodnevnem življenju malčka z RMK je izrazit vpliv gibalnih težav na 

igralne spretnosti, saj lahko zaostaja pri doseganju mejnikov, kot so vožnja s poganjalčkom, 

vožnja s kolesom ali samostojno guganje na gugalnici. Zaradi slabše natančnosti pri gibanju 

deluje bolj nerodno in togo, pogosteje se stiskajo k odrasli osebi ali se želijo nositi. (prav tam)  

Coleman, Piek in Livesey (2001) raje kot o pojavu RMK v predšolskem obdobju govorijo o 

visokem tveganju za pojav RMK (predispozicije za RMK). Gibalne sposobnosti petletnih otrok 

se še razvijajo (Pišot in Planinšec, 2005), zato se lahko hitro zgodi, da pri določenem 

predšolskem otroku opredelimo sum pojava RMK, kasneje pa se ta pojav ne manifestira v tako 

izraziti obliki oz. njegovi rezultati na motoričnih testih ne zadostijo več diagnostičnim 

kriterijem RMK (Chambers, Sugden in Sinani, 2005). Mednarodno sprejet konsenz glede 

starosti, pri kateri lahko ugotavljamo RMK pri predšolskem otroku, je 5 let, pred tem lahko 

govorimo le o visokem tveganju, rizičnosti oz. predispoziciji za RMK (Blank idr., 2012; Green, 

Shotten in Schertz, 2011; Pridham, Hillier in Esterman, 2011) oz. o pripadnosti k t.i. opazovalni 

skupini otrok (orig. 'watch in see') za kasnejši pojav RMK (Rihtman idr., 2013). 

 

3.8.2. PREDŠOLSKO IN ŠOLSKO OBDOBJE 

Otroci, ki so kasneje diagnostično ocenjeni kot otroci z RMK, po navadi dosegajo mejnike na 

področju grobe in fine motorike, vendar je pridobivanje le-teh spretnosti največkrat 

upočasnjeno. Tovrstni zgodnji gibalni zaostanki pomenijo, da so ti otroci že zgodaj 

zapostavljeni in tudi pri usvajanju nadaljnjih gibalnih spretnosti lahko vedno bolj zaostajajo za 

vrstniki. (Chambers in Sugden, 2002) 
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Wolff, Gunnoe in Cohen (1983) menijo, da sta pozno predšolsko obdobje in zgodnje šolsko 

obdobje najbolj kritični za pojav gibalnih težav, ker je takrat patološka plastičnost motorike 

izražena v največji meri, čeprav se lahko le-ta pojavi v katerem koli razvojnem obdobju. V tem 

obdobju ima otrok mnogo že pridobljenih in avtomatiziranih gibalnih vzorcev. Nove gibalne 

vzorce pridobi preko igre, ki vključuje različne gibalne aktivnosti. Otroci z RMK se  razlikujejo 

od sovrstnikov v hitrosti  in kvaliteti izvedbe gibanja. Pri otroku z RMK so opazna odstopanja 

pri fini in grobi motoriki in posledično pri vsakodnevnih aktivnostih (npr. zapenjanje gumbov, 

nahrbtnika, zavezovanje vezalk ipd.). Van Waelvalde idr. (2004) izpostavljajo, da natančni 

mejniki obvladovanja določenih gibalnih sposobnosti v tem starostnem obdobju še vedno niso 

opredeljeni. Tako imajo otroci, pri katerih še vedno ni opredeljena stranskost, pogosto težave 

pri izvajanju gibalnih aktivnosti. 

Predšolski otroci niso samo počasnejši pri doseganju mejnikov v okviru skrbi zase (hranjenje, 

oblačenje, osebna higiena), temveč imajo tudi težave pri razvijanju igralnih spretnosti. Pogosto 

se namreč zanašajo na odraslega pri strukturiranju igralnih situacij, saj imajo lahko težave 

bodisi s samo konceptualizacijo aktivnosti pri načrtovani igri bodisi z začenjanjem in z izvedbo 

posameznih korakov pri izbrani oz. načrtovani igri. Tudi ko že obvladajo določeno aktivnost, 

je pri izvedbi bolj malo raznolikosti. Pri starejših predšolskih otrocih se med vključevanjem v 

skupinske aktivnosti njihova pomanjkljiva fleksibilnost mnogo bolj odraža, otrok z RMK tudi 

pogosteje potrebuje in zahteva nadzor nad igro ali pa se raje hitro umakne stran. Otrokom z 

RMK sta deljenje in izmenjava vrste pri skupnem igranju mnogo težja kot pa vrstnikom s 

tipičnim razvojem. Posledično se poveča tudi otrokova anksioznost v skupinskih situacijah. 

(May-Benson, Ingolia in Koomar, 2002)  

Puderbaugh in Fischer (1992, v May-Benson, Ingolia in Koomar, 2002) sta proučevala igralne 

spretnosti predšolskih otrok z RMK, točneje kvalitativne vidike njihove igre. Ugotovila sta, da 

so ti otroci zaostajali tako pri gibalnih vidikih igre (poseganje, premikanje in manipulacija s 

predmeti) kot tudi pri procesnih spretnostih (zaporedja, organizacija ter proučevanje predmetov 

in aktivnosti). 

S prehodom v šolo se težave še poglobijo, vedno več je potrebe po samostojnosti v okviru 

vsakodnevnih aktivnosti, socialne interakcije postanejo bolj kompleksne in bolj prefinjene 

gibalne kompetence so potrebne pri pouku (šport, zapisovanje itd.). Otrokova nerodnost pride 

še bolj do izraza, ustrezna izvedba gibalnih aktivnosti pa od otroka terja precej kognitivne 

energije, zato je tudi njegova pozornost razdeljena in deluje pomanjkljivo. (May-Benson, 

Ingolia in Koomar, 2002) 

Tudi pomanjkljiva skrb zase je pomemben vidik pri RMK. Otrok z RMK ima pogosto težave 

pri hranjenju (uporaba in drža pribora, rezanje mesa, pitje in hranjenje brez polivanja ter 

packanja, koordinacija med žvečenjem in govorjenjem), pri oblačenju (zapenjanje in 

zavezovanje vezalk) in pri osebni negi (čiščenje zob, kopanje ali tuširanje, česanje). Tudi po 

tem, ko otrok z RMK tovrstne spretnosti obvlada, je pri izvedbi bistveno bolj upočasnjen. 

(Hoare, 1994; May-Benson, Ingolia in Koomar, 2002) Starši opozarjajo tudi na večje težave pri 

uveljavljanju hišnih pravil glede domačih opravil, saj otroci z RMK bistveno težje izvedejo vse 

potrebne korake, opravil večkrat ne dokončajo in potrebujejo stalen nadzor in opominjanje s 

stani odrasle osebe (May-Benson, Ingolia in Koomar, 2002).   

V šolskem obdobju postanejo znaki RMK in morebitne sekundarne posledice pri otrocih z 

RMK še izrazitejše. O’Hare in Khalid (2002) izpostavljata, da se znaki RMK v šolskem obdobju 

kažejo kot težave z ravnotežjem, držo, z nadziranjem gibanja, kot težave pri pisanju in pri branju 

in posledično tudi kot pomanjkanje samozavesti. Avtorja težave s slušnim procesiranjem otrok 

z RMK povezujeta z zaostanki pri učenju branja. Rosemary in Piek (Rosemary in Piek, 2001) 

poleg nižje samozavesti dodata še manjšo tekmovalnost in večjo anksioznost. Pri otrocih z 

RMK naj bi slednja z leti celo naraščala. May-Benson, Ingolia in Koomar (2002) izpostavljajo, 

da se težave šolskih otrok z RMK pri pouku najbolj izrazito odražajo pri zapisovanju, športnih 
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aktivnostih in pri organizaciji dela, težje tudi sprejemajo spremembe, posebno v načinu dela, 

zato potrebujejo več strukture, rutine in predvidljivosti. Z vidika organizacije dela imajo težave 

pri delanju zapiskov, domačih nalog, pri načrtovanju reševanja zadanih šolskih nalog. Najbolj 

se to odraža z vidika počasnosti pri šolskem delu in pri delanju domačih nalog. Dodatni izzivi 

so tudi pri manipulaciji z materiali pri likovni umetnosti. Pri zapisovanju se zelo hitro utrudijo 

in jih začne boleti roka. Ker preveč kognitivne energije porabijo za sam motorični del 

zapisovanja, jim ostane premalo pozornosti za konceptualno vsebino. Wright in Sugden (1996, 

v May-Benson, Ingolia in Koomar, 2002) sta ugotovila, da imajo otroci z RMK težave z 

rutinskimi gibalnimi nalogami v razredu, od zapisovanja, do razdeljevanja papirjev in 

premikanja po učilnici.   

Otroci z RMK se izogibajo športnih aktivnosti, kar pogosto vodi v gibalno neaktivnost. 

Posledično se zaradi pomanjkanja gibanja pojavljajo prekomerna telesna teža, zdravstvene 

težave itd. Zavedati se moramo, da se otrok z RMK mora gibalno udejstvovati, morda še bolj 

kot ostali otroci. Če doseže nek uspeh na gibalnem področju, je to zanj velik uspeh, posledično 

se lahko izboljšajo njegova samozavest in socialne veščine. Otrok z RMK, ki kompenzira oz. 

celo nadkompenzira svoje primanjkljaje, ima boljše možnosti za uspešno in srečno življenje ter 

proaktivno soočanje z RMK. (Terčon, 2009a) 

Pri pouku se po Filipčič, Terčon in Stele (2014) težave otrok z RMK pojavljajo pri zapisovanju 

(pri vseh predmetih), pri gibalnih aktivnostih v okviru predmeta šport med odmori in v 

podaljšanem bivanju, pri matematiki (podpisovanje števil, geometrija), pri likovni umetnosti 

(natančnost in rokovanje z različnimi materiali), pri tehniki (natančnost in rokovanje z 

različnimi materiali) in pri glasbeni umetnosti (ritmizacija). 

 

3.8.3. ADOLESCENCA IN ODRASLA DOBA 

Longitudinalne raziskave (Cantell, Smyth in Ahonen, 1994; Gillberg in Gillberg, 1989; 

Gillberg, Gillberg in Groth, 1989; Pless, Carlsson, Sundelin in Persson, 2002; Sugden in 

Henderson, 2007), kjer so najprej obravnavali predšolske otroke oz. otroke v prvih razredih OŠ 

in jih ponovno preverili v obdobju adolescence oz. v odrasli dobi, so po eni strani ugotovile 

pozitiven vpliv razvoja na RMK. Po drugi strani pa naj bi se na določenih področjih še vedno 

izražali primanjkljaji. Sugden in Henderson (2007) izpostavljata tudi vpliv ustrezne strokovne 

obravnave na kvaliteto kasnejšega življenja otrok z RMK oz. na slabšo kvaliteto življenja, ko 

je strokovna obravnava po nekaj letih izvajanja prekinjena. Gillberg in Kadesjö (2003) sta v 

svoji longitudinalni raziskavi ugotovila, da je kvaliteta življenja oseb z RMK, pri katerih je 

prisotna tudi ADHD, bistveno nižja od pričakovanega glede na njihove spoznavne sposobnosti.  

Raziskava Skinner in Piek (2001) o psihosocialnih posledicah gibalne nespretnosti na otroke in 

mladostnike je pokazala, da je pri otrocih z RMK prisotno slabše cenjenje samega sebe ter višja 

stopnja anksioznosti kot pri otrocih s tipičnim razvojem, pri čemer je oboje še bolj izrazito pri 

mladostnikih z RMK. Le-ti so se počutili manj spretne tako na učnem kot na gibalnem področju 

in so imeli občutek, da jim okolje ne nudi zadostne opore. Dosegali so pomembno nižje 

rezultate pri oceni fizičnega izgleda in samovrednotenja. V skupini mladostnikov pa je bila 

prisotna tudi večja sopojavnost anksioznosti.  

Vpliva adolescence na gibalne primanjkljaje sta se lotila Hadders-Algra in Touwen (1992) in 

ugotovila, da le-ta pozitivno vpliva na mladostnikov gibalni razvoj. Kljub temu pa so gibalne 

sposobnosti mladostnikov z RMK še vedno slabše od sposobnosti vrstnikov s tipičnim 

razvojem (Pless, Persson, Sundelin in Carlsson, 2001; Roussounis, Gaussen in Stratton, 1987; 

Soorani-Lunsing, Hadders-Algra, Huisjes in Touwen, 1993; 1994).  

Za veliko otrok in mladostnikov z RMK je imelo šolsko obdobje negativno konotacijo in so 

šele po zaključku šolanja uspeli vzpodbuditi svoje potencialne veščine in spretnosti, saj niso 

bili več omejeni s področji, ki jim predstavljajo težave, a so vseeno del kurikuluma (npr. zapiske 
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lahko delajo tudi s pomočjo računalnika in se tako izognejo pritiskom zaradi primanjkljajev na 

področju grafomotorike). (Kirby, 2002; Terčon, 2009b) 

Kot smo že omenili, je RMK vseživljenjski pojav, kar pomeni, da je prisotna v vseh življenjskih 

obdobjih, torej tudi v odrasli dobi. Nekatere študije izpostavljajo, da lahko blažje gibalne 

težave, ki so pogosto le posledica zakasnelega gibalnega razvoja, z leti tudi izzvenijo, medtem 

ko je pri težjih oblikah gibalnih težav gotova vseživljenjska prisotnost (Gillberg, Gillberg in 

Groth, 1989; Henderson in Barnett, 1998; Knuckey in Gubbay, 1983; Laszlo in Sainsbury, 

2004). 

Odrasli z RMK dosegajo še vedno nižje rezultate pri vseh nalogah v okviru motoričnega 

testiranja. So počasnejši, uporabljajo več odvečnih gibov in imajo pogosto izrazitejše težave pri 

zaporedjih in pri vzporednih nalogah. Pomembna odstopanja se kažejo tudi pri vožnji 

avtomobila. (Cousins in Smyth, 2003). 

Kirby (2002) pravi, da se mora posameznik, ko zapusti formalno in strukturirano šolsko okolje, 

soočiti z večjimi možnostmi izbire nadaljnjega izobraževanja, načina življenja, kar je lahko tako 

osvobajajoče kot tudi strašljivo. Vrsto let se je otrok oz. mladostnik z RMK počutil kot 

posebnež, ki se težje sooča z vsakdanjimi izzivi, še posebej v procesu izobraževanja in 

usposabljanja, sedaj pa ima končno možnost sam izbirati nadaljnjo izobraževalno pot in kariero, 

po drugi strani pa mu ravno ta možnost izbire zaradi novih sprememb lahko predstavlja dodatno 

obremenitev in povzroča stres ter anksioznost v času tega prehodnega obdobja. 

Pri nekaterih se v odrasli dobi nizko samospoštovanje in občutki manjvrednosti zaradi njihove 

drugačnosti razvijejo v simptome depresije, za kar je potrebna dodatna specialistična pomoč. 

Študije so pokazale, da so pri nekaterih mladostnikih z RMK opazili klinične znake depresije 

že v adolescenci, kar predstavlja dosti večje tveganje za razvoj hujše depresije, motnje 

anksioznosti, odvisnosti od cigaret in alkohola, samomorilnost, nižjo stopnjo izobrazbe glede 

na sposobnosti, zgodnje starševstvo in brezposelnost v kasnejšem obdobju (Kirby in Drew, 

2003; Kirby in Sudgen, 2004). V dobi odraslosti so v ospredju določena področja, kot so 

končanje izobraževanja in usposabljanja ter izbira poklica, spretnosti in veščine, ki jih moramo 

pridobiti za vsakdanje delovanje, tj. socialne veščine in veščine za samostojno življenje. Ta 

področja so ključna za odrasle z RMK, saj se nemalokrat zgodi, da se primanjkljaji izražajo 

ravno pri pridobivanju omenjenih veščin. 

Kirby idr. (2008) so proučevali študente, vključene v terciarno izobraževanje in ugotovili, da 

so študenti, ki so se opredelili kot osebe z RMK, poročali o višji stopnji primanjkljajev na 

gibalnem področju, še posebno pri pisanju, o težavah na področju izvršilnih funkcij, pogosteje 

so tudi še živeli s starši, kot ostale skupine študentov s specifičnimi učnimi težavami ali brez 

težav. Manj so se tudi znašli z vidika pridobivanja financiranja (v primerjavi s študenti z 

disleksijo jih je manj prejemalo štipendijo zaradi njihovih posebnih potreb), čeprav so bili vsi 

deležni pomoči in podpore na fakulteti.  

Pri posameznikih z RMK, kjer je videti, da naj bi učinki RMK izzveneli oz. se omilili s starostjo, 

je pomembno upoštevati tudi, da je lahko to le posledica posameznikovega učenja prilagajanja 

in sprejemanja lastne drugačnosti kot tudi izogibanja situacijam, kjer bi na račun primanjkljajev 

lahko prišlo do frustracije ali neuspeha. (Kurtz, 2008)  

 

3.9. RMK IN VSAKODNEVNE AKTIVNOSTI 
Otroci z RMK kažejo pomembna odstopanja pri vsakodnevnih veščinah, kot so oblačenje, 

osebna nega in hranjenje ter pri akademskih veščinah, kot je npr. zapisovanje (Dewey idr., 

2011; Mandich, Polatajko in Rodger, 2003; Rodger idr., 2003; Smits-Engelsman, Niemeijer in 

Van Galen, 2001). Ti primanjkljaji pomembno vplivajo na njihovo sposobnost neodvisnega 

delovanja (Dewey idr., 2011; Geuze, 2005a; Summers, Larkin in Dewey, 2008a; Summers, 

Larkin in Dewey, 2008b).  
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RMK pomembno vpliva na funkcionalno izvedbo vsakodnevnih aktivnosti (May-Benson, 

Ingolia in Koomar, 2002; Summers, Larkin in Dewey, 2008a; Wang, Tseng, Wilson in Hu, 

2009). Summers, Larkin in Dewey (2008a; 2008b) izpostavljajo, da  ravno težave pri nadziranju 

drže in pri finomotoričnih spretnostih vplivajo na otrokovo delovanje v okviru vsakodnevnih 

aktivnosti. Na težave otrok z RMK v okviru vsakodnevnih aktivnosti vpliva tudi dejstvo, da 

otroci z RMK delajo počasneje kot njihovi vrstniki (Missiuna in Pollock, 1995; Schoemaker 

idr., 2001), imajo težave na področju grobe motorike, kot npr. pri ravnotežju ali pri drži 

(Deconinck idr., 2006b; Geuze, 2005b), ter imajo težave pri fini motoriki (Rodger idr., 2003; 

Smits-Engelsman, Niemeijer in Van Galen, 2001).  

Blank idr. (2012) navajajo, da RMK kot kronična motnja pušča vidne posledice v vsakdanjem 

življenju. Lingam idr. (2009) ugotavljajo, da ima najmanj 2% vseh otrok s povprečnimi oz. 

nadpovprečnimi spoznavnimi sposobnostmi težave pri vsakodnevnih aktivnostih, 3% pa ima 

določeno stopnjo funkcionalne motnje pri vsakodnevnih aktivnostih ali pri šolskem delu.   

Aktivnosti v vsakdanjem življenju se po Blank idr. (2012) delijo na osnovne (skrb sam zase, 

toaletni trening, hranjenje oz. pitje ipd.) in na instrumentalne (uporaba pisala, škarij, igranje z 

igračami itd.). Številni avtorji so iskali povezave med gibalnimi spretnostmi in veščinami v 

okviru vsakodnevnih aktivnosti. Raziskave so pokazale, da otroci z RMK pogosto niso vešči 

pri vsakodnevnih aktivnostih, kot so oblačenje, osebna nega in hranjenje (Mandich, Polatajko 

in Rodger, 2003; Missiuna, Moll, King, King in Law, 2007). Case-Smith (1995) pa po drugi 

strani z uporabo standardiziranih preizkusov ni uspel najti dovolj močne povezave med 

motoričnimi primanjkljaji in veščinami z vidika skrbi zase. Rodger idr. (2003) so vzroke za to 

razhajanje skušali pojasniti z dejstvom, da so lahko razlike med starševo oceno otrokovih 

zmožnosti in med njegovimi dejanskimi zmožnostmi na različnih standardiziranih preizkusih 

razlike v kontekstu izvedbe vsakodnevnih aktivnosti in kulturne razlike. Avtorji so predlagali, 

da je za raziskovanje otrok z RMK, če želimo izboljšati naše razumevanje otrokove 

samostojnosti v okviru vsakodnevnih aktivnosti, pomembno upoštevati kontekst okolja. 

Kulturne razlike so po Blank idr. (2012)  pomemben vidik izvajanja vsakodnevnih aktivnosti. 

Zato je pri obravnavi otrokovih spretnosti v okviru teh aktivnosti pomembno upoštevati tudi 

okolje, v katerem otrok živi, ter to, ali ima dovolj priložnosti za učenje in utrjevanje teh 

spretnosti.  

Pless idr. (2001) izpostavljajo, da starši otrok z RMK svojim otrokom pogosteje pomagajo pri 

gibalnih aktivnostih (tudi v okviru vsakodnevnih aktivnosti), jih morajo pogosteje opogumljati 

za izvajanje gibalnih aktivnosti in se pogosteje obremenjujejo zaradi otrokove gibalne 

nespretnosti.  

Summers, Larkin in Dewey (2008a) ugotavljajo, da otroci z RMK potrebujejo več strukture in 

pomoči, stalno jih je potrebno opominjati, da dokončajo zadane naloge v danih časovnih 

okvirjih. Njihova raziskava je tudi pokazala, da so otroci z RMK najbolj srečni ob vikendih in 

med prazniki. Tudi pričakovanja njihovih staršev, da bodo zmogli nekaj narediti samostojno, 

so precej nižja. Poglavitna dejavnika, ki vplivata na samostojno udeležbo pri vsakodnevni 

rutini, sta starost otroka in stopnja njegovih gibalnih primanjkljajev.  

Cairney, Veldhuizen in Szatmari (2010) so izvedli longitudinalno primerjalno študijo med 

otroki z RMK in otroki brez RMK v obdobju med 9. letom in pred dopolnjenim 12. letom 

starosti. Otroci z RMK se manj pogosto vključujejo v skupino tako pri organiziranih aktivnostih 

kot tudi v prosti igri kot vrstniki s tipičnim razvojem, kar je značilno tudi v kasnejših obdobjih. 

Med dečki se sčasoma sicer ta razlika med tistimi z RMK in tistimi brez RMK zmanjša, pri 

deklicah pa se celo poveča.  

V pregledni raziskavi Zwicker, Harris in Klassen (2013) o obstoječih raziskavah kvalitete 

življenja oseb z RMK se je izkazalo, da je pri njih pomembno slabše fizično, psihološko in 

socialno delovanje v primerjavi z nevrotipičnimi vrstniki, med obravnavanimi 42 raziskavami 

pa je le ena raziskava uporabila merjenje same kvalitete življenja kot posledice RMK.   



82 

 

3.10. OBLIKE POMOČI OTROKOM Z RMK 
Obstajajo številni pristopi k obravnavi posameznikov z RMK. Ker se posameznikom z RMK 

pomaga v okviru različnih strok (specialna pedagogika, psihologija, fizioterapija, delovna 

terapija itd.), so tudi oblike pomoči raznovrstne. Glavno načelo pri večini pa je zgodnja 

obravnava, saj s čimprejšnjim odkrivanjem otrok z RMK, ki vodi v primerno strokovno, 

terapevtsko obravnavo, preprečujemo tudi morebitne sekundarne težave (Blank idr., 2012; 

Missiuna, Rivard in Bartlett, 2003; Rihtman, Wilson in Parush, 2011; Terčon, 2011).  

V delovni terapiji je po Blank idr. (2012) velik poudarek na analiziranju in prilagajanju 

materiala in okolja ter v svetovanju in poučevanju staršev in učiteljev. Poleg izboljšanega 

delovanja v okviru določene sposobnosti je velik pomen tudi na vključevanju, kvaliteti življenja 

in zadovoljstva v življenju. Fizioterapija podobno stremi k temu, da posameznikom omogoča 

razvijanje in optimizacijo njihove mobilnosti in delovanja v okviru gibanja, z namenom doseči 

čim bolj samostojno udeležbo brez potrebne dodatne pomoči na življenjskih področjih ter s tem 

optimalno izboljšati kvaliteto življenja.   

Blank idr. so v sistematičnem pregledu obstoječe literature našli naslednje oblike pomoči za 

posameznike z RMK: zaznavno-motorična terapija, terapija senzorne integracije, sodobni 

terapevtski pristop / tradicionalni pristop, spoznavni pristop za izboljšanje izvedbe 

vsakodnevnih aktivnosti (v nadaljevanju: CO-OP), trening nevromotoričnih nalog (v 

nadaljevanju: NTT); individualno tutorstvo, mentalna vadba, vaje z utežmi, vaje za pisanje, 

razvijanje gibalnih spretnosti s starševsko pomočjo, trening učinkovitejšega gibanja 

individualni in skupinski programi, psihomotorični trening, usmerjena obravnava s strani 

staršev ali učitelja, kinestetični trening in trening specifičnih spretnosti. 

V literaturi (Blank idr., 2012; Chambers in Sugden, 2002) se obstoječi pristopi dela s 

posamezniki z RMK v osnovi delijo na procesno usmerjene pristope oz. pristope od spodaj 

navzgor (orig. bottom-up), kot npr. terapija senzorne integracije, in na pristope, usmerjene k 

nalogi oz. pristope od zgoraj navzdol (orig. top-down), kot npr. CO-OP.  

 

3.10.1. PROCESNO USMERJENI PRISTOPI 

Pri obravnavi v okviru procesno usmerjenih pristopov so osnova telesne funkcije, ki so potrebne 

za izvedbo določene aktivnosti, pri čemer naj bi na izboljšanje zaznavno-gibalnih spretnosti 

vplivalo izboljšanje zaznavanja, senzorne integracije, mišične moči, vidno-motoričnega 

zaznavanja ipd. 

 

3.10.1.1. Terapija senzorne integracije 

Ayres je 70. letih prejšnjega stoletja razvila terapijo senzorne integracije (Ayres, 2002) in še 

danes po Blank idr. (2012) predstavlja eno najbolj priljubljenih metod dela z otroki z RMK na 

področju delovne terapije. Pri tovrstni terapiji se nudi senzorno stimulacijo z namenom 

spodbujanja gibalnega razvoja in višjega kortikalnega učenja (Barnhart idr., 2003). Blank idr. 

(2012) dalje opredelijo terapijo senzorne integracije kot pomoč preko različnih senzornih poti, 

tj. propriocepcije, taktilnega zaznavanja, kinestetičnega zaznavanja ter vestibularne stimulacije, 

z namenom omiliti senzorni primanjkljaj, ki naj bi bil osnova za težave pri RMK. 

Terapija senzorne integracije temelji na tem, da je gibanje rezultat interakcije multiplega 

sistema, pri čemer so gibalne naloge le manifestacija senzornega inputa in kinestetike. Pri tej 

metodi ne iščemo primanjkljajev na določenem gibalnem področju, ampak analiziramo, kako 

otrok obvlada svoje telo in rešuje gibalne probleme. Izboljšani odgovor na zaznavne dražljaje 

izboljša izvedbo gibalne naloge. (Kalar, 2009) 

Otroci z RMK naj bi imeli težave z integracijo senzornega inputa, saj so zaznavne informacije 

preveč ali premalo pogoste in vodijo v hiperstimulacijo oz. hipostimulacijo, kar poslabša 

njihovo gibalno vedenje. (Ayres, 2002; Korelc in Groleger Sršen, 2013) 
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Terapija se izvaja individualno in v posebej opremljenih prostorih, tj. v sobah za senzorno 

integracijo, ki so opremljene z različnimi pripomočki (gugalnice, viseče mreže, rolke, tuneli, 

blazine, penaste ovire in stopnice, tobogani, ravnotežne deske ipd.). »Namen takega 

terapevtskega dela je, da otrok preko lastne aktivnosti pridobi pozitivne izkušnje na področju 

občutenja različnih dražljajev in se jih ob vodenih aktivnostih nauči učinkoviteje prepoznavati 

ter se nanje ustrezneje odzivati. Aktivnosti morajo biti namenske, z jasno določenim ciljem. 

Otroku morajo predstavljati izziv, vendar mora biti ta ravno pravšnji, da bo otrok pri izvedbi 

aktivnosti uspešen. Terapevtski program za izboljšanje senzorne integracije temelji na 

holističnem pristopu in vključuje vsa čutila. Metoda senzorne integracije stremi k normalizaciji 

obdelave dražljajev, spremembi ravni vzdraženosti, skuša vplivati na pozornost, pri čemer služi 

motivacija kot glavno vodilo pri izboru dejavnosti. Pomembno sta spodbujanje in izboljšanje 

motoričnega planiranja ter ustrezna organizacija aktivnosti.« (Korelc in Groleger Sršen, 2013, 

str. 88) 

 

3.10.1.2. Zaznavno-gibalni trening 

Zaznavno-gibalni trening izhaja iz dejstva, da so zaznavanje in gibalne sposobnosti 

funkcionalno povezane (Sigmundsson, Pedersen, Whiting in Ingvaldsen, 1998) in spodbuja 

učenje preko pozitivne povratne informacije in podkrepitve (Barnhart idr., 2003).   

 

3.10.1.3. Kinestetični trening 

Kinestetični trening sta razvila Laszlo in Bairstow (Laszlo in Bairstow, 1983), natančneje pa so 

ga raziskali Sims s sodelavci (Sims, Henderson, Hulme in Morton, 1996; Sims, Henderson, 

Morton in Hulme, 1996). Osnovno vodilo tovrstnega treninga je, da imajo otroci z RMK 

primanjkljaje v kinestetičnem zaznavanju in da lahko ravno preko kinestetične obravnave 

vplivamo na izboljšanje celotnega gibalnega delovanja (Sugden, 2007a).   

 

3.10.2. PRISTOPI, USMERJENI K NALOGI 

Blank idr. (2012) pravijo, da pri pristopih, usmerjenih k nalogi, kot osnova služi analiziranje 

otrokove izvedbe določene aktivnosti, pri čemer se išče tudi kontekstualne vedenjske dejavnike, 

ki vplivajo na to izvedbo. Na podlagi teh ugotovitev se oblikujejo strategije za boljšo interakcijo 

med nalogo, otrokom in okoljem. Pri tem so lahko telesne funkcije ali procesi tudi pomembni 

dejavniki, a le, če so povezani z želeno aktivnostjo ali s sodelovanjem. Ti pristopi, po Jongmans, 

Smits-Engelsman in Schoemaker (2003), izhajajo iz teorije dinamičnih sistemov ter teorije 

izbora nevralnih skupin in vključujejo funkcionalne, v nalogo usmerjene in spoznavne pristope 

ter se osredotočajo neposredno na funkcionalne spretnosti. Pri tovrstnih pristopih se vsako 

aktivnost razdeli na posamezne korake. 

Pless in Carlsson (2000) sta v meta-analizi pristopov k obravnavi otrok z RMK ugotovila, da 

so se v literaturi pristopi, usmerjeni k nalogi, izkazali za učinkovitejše od preostalih pristopov, 

saj se osredotočajo na vsakodnevne aktivnosti in posledično spodbujajo večje vključevanje 

otroka doma, v šoli, pri športu in v prostem času.  

Blank idr. (2012) so proučili sodobnejše raziskave in prišli do podobnih ugotovitev ter dodali, 

da so tudi izbrane aktivnosti, pri katerih se zastavljajo določeni cilji, učinkovitejše od procesno 

usmerjenih pristopov.  

Po drugi strani pa Blank idr. izpostavljajo, da je pri kognitivno pogojenih pristopih pomembno 

to, da imajo otroci, ki so deležni tovrstne obravnave, ustrezne spoznavne sposobnosti in lahko 

sami določajo cilje. Ker je večina teh pristopov naravnana na verbalno interakcijo med 

terapevtom in pacientom, so potrebne tudi zadostne jezikovne spretnosti. Prav tako morajo biti 

otroci zmožni sodelovanja in ustreznega odziva na obravnavo. Če ti pogoji niso zadovoljeni, je 

potrebno pristope prilagoditi ali uporabiti kakšen drug pristop. Dodajajo še, da so raziskave  
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pokazale ustrezno učinkovitost neposredne vadbe določene spretnosti, kot npr. pisanja ali 

določenih vsakodnevnih aktivnosti ter njihovih posameznih komponent. (prav tam) 

 

3.10.2.1. Trening nevromotoričnih nalog 

Niemeijer, Smits-Engelsman, Reynders in Schoemaker (2003) so oblikovali trening 

nevromotoričnih nalog – NTT, ki se ga večinoma uporablja v fizioterapiji. NTT je sistematičen 

pristop gibalnega učenja pri otrocih z RMK. Blank idr. (2012) pravijo, da se pri NTT gibalne 

spretnosti uči preko analize gibalne naloge, ki poteka v treh korakih in sicer načrtovanje gibalne 

naloge (kaj mora otrok vedeti o nalogi), izvedba gibalne naloge (kaj mora biti otrok sposoben 

narediti, da ustrezno izvede nalogo) in evalvacija gibalne naloge (katere povratne informacije 

o nalogi so na razpolago). S tovrstno analizo naloge se ugotavlja, kaj vse je potrebno prilagoditi, 

da se bo otrok lažje naučil izvesti dano gibalno nalogo. Učenje je odvisno od nivoja otrokove 

spretnosti, poteka progresivno s stopnjevanjem težavnosti nalog, s spreminjanjem prostorskih 

in časovnih pogojev ter s kombiniranjem različnih nalog in pravil. Trening je primeren tudi za 

mlajše otroke ali otroke, ki so verbalno manj spretni. 

Povratna informacija ima pri NTT pomembno vlogo. Wilms Floet in Maldonado-Duran (2006) 

poudarjata, da pozitivna povratna informacija okrepi pozitivna čustva, poveča samozavest in 

posameznika motivira pri učenju in izvajanju novih gibalnih nalog. Pozitivno povratno 

informacijo ustvarimo že med podajanjem navodil o gibanju med nalogo, s sprotnimi 

spodbudami in z nakazovanjem, kako izvedbo izboljšati (do rešitve pridemo skupaj z otrokom). 

Niemeijer idr. (2003) trdijo tudi, da je gledanje video posnetka lastnega gibanja dober način za 

pridobitev povratne informacije o gibanju pri otrocih z RMK. 

 

3.10.2.2. CO-OP pristop  

Spoznavni pristop za izboljšanje izvedbe vsakodnevnih aktivnosti – CO-OP izvira iz Kanade, 

razvili sta ga Polatajko in Mandich (Missiuna, Mandich, Polatajko in Malloy-Miller, 2001; 

Polatajko in Mandich, 2004) in se najpogosteje uporablja v delovni terapiji (Korelc, Brezovar 

in Groleger, 2014; Sangster, Beninger, Polatajko in Mandich, 2005). CO-OP se lahko izvaja 

kjerkoli (v ambulanti, na vrtu, v šoli ali doma). Otrok skupaj z izvajalcem metode poišče gibalne 

spretnosti in veščine, ki bi jih rad izboljšal, izbere nabor 3 področij, na katerih nato skupaj z 

izvajalcem delata vsaj enkrat tedensko. Otrok izvaja in ponavlja dane gibalne naloge, dokler jih 

dobro ne opravi. Osnovno vodilo je strategija cilj-načrt-izvedba-preverjanje. (Barnhart idr., 

2003; Korelc, Brezovar in Groleger, 2014; Korelc, Brezovar, Groleger in Sangster Jokić, 2013; 

Sangster idr., 2005) Bistveno pri tem pristopu je, da je poleg učenja gibanja izjemno pomembna 

tudi motivacija ter čustveni in spoznavni vidik. Velik poudarek je tudi na transferju naučenih 

gibalnih vzorcev v nove gibalne situacije, povratna informacija in merljiv cilj. Otrok se nauči 

kako načrtovati določeno gibanje, kako ga izvesti in na koncu tudi, kako oceniti kvaliteto giba.  

Ta pristop izboljša otrokovo znanje o določeni gibalni nalogi, njegovo uporabo spoznavnih 

strategij, principe učenja in poučevanja, samo-inštruiranje ter prilagajanje okolju (Barnhart idr., 

2003). Sangster idr. (2005) ugotavljajo, da ima pristop mnogo pozitivnih učinkov, saj se otrok 

med reševanjem določenega problema sam usmerja s pomočjo verbalizacije naloge, pri čemer 

se nauči uravnavati lastno vedenje s ponotranjenjem strategije opredelitve cilja, načrtovanja in 

evalvacije lastnega uspeha po izvedbi načrtovanega. To strategijo reševanja problemov za 

pridobivanje različnih spretnosti otrok nato uporablja tudi pri vsakodnevnih aktivnostih in pri 

pouku. 

 

3.10.2.3. Mentalna vadba 

Wilson s sodelavci iz Avstralije je razvil trening mentalne vadbe za otroke z RMK (Wilson, 

2005; Wilson idr., v tisku). Pri mentalni vadbi si otrok z uporabo ponotranjenega modeliranja 

posameznih gibov pomaga pri napovedovanju posledic posameznih akcij brez očitnih gibov. 
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Sčasoma in z ustrezno količino vadbe se otrok nauči uporabljati pridobljeno znanje o odnosu 

med vidom in kinestezijo za predvidevanje posledic gibanja, ki ga izvaja, kar zmanjšuje napake 

na račun neustreznega načrtovanja. 

 

3.10.2.4. Obravnava v otrokovem naravnem okolju 

Obravnava v otrokovem naravnem okolju oz. t.i. ekološki pristop je nadgradnja kognitivno-

motoričnega pristopa. Ta pristop je način razmišljanja in ne skupek togih predpisov, ki jih mora 

upoštevati vrhunsko usposobljen strokovnjak pri obravnavi otroka s težavami. Bistvo je, da 

obravnava postane del vsakodnevnih aktivnosti, kjer imajo posamezni udeležence različne, a 

enako pomembne vloge, pri čemer morajo vsi delati na podoben način, čeprav se kontekst, v 

katerem delo poteka, lahko razlikuje. Ključno vlogo ima pri tem koordinator obravnave, ki 

predstavlja povezavo med otrokom, starši in strokovnimi delavci ter usmerja načrtovanje, kdaj 

in kako bo obravnava potekala. (Sugden, 2007b; Sugden in Chambers, 2005; Sugden in 

Henderson, 2007) 

Temeljni cilj tega pristopa je, da se izboljša otrokova gibalna kompetenca do te mere, da se 

lahko otrok s težavami na gibalnem področju v celoti in samozavestno vključuje v aktivnosti v 

okviru vsakdanjega življenja. Cilj je torej pomagati otroku se ‘učiti gibanja’ in se ‘gibati za 

učenje’. Kot že samo ime pove, tovrstna obravnava poteka tam, kjer je otrok, v njegovem 

naravnem okolju, kot so vrtec oz. šola, dom itd. (Sugden in Henderson, 2007) 

 

V tem poglavju smo zajeli najpomembnejša dognanja o razvojni motnji koordinacije. Opredelili 

smo terminologijo. Analizirali definicije RMK in jo opredelili skozi kriterije DSM 5. Pregledali 

smo ugotovitve glede njene pojavnosti, etiologije in rizičnih dejavnikov, sopojavnosti drugih 

motenj, proučili oblike in klasifikacije RMK, značilnosti in težave otrok z RMK na področju 

grobe in fine motorike, hitrosti in kvalitete gibanja, motorične kontrole in mišičnega tonusa, 

motoričnega planiranja, stranskosti, zaznavanja, socializacije in čustvovanja ter učenja. 

Analizirali smo RMK skozi različna razvojna obdobja, poseben poudarek dali na RMK in 

vsakodnevne aktivnosti ter raziskali najpogostejše oblike pomoči otrokom z RMK. Podrobno 

poznavanje fenomena RMK je bistveno za ustrezno diagnostično ocenjevanje. 
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4. DIAGNOSTIČNO OCENJEVANJE RMK 
 

V 4. poglavju bomo analizirali diagnostično ocenjevanje RMK, in sicer: 

 diagnostične preizkuse za odkrivanje RMK, vključno z motoričnimi, senzomotoričnimi 

in nevrovedenjskimi testi, 

 celostno diagnostično ocenjevanj predšolskih otrok z RMK, kamor spadajo celostno 

specialnopedagoško diagnostično ocenjevanje, psihometrična sredstva za oceno 

spoznavnega razvoja, psihometrična sredstva za oceno razvoja na socialno-čustvenem 

področju in psihometrična sredstva za oceno govorno-jezikovnega razvoja, ter 

 celostno specialnopedagoško diagnostično ocenjevanje petletnih otrok z RMK. 

 

Ameriška psihiatrična zveza je leta 1994 v Diagnostičnem in statističnem priročniku duševnih 

motenj (DSM-IV) podala model razhajanja med sposobnostmi in dosežki (Magajna, 2010) s 4 

kriteriji, na podlagi katerih najpogosteje opredelimo RMK pri otroku (Barnett, 2008; Chambers, 

Sugden in Sinani, 2005; Drobež, 2010; Geuze, Jongmans, Schoemaker in Smits-Engelsman, 

2001; Kalar, 2009; Kirby in Drew, 2003): 

 kriterij A: Izkazani dosežki v okviru vsakodnevnih aktivnosti, ki zahtevajo motorično 

koordinacijo, so nižji glede na pričakovano za posameznikovo kronološko starost in 

spoznavne zmožnosti; motnja se lahko odraža kot pomembni zaostanki pri doseganju 

razvojnih mejnikov (tj. pri sedenju, plazenju, hoji), pri padanju predmetov, 'nerodnosti', 

slabšem športnem udejstvovanju in pri težavah pri zapisovanju. 

 kriterij B: Motnje iz kriterija A pomembno vplivajo na učne dosežke in na aktivnosti v 

vsakdanjem življenju oz. na vsakodnevne aktivnosti.  

 kriterij C: Motnja ni posledica splošnega medicinskega stanja (npr. cerebralne paralize, 

hemiplegije, mišične distrofije) in ne izpolnjuje kriterijev za pervazivno razvojno 

motnjo.  

 kriterij D: Če je prisotna motnja v duševnem razvoju, se diagnoza RMK lahko postavi 

le, če je nivo gibalnih spretnosti bistveno nižji, kot bi ustrezal stopnji motnje v duševnem 

razvoju.  

Predlagani model ima svoje prednosti, a tudi vrsto pomanjkljivosti. Strokovnjaki, ki ocenjujejo 

prisotnost RMK, so pogosto različnih profilov in nimajo vedno možnosti ocenjevanja v okviru 

kriterija D, za kar je potreben psiholog. Prav tako so raziskave pokazale, da je nesmiselno 

vztrajati pri izključevalnem kriteriju C, saj številni avtorji, kot npr. Gillberg in Kadesjö (2003), 

ugotavljajo visoko sopojavnost med RMK in pervazivnimi razvojnimi motnjami, točneje med 

RMK in Aspergerjevim sindromom. Evropska akademija za motnje v otroštvu – EACD je zato 

predlagala drugačno klasifikacijo z vidika izključevalnih kriterijev (kriterij C in D po DSM-

IV), in sicer v obliki enega samega kriterija, tj. »motnje, ki se jih ne da opredeliti zgolj kot 

posledico motnje v duševnem razvoju, specifične kongenitalne ali pridobljene nevrološke 

motnje, težje motnje vedenja ali druge medicinsko pogojene motnje« (Blank idr., 2012). 

Problematika obstoja RMK pri osebah z motnjo v duševnem razvoju še vedno ostaja 

nerazrešena. V 10. izdaji Mednarodne klasifikacije bolezni, priročnika Svetovne zdravstvene 

organizacije (v nadaljevanju MKB-10) (Svetovna zdravstvena organizacija, 1992) je pod 

motnjo F82 dodan zaznamek, da je pri nekaterih otrocih z RMK lahko zaznati tudi pomembno 

nevrorazvojno nezrelost, kot so horični gibi nepodprtih okončin ali zrcalni gibi oz. druge 

pridružene gibalne reakcije. Blank idr. (2012) izpostavljajo, da je glede na sodobne raziskave 

in klinično prakso vloga pridruženih reakcij še vedno nejasna in so na tem področju potrebne 

nadaljnje raziskave. V okviru delovne skupine EACD so problematiko obstoja RMK pri otrocih 

z motnjo v duševnem razvoju še poglobili, saj naj bi bilo preveč površno opredeliti mejo 

spoznavnih sposobnosti, pod katero se RMK ne bi več diagnosticirala. Blank idr. izpostavljajo, 

da je glede na kompleksnost arbitrarnega določanja mejnih vrednosti in opredelitev diskrepanc 
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v rezultatih tovrstna kategorična odločitev strokovnjakov izjemno otežena. V delovni skupini 

EACD so prišli do konsenza, da se lahko motorična disfunkcija pri osebi z motnjo v duševnem 

razvoju opredeli le, če so izpolnjeni vsi drugi kriteriji in je iz anamneze in diagnostičnih 

pregledov razvidno, da se gibalnih težav ne da drugače obrazložiti, poleg tega pa naj bi bil vpliv 

težav na izvajanje vsakodnevnih aktivnosti večji kot le posledice na račun dane stopnje motnje 

v duševnem razvoju. 

V DSM 5 (Ameriška psihiatrična zveza, 2013), v primerjavi s predhodnikom DSM-IV 

(Ameriška psihiatrična zveza, 2000), zasledimo drugače zastavljeno diagnosticiranje RMK 

(pod šifro 315.4), kjer je večji poudarek na učenju in obstanku, trajnosti primanjkljajev kljub 

intervenciji (izvedeni dodatni strokovni pomoči in prilagoditvah). Pomembno je tudi, da je 

RMK opredeljena v poglavju učnih težav/motenj. Prav tako se nevrorazvojne motnje, kamor je 

v DSM priročnikih umeščena tudi RMK, po novem opredeljujejo vseživljenjsko, torej ne 

izzvenijo v odrasli dobi, kot je bilo sprva mišljeno (npr. v Hamilton, 2002).  

DSM 5 tudi na novo opredeli kriterije za diagnosticiranje RMK, ki jih poda skupaj s smernicami 

za klinično sliko po posameznem kriteriju (Ameriška psihiatrična zveza, 2013, str. 74-75): 

 kriterij A: Učenje in izvajanje koordiniranih motoričnih spretnosti sta izrazito pod 

pričakovanim glede na starost posameznika in priložnosti, ki so mu bile omogočene za 

pridobivanje in uporabo dane spretnosti. Težave se odražajo kot nerodnost (npr. padanje 

iz rok, zaletavanje v predmete) ter kot upočasnjenost in nenatančnost pri izvajanju 

gibalnih aktivnosti (npr. pri lovljenju predmetov, uporabi škarij in pribora, pri 

zapisovanju, pri učenju vožnje s kolesom ali udeležbi pri športu). 

- Manifestacija primanjkljajev pri pridobivanju motorične koordinacije se spreminja 

s starostjo. 

- Pri mlajših otrocih so lahko prisotni zaostanki pri doseganju gibalnih mejnikov 

(sedenje, plazenje, hoja), čeprav mnogi ustrezno dosegajo razvojne mejnike ter 

spretnosti, kot so premagovanje stopnic, pedaliranje, zapenjanje gumbov, 

sestavljanje sestavljank in zapenjanje zadrg. 

- Tudi ko je določena spretnost usvojena, sama gibalna izvedba deluje neskladno, je 

počasnejša in manj natančna kot pri vrstnikih; pri starejših otrocih in odraslih je 

lahko prisotna upočasnjenost in nenatančnost pri motoričnih vidikih določene 

aktivnosti, npr. pri sestavljanju sestavljank, pri gradnji modelov, pri igrah z žogo 

(posebno v ekipah), pri zapisovanju, pri tipkanju, pri vožnji in pri skrbi zase.  

 kriterij B: Motorični primanjkljaj iz kriterija A pomembno in vztrajno vpliva na 

aktivnosti v vsakdanjem življenju, ki so značilne za določeno kronološko starost (npr. 

skrb zase in samovzdrževanje), ter vpliva na akademsko oz. šolsko produktivnost, 

predzaposlitvene in zaposlitvene aktivnosti, na prosti čas in igro.  

- RMK se diagnosticira le, če primanjkljaji na področju gibalnih spretnosti 

pomembno in trajno vplivajo na zgoraj navedene aktivnosti. 

- Primeri takšnih aktivnosti so oblačenje, hranjenje s priborom, ustreznim za 

posamezno starost in brez packanja, vključevanje v gibalne igre vrstnikov, raba 

pripomočkov v šoli, kot npr. ravnil, škarij, ter udeležba pri skupinskih vadbenih 

aktivnostih v šoli. 

- Ne le da je sposobnost izvedbe teh aktivnosti oškodovana, opaziti je tudi možno 

počasnejšo izvedbo dane aktivnosti. 

- Spretnosti pri zapisovanju so pogosto oškodovane, posledično je zapis težje berljiv 

in / ali čas priprave pisnega izdelka bistveno upočasnjen, kar vpliva na akademske 

dosežke (ločeno od specifične učne težave na področju pisanja s poudarkom na 

motoričnem vidiku samega zapisovanja). 



88 

 

- Pri odraslih so spretnosti v okviru vsakodnevnih aktivnosti v procesu izobraževanja 

in zaposlitve oškodovane zaradi težav pri koordinaciji, posebno, kjer se zahteva 

določena hitrost in natančnost.    

 kriterij C: Simptomi RMK se pojavljajo že v zgodnjem razvojnem obdobju. 

- simptomi RMK se sicer pojavljajo že zgodaj v otroštvu, vendar se RMK ne 

diagnosticira pred dopolnjenim 5. letom, ker se zelo razlikujejo starosti za 

pridobitev določene gibalne spretnosti med posamezniki, prav tako je premalo 

stabilnosti dokončne diagnostične ocene mlajših otrok v zgodnjem obdobju 

(nekateri otroci nadoknadijo zaostanek) ali tudi zato, ker se še niso v celoti 

manifestirali drugi vzroki za zaostanek na gibalnem področju. 

 kriterij D: Primanjkljaji z vidika gibalnih spretnosti niso bolje pojasnjeni preko motnje 

v duševnem razvoju ali motnje vida in ne pripadajo nevrološkem stanju, ki vpliva na 

gibanje (npr. cerebralna paraliza, mišična distrofija ali degenerativna motnja). 

- Če je prisotna motnja v duševnem razvoju, se diagnoza RMK lahko postavi le, če 

je nivo gibalnih spretnosti bistveno nižji, kot bi ustrezal stopnji motnje v duševnem 

razvoju, vendar pa mejne vrednosti IQ oz. diskrepančni kriterij v priročniku ni 

natančneje opredeljen. 

Blank idr. (2012) izključevalnim kriterijem (D) dodajo, da se poleg drugih specifičnih 

kongenitalnih ali pridobljenih nevroloških motenj upošteva še skupino drugih težjih 

psihosocialnih težav, kot so npr. težje motnje pozornosti ali težje psihosocialne težave na račun 

deprivacije (intenzivno pomanjkanje gibalnih spodbud, omejevanje gibanja ipd.). 

Novost zadnje izdaje priročnika DSM, tj. DSM 5 je tudi v tem, da se podskupin nevrorazvojnih 

motenj, tj. motenj v duševnem razvoju, komunikacijskih motenj, motnje avtističnega spektra, 

AD(H)D, primanjkljajev na posameznih področjih učenja in motoričnih motenj ne opredeljuje 

več in se posamezno motnjo obravnava kot sindrom, kot skupek določenih primanjkljajev, 

znakov, ki so ali niso prisotni pri posamezniku (Baird, 2013). Med motorične motnje po DSM 

5 poleg RMK spadajo tudi motnja stereotipnega gibanja, Tourettov sindrom, motnja kroničnih 

motoričnih ali vokalnih tikov, motnja začasnih tikov, druge specifične in nespecifične motnje 

tikov. 

V DSM 5 pa ni opredeljena intenziteta primanjkljajev, ki je možna od blažje do zmerne in težje 

oblike. Glede na novejše svetovne trende v diagnostičnem ocenjevanju se je potrebno bolj kot 

na postavljanje samih diagnoz na podlagi v priročnikih, kot sta DSM ali MKB, opredeljenih 

kriterijev osredotočiti na t.i. ‘model odziv na obravnavo’ (v nadaljevanju: RTI), kjer so v 

ospredju smernice za izvajanje dodatne strokovne pomoči skupaj z možnimi prilagoditvami za 

osebe z RMK, da lahko bolje delujejo v vsakdanjem življenju. 

RMK je po MKB-10 (Svetovna zdravstvena organizacija, 1992) definirana kot motnja, katere 

glavna značilnost je resen primanjkljaj v razvoju motorične koordinacije, ki ga ni možno 

opredeliti v okviru motnje v duševnem razvoju ali katere druge specifične kongenitalne ali 

pridobljene nevrološke motnje. Kljub temu je pri večini kliničnih primerov opaziti pomembne 

nevrorazvojne nezrelosti, kot npr. horeični gibi nepodprtih okončin ali zrcalno gibanje in druge 

pridružene gibalne značilnosti, kot tudi znaki slabše fine in grobe motorike. MKB-10 

opredelitev še izločuje nenormalnosti pri drži in gibanju (R26), izolirano pomanjkanje 

koordinacije (R27) ter sekundarni gibalni primanjkljaj na račun motnje v duševnem razvoju 

(F70–F79) ali drugih zdravstvenih ali psihosocialnih motenj. Tako kot pri DSM kriterijih je 

pomembno, da se primanjkljajev ne da razložiti z drugimi zdravstvenimi ali s pridobljenimi 

stanji oz. z motnjami. 

Za postavljanje diagnoze RMK je potrebna stabilnost in obstoj motnje vsaj 1 leto po prvotnem 

pregledu (Kadesjö in Gillberg, 1999), potrebno je opažanje napredka skozi čas, poleg tega pa 

se težave s koordinirano izvedbo gibov nadaljujejo v adolescenci in v odrasli dobi predvidoma 

pri 50-70% otrok z RMK (Cantell, Smyth in Ahonen, 2003). 
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Kdaj začnemo z odkrivanjem RMK pri otroku? Pomemben znak po Jongmans (2005a) je 

gotovo, ko starši oz. vzgojitelj ali učitelj posumijo: 

 da so otrokove gibalne spretnosti bistveno slabše kot spretnosti njegovih vrstnikov;  

 ko gibalni razvoj zaostaja za intelektualnim (izrazita diskrepanca med gibalnim in 

spoznavnim razvojem);  

 ko je otrokovo motorično vedenje zelo nerodno; 

 ko so prisotna odstopanja pri vsakodnevnih aktivnostih.  

 

4.1. DIAGNOSTIČNI PREIZKUSI ZA ODKRIVANJE RMK 

S pomočjo presejalnih razvojnih testov ugotavljamo, kateri otroci imajo tveganje za razvoj 

RMK, vendar pa testi kot taki niso merilo za opredelitev RMK pri otroku, prav tako niso 

ustrezno izhodišče za izdelavo programa intervencije. Zato je najbolje, če otroke, pri katerih na 

podlagi presejalnih razvojnih testov ugotovimo tveganje za prisotnost RMK, testiramo tudi s 

pomočjo motoričnih in senzomotoričnih testov. 

Glede na različne vidike RMK obstajajo različni merski instrumentariji za odkrivanje RMK 

(Jelovčan, Šetina in Pišot, 2010; Jongmans, 2005a; 2005b; Kalar, 2009; Larkin in Rose, 2005), 

tj. motorični in senzomotorični testi ter vprašalniki ali ček liste za starše in strokovne delavce 

(vzgojitelje oz. učitelje, svetovalne delavce). 

Kalar (2009) izpostavlja, da je dober in optimalni testni postopek za čim prejšnje in čim bolj 

ekonomično identificiranje RMK pri otroku želja vsakega raziskovalca na tem področju, a kljub 

številnim presejalnim testom do danes še ni enega enotnega testa, s katerim bi identificirali 

otroke z RMK.  

Wilson (2005) v svoji pregledni raziskavi obstoječe literature opredeli več pristopov k 

diagnostičnemu ocenjevanju RMK. V prvi skupini so pristopi, ki se osredotočajo na normativne 

vrednosti določenih funkcionalnih spretnosti (npr. z uporabo motoričnega preizkusa ABC 

gibanja). Ti pristopi poleg ovrednotenja funkcioniranja v okviru določene gibalne spretnosti s 

primerjavo normiranih vrednosti vključujejo tudi opisno oceno otrokovega funkcioniranja. 

Naslednjo skupino sestavljajo pristopi, ki se osredotočajo na splošne sposobnosti. Osnovno 

vodilo pri tovrstnem ocenjevanju RMK je hipoteza, da okrnjena senzomotorična integracija 

povzroča tako zaznavno-gibalne težave kot tudi učne težave in so posledica neke nevrološke 

disfunkcije. Osnovne splošne sposobnosti (kot npr. senzomotorično integracijo) lahko 

izmerimo s pomočjo preizkusa, kot je npr. Test senzorne integracije in motoričnega planiranja 

(praksije), na podlagi katerega potem oblikujemo obravnavo z namenom izboljšanja danih 

sposobnosti, ki so okrnjene.  

Tretjo skupino predstavljajo pristopi, ki izhajajo iz nevrorazvojne teorije oz. biomedicinskega 

modela. Zgodnji nevrološki znaki (npr. nerodnost) nakazujejo na prisotnost motnje, kot je npr. 

minimalna cerebralna disfunkcija, kar se lahko opredeli s pomočjo nevrorazvojnega pregleda. 

Tovrstni pregled je sestavljen iz različnih nalog s področja razvojne nevrologije in učenja, s 

pomočjo katerih se iščejo mehki znaki ali minimalna nevrološka disfunkcija na podlagi 

primerjave z normativnimi vrednostmi za posamezno starostno obdobje. V četrto skupino so 

vključeni pristopi dinamičnega sistema, ki izhajajo iz predpostavke, da imajo otroci z RMK 

manj priložnosti za oblikovanje gibalne sinergije preko interakcije med učenjem naloge in 

okoljem. Ocenjevanje v okviru te skupine obsega biomehanično, kinematično in opazovalno 

analizo. Peta skupina so pristopi v okviru spoznavne nevroznanosti. Tu je v ospredju hipoteza, 

da netipičen razvoj možganov povzroča kognitivno dovzetnost, pomanjkljive izkušnje za 

učenje pa pospešijo tveganje za razvoj RMK. Ocenjevanje znotraj te skupine se osredotoča na 

možganske sisteme, ki pomembno vplivajo na razvoj gibalnih spretnosti (npr. notranje 

modeliranje oz. mentalna vadba ipd.). (prav tam) 
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4.1.1. MOTORIČNI, SENZOMOTORIČNI IN NEVROVEDENJSKI TESTI   

Za odkrivanje RMK obstaja vrsto motoričnih, senzomotoričnih in nevrovedenjskih testov 

(Larkin in Cermak, 2002). Kot je razvidno iz tabele 3, je večina testov, posebej motoričnih, 

namenjenih pretežno šolski populaciji oz. otrokom tik pred všolanjem. 

Pri diagnostičnem ocenjevanju je treba izpostaviti, da se mora ocenjevalec pred uporabo testov 

vprašati, kaj sploh želi doseči s posameznim testiranjem. Če je očitno, da je posameznikova 

težava bolj motorična kot senzorična, bo ocenjevalec uporabil teste motorike, v nasprotnem 

primeru pa raje teste senzorne integracije. Kateri test bo ocenjevalec uporabil, je odvisno tudi 

od razpoložljivosti testnega materiala in pa predvsem od tega, ali je določen test primeren za 

okolje, v katerem se otroka testira (ustrezna standardizacija testa, postavljene norme). 

 

Tabela 3  

Primeri standardiziranih testov za ocenjevanje motorične izvedbe pri otrocih 

Test Referenca Starost 

TESTI MOTORIČNIH SPRETNOSTI   

Bruininks Oseretsky test motoričnih sposobnosti, 

2. izdaja (BOT-2) 

Bruininks in Bruininks, 2005 4 – 21 

ABC gibanja, 2. izdaja (MABC-2) Henderson, Sugden in 

Barnett, 2007  

3 – 16.11 

Zurich Neuromotor Assessment – ZNA  Largo idr., 2001 5 – 18 

Peabodyeve lestvice motoričnega razvoja, 2. 

izdaja (PDMS-2) 

Folio in Fewell, 2000 0 – 5 

McCarronova ocena nevromišičnega razvoja 

(MAND) 

McCarron, 1982 3.6 – 18 

Test grobomotoričnega razvoja (TGMD-2) Ulrich, 2000 3 – 10.11 

NEVRO-VEDENJSKI TESTI   

Hiter nevrološki presejalni test, 2. izdaja  

(QNST-II) 

Mutti, Sterling, Martin in 

Spalding, 2004 

5 – 18 

Touwenova ocena minimalne nevrološke 

disfunkcije (MND), poenostavljena verzija 

Touwen, 1979;  

Hadders-Algra, 2002  

0 – 18 

Millerjev test za predšolske otroke (MAP) Miller, 1988 2.9 – 5.8 

Malčkova in dojenčkova motorična ocena 

(T.I.M.E.) 

Miller in Roid, 1994 0 – 3.6 

Klinično opazovanje motoričnih in posturalnih 

spretnosti, 2. izdaja (COMPS) 

Wilson, Kaplan, Pollock in 

Law, 2000 

5 – 15 

Senzorna integracija in test praksičnosti (SIPT) Ayres, 1989 4 – 8.11 

VIDNO-MOTORIČNI TESTI   

Beery Buktenica test vidno-motorične integracije, 

6. izdaja (VMI) 

Beery, Buktenica in Beery, 

2010  

2 – 100 

Test vidno-motoričnih spretnosti, 3. izdaja 

(TVMS-3)  

Martin, 2007 3 – 90 

Razvojni test vidnega zaznavanja, 2. izdaja 

(DTVP-2) 

Hammill, Pearson in Voress, 

1993 

4 – 9 

Opomba: Prirejeno po Larkin in Cermak (2002). 

 

4.1.1.1. Motorični testi    

V nadaljevanju so predstavljeni najpogosteje uporabljeni diagnostični motorični preizkusi v 

slovenski klinični in raziskovalni praksi, in sicer ABC gibanja, Bruininks-Oseretsky test 

motoričnih sposobnosti in ZNA test.  
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4.1.1.1.1. ABC gibanja 

V Sloveniji je trenutno najpogosteje uporabljen diagnostični material za odkrivanje otrok z 

RMK za slovensko populacijo prirejen test ABC gibanja (Henderson in Sugden, 2005) oz. 

njegova novejša različica ABC gibanja 2 (Henderson, Sugden in Barnett, 2015).  

S testom ABC gibanja dobimo objektivne kvantitativne podatke o otrokovem gibanju. Skupni 

dosežek otroka, pretvorjen v centile, nam pove, kam se otrok uvršča v skupini svojih vrstnikov. 

Ocenjevanje je sestavljeno iz dveh delov: testnega preizkusa (testa), v katerem mora otrok 

izvesti različne gibalne naloge, ter vprašalnika, ki ga izpolni odrasla oseba, ki pozna otrokovo 

vsakodnevno gibalno delovanje. V testnem preizkusu je 32 nalog, organiziranih v štiri starostne 

skupine (4 – 6, 7 – 8, 9 – 10 in 11 – 12 let), tj. osem nalog za vsako starostno skupino. Povprečen 

čas izvedbe je 20-30 minut. (Henderson in Sugden, 2005; Zupančič in Svetina, 2012) 

Prednost testnega postopka v okviru ABC gibanja je po Henderson in Sugden (2005) tudi 

možnost opazovanja in sistematičnega kvalitativnega beleženja izvajanja nalog in vedenja, 

posebno čustvenih in motivacijskih dejavnikov – naloge za vsako starostno skupino vključujejo 

namreč tudi smernice za kvalitativno opazovanje otroka med testiranjem. Opažanja, značilna 

za posamezno nalogo, omogočajo osredotočenost testatorja na zaznavno-gibalne vidike 

otrokovega izvajanja naloge. Vključujejo npr. otrokovo držo in način gibanja, ali otrok ustrezno 

nadzira intenzivnost gibanja, ali ne uspe spreminjati tempa gibanja ipd. Ob koncu testiranja 

zabeležimo še otrokovo vedenje med testom, morebiten nemir, nezmožnost koncentracije, 

odzivanje na uspeh in neuspeh ipd. 

Za potrebe interpretacije rezultatov sta v testu podani dve stopnji norm za skupno oceno težav 

pri motoriki – dosežki otrok med 5. in 15. centilom kažejo na mejno stopnjo težav (orig. 

borderline), dosežki pod 5. centilom pa so obravnavani kot dosežki otrok z izrazitejšimi 

težavami na motoričnem področju. (prav tam) 

Raziskava Groleger Sršen in Korelc (2010) je pokazala, da je slovenska priredba testa ABC 

gibanja uporaben test v redni klinični praksi. Raziskava je bila sicer izvedena na relativno 

majhnem vzorcu otrok s težavami na motoričnem področju (66 šolskih otrok), vendar je to ena 

redkih raziskav s področja sistematičnega diagnosticiranja RMK pri nas.  

Novejša različica testa ABC gibanja 2, ki je na razpolago tudi v slovenski priredbi (Henderson, 

Sugden in Banett, 2015), omogoča testiranje otrok starih od 3 do 16 let. V tej novejši različici 

so na razpolago testne pole za tri starostna obdobja, in sicer od 3 do 6 let, od 7 do 10 let in od 

11 do 16 let. Podobno kot pri ABC gibanja se za razmejitvene vrednosti upoštevata 15. centil 

za odstopanja na gibalnem področju, 5. centil pa za izrazitejše težave na gibalnem področju, ki 

govorijo v prid prisotnosti RMK. 

V tujini sta tako ABC gibanja kot njegova novejša različica ena od najpogosteje uporabljenih 

diagnostičnih preizkusov za ugotavljanje motoričnih težav pri otrocih in mladostnikih in služita 

kot referenčni standard za opredelitev RMK (Aylward in Verhulst, 2008; Blank, Smits-

Engelsman, Polatajko in Wilson, 2012; Schoemaker idr., 2006).  

Preizkus ABC gibanja je podrobneje predstavljen v empiričnem delu naše raziskave, in sicer v 

poglavju merski inštrumentarij.  

 

4.1.1.1.2. Bruininks-Oseretsky test motoričnih sposobnosti  

Bruininks-Oseretsky test motoričnih sposobnosti – BOTMP (Bruininks, 1978) je test gibalne 

funkcije, ki temelji na primerjavi norm in se večinoma uporablja v ZDA in v Kanadi (Blank 

idr., 2012). S pomočjo BOTMP ocenimo fino in grobo motoriko otrok starih od 4 let 6 mesecev 

do 14 let 6 mesecev. Obstajata dve obliki testa, in sicer celotna baterija testov, ki vsebuje 46 

testov, in krajša oblika, ki vsebuje 14 testov. Izvajanje celotne baterije traja od 45 do 60 minut, 

krajša oblika testa pa od 15 do 20 minut. 

Oceno grobe motorike nam da skupni seštevek rezultatov na podtestih hitrost, ravnotežje, 

bilateralna koordinacija in moč; oceno fine motorike pridobimo s pomočjo podtestov reakcijska 
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hitrost, vidno-motorična kontrola in hitrost zgornjih ekstremitet in ročnost; oceno celotne 

motorike  pa seštevek točk grobe in fine motorike skupaj s točkami pri podtestu koordinacija 

zgornjih ekstremitet. (Bruininks, 1978) 

Novejša različica testa, BOTMP-2, po Blank idr. (2012) omogoča norme za starost od 4 do 21 

let, pri čemer je v predšolskem obdobju interval med normami na 4 mesece, v šolskem obdobju 

so norme nastavljene na 6 mesecev, po 14. letu pa je interval med normami na 1 leto. Preizkus 

ima tudi ločene norme glede na spol. 

 

4.1.1.1.3. ZNA test 

Zurich Neuromotor Assessment – ZNA (Largo idr., 2001, v Kalar, 2009) je švicarski testni 

postopek, v katerem so gibalne naloge ocenjene glede na hitrost ter na stopnjo in trajanje 

pridruženih reakcij kontralateralnih in ipsilateralnih udov, obraza, glave in telesa. ZNA obsega 

dvanajst kratkih testov, pred katerimi se preveri lateralna dominanca. Naloge so prilagojene 

posamezni starostni skupini in obsegajo predvsem področja fine motorike ter statičnega in 

dinamičnega ravnotežja. ZNA preverja gibalne sposobnosti (npr. tapkanje s prsti), gibalne 

spretnosti (npr. statično ravnotežje, preskakovanje vrvi) in pridružene reakcije (kvaliteta giba, 

mehki nevrološki znaki) v starostnem obdobju od 5 do 18 let.  

 

4.1.1.2. Senzomotorični in nevrovedenjski preizkusi 

Diagnostični preizkusi v klinični praksi v Sloveniji, ki dajejo dodano vrednost motoričnim 

preizkusom in zajemajo tudi zaznavni vidik, so Bergès-Lézine test imitacije gibov, VMI 

preizkus, Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti, Razvojni test vidnega zaznavanja.  

 

4.1.1.2.1. Bergès-Lézine test imitacije gibov 

Pri mlajših otrocih lahko RMK napovemo tudi na podlagi rezultatov nalog kompleksne 

imitacije gibov Bergès-Lézine (Bergès in Lézine, 1972, v Išpanović-Radojković, 1986), tj. 

prvega dela, ki vključuje 20 nalog in je primeren za otroke od 3 do 6 let. Na podlagi otrokove 

izvedbe posameznih nalog ocenjujemo njegov občutek za smer v prostoru in za smer v odnosu 

glede na svoje telo. Za njihovo uspešno izvajanje je potrebno dobro poznavanje delov telesa in 

stranskosti na sebi in na drugem. 

Test imitacije gibov se osredotoča na različne funkcije CŽS, vključno z vidnim zaznavanjem, 

konceptom telesne sheme, propriocepcije ter motorične organizacije in kontrole (Gordon, 

1999). Še posebej diskriminatorne za pojav RMK pri otrocih, starejših od 6 let, so naloge 

bilateralne koordinacije, pri katerih mora otrok izvesti gib preko vertikalne telesne sredinske 

črte (Filipčič in Ozbič, 2008; Ozbič in Filipčič, 2010). 

Test nam lahko služi kot enostaven in z lahkoto apliciran presejalni test, saj strokovni delavci 

vrtca, šole s sistematično izvedbo Bergès-Lézine testa hitro opazijo, kateri otroci imajo težave 

z vidnim zaznavanjem, s prostorsko organizacijo, z motoričnim planiranjem in s spoznavnim 

rezoniranjem (Ozbič in Filipčič, 2010). 

 

4.1.1.2.2. Beery-Buktenica test vidno-motorične integracije 

Berry-Buktenica test vidno-motorične integracije – VMI (Beery, 1997) je vidno-motorični test 

za identifikacijo težav, ki nastanejo znotraj vidno-motorične integracije. S testom lahko 

določimo primanjkljaj v vidnem zaznavanju, pri fini motoriki in v koordinaciji oko-roka. Test 

je razdeljen na več sklopov in je prilagojen dvema starostnima skupinama, tj. otrokom med 2. 

in 8. letom, ter otrokom oz. mladostnikom do 18. leta. (Preda, 1997, v Kalar, 2009) Novejša 

različica testa (5. izdaja) je namenjena tudi odraslim. V novejših izdajah VMI sta dodana še 

podtesta vidno zaznavanje, kjer ni potreben gibalni odziv ter podtest motorična koordinacija, 

kjer je vpliv vidnega zaznavanja minimalen. (Beery in Beery, 2004) Najnovejša različica, tj. 6. 
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izdaja (Beery, Buktenica in Beery, 2010), je sicer nadgradnja prejšnjih izdaj, a v osnovi naloge 

ostajajo iste. 

VMI je podrobneje predstavljen v empiričnem delu naše raziskave, in sicer v poglavju merski 

inštrumentarij. 

 

4.1.1.2.3. Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti 

S pomočjo Preizkusa zaznavno-motoričnih sposobnosti otrok – ZMS (Mitič-Petek, 2001) je 

mogoče zbrati in oceniti podatke o zaznavno-motoričnem delovanju otrok, starih od 6 do 10 

let. Obsega razumevanje slušno zaznanih besednih navodil, pomnjenje slušno zaznanih 

informacij, vidno razlikovanje in razločevanje likov, simbolov in risb, pomnjenje vidno 

zaznanih likov, simbolov in telesnih položajev, vidno-motorično usklajenost oz. koordinacijo, 

vidno-motorično hitrost učenja ter vidno-motorično integracijo. Ugotavlja ravni zaznavno-

motoričnega razvoja po posameznih področjih slušne in vidne percepcije v povezavi z 

motoričnimi reakcijami, ki so posledica oz. odziv na slušne ali vidne dražljaje. 

Preizkus sam ne identificira RMK, vendar je možno na podlagi rezultatov preizkusa sklepati na 

določene primanjkljaje, značilne za RMK, izvajamo ga pa lahko le pri predšolskih otrocih, pri 

katerih je bilo odloženo všolanje in so že dopolnili 6 let. 

Zupančič in Svetina (2012) izpostavljata, da je preizkus namenjen triaži, ugotavljanju ravni 

zaznavno-gibalnega razvoja po posameznih področjih slušnega in vidnega zaznavanja v 

povezavi z gibalnimi odzivi in se ga lahko uporablja tudi kot spodbudni razvojni program za to 

področje, obenem pa že same naloge lahko služijo kot ideje za nabor novih vaj. Izvedba 

preizkusa traja od 60 do 90 minut. Rezultat vseh 31 nalog skupaj umesti otrokov rezultat v eno 

od naslednjih kategorij: dobre zaznavno-gibalne sposobnosti, težave na zaznavno-gibalnem 

področju in slabe zaznavno-gibalne sposobnosti.   

 

4.1.1.2.4. Razvojni test vidnega zaznavanja 

Frostig razvojni test vidnega zaznavanja - DTVP je namenjen odkrivanju možnih učnih težav 

ali nevroloških disfunkcij na podlagi ocenjevanja zaznavnih sposobnosti. Prenovljena izdaja 

DTVP-2 (Hammill, Pearson in Voress, 1993) je primerna za otroke, stare od 4 do 9 let, in 

ocenjuje tako vidno zaznavanje kot tudi spretnosti vidno-motorične integracije. Test je 

razdeljen na 8 področij, in sicer koordinacija oko-roka, prerisovanje, prostorski odnosi, mesto 

v prostoru, ločevanje figura – ozadje, vidno zaključevanje, vidno-motorična hitrost in 

konstantnost oblike. Test sam po sebi ne služi za odkrivanje RMK, vendar lahko na podlagi 

rezultatov sklepamo o zaznavnih komponentah RMK. 

 

4.1.1.3. Vprašalniki in ček liste 

Pri odkrivanju otrok z RMK se zelo pogosto uporabljajo tudi različni vprašalniki in ček liste. 

Elementi posameznih vprašanj navadno zajemajo opazovanje spretnosti v okviru vsakodnevnih 

aktivnosti, namenjeni pa so staršem oz. strokovnim delavcem, ki delajo z otroki. Poseben vir 

informacij so tudi samoevalvacijski vprašalniki, namenjeni starejšim otrokom in odraslim. 

(Kirby in Drew, 2003; Larkin in Cermak, 2002; Larkin in Rose, 2005) 

 

4.1.1.3.1. Vprašalniki razvojne motnje koordinacije – DCDQ in LDCDQ 

Vprašalnik razvojne motnje koordinacije – DCDQ (Wilson, Kaplan, Crawford in Roberts, 

2007; Wilson in Crawford, 2012), ki je na voljo tudi v slovenski priredbi (Terčon, Filipčič in 

Wilson, 2012), je namenjen staršem in služi v pomoč pri odkrivanju RMK pri otrocih, starih od 

5 do 15 let. Starši primerjajo gibalne spretnosti svojih otrok s spretnostmi njihovih vrstnikov s 

pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice. Omogoča standardizirano metodo ocenjevanja 

otrokove koordinacije v vsakdanjih, funkcionalnih aktivnostih. S pomočjo DCDQ ugotavljamo, 

ali ima otrok tveganje za prisotnost RMK ali ne. Sestavljen je iz 15 vprašanj, pri čemer 
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vprašanja 1-6 podajo oceno nadzora med gibanjem, vprašanja 7-10 zajemajo področje fine 

motorike oz. pisanja, vprašanja 11-15 pa nakazujejo neko splošno koordinacijo. 

Večina standardiziranih vprašalnikov je namenjena šolski populaciji, le redki so občutljivi za 

ugotavljanje RMK že v (zgodnjem) otroštvu. Rihtman, Parush in Wilson (Rihtman, Wilson in 

Parush, 2011) so zato razvili vprašalnik za ugotavljanje visokega tveganja za pojav RMK pri 

3-letnih in 4-letnih otrocih t.i. Mali vprašalnik razvojne motnje koordinacije – LDCDQ. Tako 

kot DCDQ je LDCDQ sestavljen iz 15 postavk, ki v setih po 5 vprašanj preverjajo nadzor med 

gibanjem, fino motoriko in splošno koordinacijo.  

DCDQ je podrobneje predstavljen v empiričnem delu naše raziskave, in sicer v poglavju merski 

inštrumentarij. 

 

4.1.1.3.2. Test vsakodnevnih aktivnosti  

Van der Linde idr. (2013) so razvili test vsakodnevnih aktivnosti – DCDDaily za otroke, stare 

od 5 do 8 let. Test je strukturiran tako, da otroku na neinvaziven način ponudi preizkušanje 

spretnosti v okviru vsakodnevnih aktivnosti, kot so mazanje masla na kruh, rezanje kruha, 

odpiranje in zapiranje nahrbtnika, lepljenje papirja, zlaganje papirja, pisanje, barvanje, rezanje, 

konstruktivna igra, nalivanje pijače, zajemanje tekočine z žlico, zavezovanje čevljev, oblačenje 

hlač, oblačenje majice, oblačenje jakne in skakanje. 

 

4.1.1.3.3. Vprašalnik senzorne integracije 

Vprašalnik senzorne integracije (Viola, 2007) je sestavljen iz več delov, ki poleg družinske, 

zdravstvene, psihološke, socialne in šolske anamneze vsebuje kontrolni seznam vedenj 

disfunkcije senzorne integracije na taktilnem, vestibularnem, proprioceptivnem, slušnem, 

vidnem področju, področju voha in sluha ter ocenjevalno lestvico za določanje hipersezibilnosti 

in hiposenzitivnosti.  

 

4.2. CELOSTNO DIAGNOSTIČNO OCENJEVANJE PREDŠOLSKIH 

OTROK Z RMK 
Barnett (2008) diagnostično ocenjevanje opredeli kot postopek sistematičnega zbiranja 

podatkov o posamezniku in integraciji teh podatkov z namenom opisa in boljšega razumevanja 

samega posameznika. Izpostavi, da je ocenjevanje večstopenjski proces, ki mora vsebovati 

uporabo različnih tehnik. Podobno Sugden (2007a) ter Sugden in Chambers (2005) poudarjajo, 

da morajo biti podatki za opredelitev diagnostične ocene pridobljeni iz različnih virov, pri 

čemer moramo informacije o otrokovih gibalnih kompetencah pridobiti iz virov, kot so formalni 

testi, podrobni opisi otrokovih izkazanih zmožnosti, informacije, pridobljene s strani vrtca oz. 

šole, družine ali samega otroka. Poleg tega je ocenjevanje gibalnega vedenja pomemben in 

integrativen del procesa nadaljnje obravnave, saj lahko način prvotnega ocenjevanja pomembno 

vpliva na obliko obravnave in njene cilje (Wilson, 2005). 

Ko govorimo o motnji v gibalnem razvoju, moramo poleg vloge zaznavnega in gibalnega 

sistema upoštevati tudi dinamičnost samega gibalnega razvoja in njegovega interaktivnega 

konteksta (Dent-Read in Zukow-Goldring, 1997, v Cantell in Kooistra, 2002).  

Blank idr. (2012) izpostavljajo, da je potrebno pri odkrivanju RMK prvenstveno izhajati iz 

anamneze in intervjujev ter jih uporabiti skupaj z vprašalniki, s kliničnim pregledom in z 

motoričnimi preizkusi. Poleg tega je potrebno uporabiti tudi inštrumentarij, ki preverja 

otrokovo funkcioniranje v okviru vsakodnevnih aktivnosti, v šoli in v prostem času ter klinične 

vtise primerjati s funkcioniranjem v naravnem okolju. Celostna ocena naj torej zajema otrokove 

dosežke z vidika telesnega funkcioniranja in strukture (npr. gibalne, senzorne in spoznavne 

funkcije, čustveno funkcioniranje, govor in jezik), z vidika vsakodnevnih aktivnosti (npr. skrb 

zase, šolski uspeh) in z vidika aktivne udeležbe (doma, v vrtcu oz. šoli in v družbi), pri čemer 

je potrebno upoštevati tudi osebne in okoljske dejavnike, ki pomembno vplivajo na njegovo 
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funkcioniranje. Aktivnosti v vsakdanjem življenju in otrokovi, starševski, učiteljevi pogledi na 

otrokovo funkcioniranje so izjemno pomemben dejavnik pri opredelitvi celostne diagnostične 

ocene.   

Za opredelitev celostne klinične slike pri otrocih z RMK bi bilo poleg prej naštetih obstoječih 

standardiziranih testov za ocenjevanje gibalne izvedbe in zaznavanja ter vprašalnikov, ček list 

za starše oz. strokovne delavce glede otrokovega soočanja z vsakodnevnimi aktivnostmi 

vsekakor smiselno uporabiti tudi teste za ugotavljanje otrokovih spoznavnih sposobnosti, 

razvoja govora in jezika ter socialno-emocionalnega razvoja – le tako zaključimo oceno 

otrokovega funkcioniranja na vseh področjih razvoja. (Ivić, Novak, Atanacković in Ašković, 

2002; Zupančič, 2004) 

Blank idr. (2012) prav tako poudarjajo potrebo po uporabi diagnostičnega ocenjevanja vedenja 

in čustvovanja pri otrocih z RMK, saj je sopojavnost RMK z drugimi motnjami, kot so 

AD(H)D, specifične učne težave ali MAS, zelo pogosta, prav tako pa lahko pri otroku z RMK 

nastanejo sekundarne težave na področju vedenja in čustvovanja.  

Celostno sliko v otrokovo funkcioniranje nam ponujajo nekateri preizkusi, ki poleg motoričnih 

vidikov ocenjujejo tudi druga področja razvoja, vseeno pa ne pokrijejo vseh področij. V 

nadaljevanju sta predstavljena nabor preizkusov, ki se lahko tudi uporabljajo za ugotavljanje 

RMK pri otrocih, čeprav njihov osnovni namen ni za to področje, ter nabor preizkusov, ki 

pomagajo pri opredelitvi bolj celostne diagnostične ocene. 

 

4.2.1. CELOSTNO SPECIALNOPEDAGOŠKO DIAGNOSTIČNO 

OCENJEVANJE  

V nadaljevanju so predstavljeni standardizirani diagnostični preizkusi za celostno diagnostično 

ocenjevanje predšolskih otrok z RMK. V slovenskem kliničnem prostoru se v 

specialnopedagoški praksi najpogosteje uporablja Ocena profila posebnih potreb – SNAP, v 

okviru timske obravnave posameznika s primanjkljaji pa tudi druga psihometrična sredstva za 

oceno spoznavnega razvoja, govornega razvoja in socialno-čustvenega razvoja, ki jih lahko pri 

kliničnem diagnostičnem ocenjevanju uporabljajo le psihologi in klinični psihologi. Nek 

splošni vpogled v funkcioniranje otrok pred vstopom v šolo pa nam da tudi Vprašalnik za 

oblikovanje profila otrok pred vstopom v šolo. 

 

4.2.1.1. Ocena profila posebnih potreb – SNAP  

Za ugotavljanje splošnega funkcioniranja otrok in grobe ocene profila posebnih potreb je na 

voljo merski instrumentarij SNAP oz. profil ocene posebnih potreb (Weedon in Reid, 2009). 

Instrumentarij je namenjen ugotavljanju specifičnih učnih težav pri otrocih v starosti od 5 do 

14 let. Omogoča sistematičen in natančen pregled otrokovih specifičnih učnih težav njihovih 

dejavnikov. Ni test v psihometričnem smislu, temveč pripomoček za zbiranje informacij o 

učencu, ki so pomembne za ugotavljanje morebitnih težav pri določeni šolski spretnosti. 

Sestavni del SNAP je tudi računalniški program, s katerim dobimo profil učenčevih težav in za 

vsako od težav tudi nasvete za ravnanje v šoli in doma. Informacije o otroku vpišemo v program 

na podlagi treh izpolnjenih vprašalnikov: vprašalnika za oceno učenca, ki ga izpolnijo učitelji 

v šoli, starši vpišejo družinske podatke, učenec pa izpolni vprašalnik Kakšen sem?, s pomočjo 

katerega dobimo informacije o učenčevi samopodobi na socialnem in šolskem področju. 

Vprašalnik za oceno učenca je sestavljen iz 118 vprašanj in obsega informacije s področij 

branja, pisanja, računanja, govorjenja in poslušanja, izgovorjave, organizacije, socialnega in 

drugega vedenja, čustvovanja, pozornosti, spomina, gibalnih veščin, informacije glede hitrosti 

dela ter vidnih in zaznavnih sposobnosti. Pri nekaterih vprašanjih je priporočen preizkus, s 

katerim dobimo ustrezno oceno za neko spretnost. Diagnostični preizkusi SNAP dajejo le 

približne klinične vpoglede, za nadaljnje preučevanje in poglobljeno raziskovanje 
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posameznikovih specifičnih učnih težav pa potrebujemo natančnejše metode ali merske 

pripomočke. 

 

4.2.1.2. Vprašalnik za oblikovanje profila pred vstopom v šolo 

Vprašalnik za oblikovanje profila pred vstopom v šolo (Ozbič, Kogovšek, Zver, Novšak Brce 

in Vališer, 2012) je namenjen celostni oceni delovanja otrok od 5 do 7 let s strani vzgojiteljev 

in učiteljev. S pomočjo vprašalnika  odkrivamo otroke z morebitnimi učnimi težavami, možno 

pa je tudi odkrivanje nadarjenih otrok. Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov, pri čemer so vse 

postavke na osnovi petstopenjske Likertove lestvice. Vprašanja se nanašajo na veščine in 

vedenja otrok, ki jih lahko opazimo v skupini, pri nekaterih postavkah pa je potrebno tudi 

individualno opazovanje ali opazovanje v paru oz. manjši skupini. 

Vprašalnik je podrobneje opisan v empiričnem delu naše raziskave, in sicer v poglavju merski 

inštrumentarij. 

 

4.2.2. PSIHOMETRIČNA SREDSTVA ZA OCENO SPOZNAVNEGA RAZVOJA 

Drugi diagnostični inštrumentariji, kot so razvojni testi in testi inteligentnosti, sicer niso 

nastavljeni tako, da ugotavljajo prisotnost RMK, lahko pa na podlagi rezultatov pridobimo neke 

smernice za nadaljnje opazovanje (Kirby in Drew, 2003), predvsem z vidika diskrepance med  

nebesednim in besednim delom v okviru Wechslerjevih testov inteligence. Glede na rezultate 

posameznih delov lahko sklepamo na določene gibalne težave, ki pa jih je potrebno preveriti z 

dodatnimi motoričnimi in s senzomotoričnimi testi. 

 

4.2.2.1. Wechslerjevi testi inteligentnosti 

Najpogosteje uporabljeno psihometrično sredstvo za ugotavljanje otrokovih spoznavnih 

zmožnosti so prav gotovo Wechslerjevi testi inteligentnosti. Testiranje z Wechslerjevimi testi 

inteligentnosti lahko izvaja le ustrezno usposobljen psiholog. 

Za predšolske otroke se uporablja Wechslerjev test za predšolske otroke, WPPSI, in sicer za 

otroke, stare od 2 let 6 mesecev do 7 let 3 mesecev. Najnovejša različica WPPSI–III (Wechsler, 

2013) je sestavljena iz 14 podtestov, in sicer sestavljanje kock, informacije, matrično 

rezoniranje, besednjak, slikovni koncepti, iskanje simbolov, besedno rezoniranje, šifriranje, 

razumevanje, dopolnjevanje slik, podobnosti, receptivni besednjak, sestavljanje predmetov in 

poimenovanje slik. Poleg tega, da je mogoče interpretirati integralni rezultat na celotni lestvici 

inteligentnosti ter na lestvici besedne in nebesedne inteligentnosti, lahko razberemo tudi 

informacije o bolj specifičnih sposobnostih testiranega otroka na posameznih podlestvicah. S 

pomočjo WPPSI ocenimo inteligenčni kvocient pri predšolskih otrocih. 

Tudi pri diagnosticiranju RMK psihologi pogosto uporabljajo Wechslerjeve teste 

inteligentnosti pri otrocih. »Neharmoničen profil Wechslerjevega testa indicira na pojav RMK« 

(Bojanin in Kovačević, 1984, str. 264). Wechslerjevi testi vsebujejo različne podteste, ki bodisi 

merijo verbalno bodisi neverbalno komponento. Vsak podtest se samostojno vrednoti, tako da 

dobimo verbalni in neverbalni IQ, ki skupaj dajeta vrednost končni oceni IQ. Izrazita 

diskrepanca med verbalnim in neverbalnim IQ je temeljna indikacija, da imamo opravka z 

otrokom z RMK (Kirby in Drew, 2003, str. 61). Zavedati pa se moramo, da Wechslerjevi testi 

sami po sebi niso diagnostično merilo RMK – merilo RMK je le v kombinaciji z opisom poteka 

razvoja pri posamezniku in testov senzomotoričnih sposobnosti.  

 

4.2.2.2. Barvne progresivne matrice 

Z barvnimi progresivnimi matricami (v nadaljevanju CPM) (Raven, Raven in Court, 1999a; 

1999b) merimo edukativno komponento splošne intelektualne sposobnosti oz. trenutno jasnost 

opazovanja in stopnjo intelektualnega razvoja. So psihodiagnostični pripomoček za merjenje 

nebesednega dela splošnega faktorja inteligentnosti pri otrocih, pri nekaterih starejših 



97 

 

posameznikih in pri posameznikih s posebnimi potrebami. Primerne so za starost od 4. leta 

naprej. (Zupančič in Svetina, 2012)  

CPM vsebujejo 36 postavk (nalog) v treh sklopih po 12 problemov. Ocenjujemo glavne 

spoznavne procese, ki jih otroci, stari manj kot 11 let, običajno že zmorejo. Ker s CPM lahko 

ocenimo trenutno jasnost opazovanja in stopnjo intelektualnega razvoja, napačnih odzivov ne 

moremo zadovoljivo uporabiti za kvantitativno ocenjevanje vrste intelektualne disfunkcije. Z 

njimi lahko le določimo, kje se človek moti in morda še, zakaj se moti. Norme CPM so 

izračunane v centilih. (Raven, Raven in Court, 1999a; 1999b) 

CPM so podrobneje predstavljene v empiričnem delu naše raziskave, in sicer v poglavju merski 

inštrumentarij. 

 

4.2.2.3. Likovni test Benderjeve 

S pomočjo Likovnega testa Bendejeve – razvojni ocenjevalni sistem, LB-R (Koppitz, 1981) 

dobimo informacije o morebitni možganski oškodovanosti, s pomočjo čustvenih pokazateljev 

pa informacije o čustvenem stanju otroka. Test uporabljamo za otroke, stare od 5 do 10 let. S 

pomočjo t. i. nevroloških indikatorjev test omogoča zbiranje informacij o morebitni možganski 

oškodovanosti in o čustvenem stanju otroka. Testiranje se izvaja posamezno, možna pa je tudi 

skupinska uporaba. Otroci po vrsti prerisujejo na list papirja 9 predlog. Ker imajo otroci v 

danem starostnem intervalu še nezrelo finomotorično kontrolo, manjših deviacij in dvomljivih 

odklonov ne ocenjujemo. Rezultat na LB-R nam poda veljavno in zanesljivo informacijo o 

otrokovem stanju v določenem času. Preizkus lahko uporablja le usposobljeni psiholog. 

 

4.2.3. PSIHOMETRIČNA SREDSTVA ZA OCENO RAZVOJA NA SOCIALNO-

ČUSTVENEM PODROČJU 

Za oceno razvoja predšolskega otroka na socialno-čustvenem področju obstajajo številna 

psihometrična sredstva, med drugim Vprašalnik o socialnem vedenju otrok, Test zgodnjega 

socialno-čustvenega razvoja in Ocena profila posebnih potreb – vedenje (SNAP B). 

 

4.2.3.1. Vprašalnik o socialnem vedenju otrok (SV-O) 

Psihologi v Sloveniji se najpogosteje poslužujejo Vprašalnika o socialnem vedenju otrok, SV-

O (LaFernier in Dumas, 2001), ki je namenjen otrokom, starim od 2.6 do 6.8 let. Z vprašalnikom 

ugotavljamo socialno kompetenco, načine čustvenega izražanja in težave pri socialnem 

prilagajanju otrok. S skupnim rezultatom dobimo vpogled v otrokovo splošno socialno 

prilagajanje v vrtcu oz. v šoli. Vključuje 80 vprašanj in vsebuje osem temeljnih lestvic. Lestvice 

lahko interpretiramo posamično, poleg tega pa s specifično kombinacijo med njimi tvorimo še 

štiri sestavljene rezultate: otrokovo socialno kompetenco v ožjem smislu (izraženost pozitivnih 

polov osmih temeljnih lestvic), težave ponotranjenja (sklopi negativnih postavk lestvic veselje-

potrtost, zaupljivost-anksioznost, vključevanje-osamljenost in samostojnost-odvisnost), težave 

pozunanjenja (sklopi negativnih postavk lestvic strpnost-jeza, mirnost-agresivnost, 

prosocialnost-egoizem in sodelovanje-nasprotovanje) ter socialno prilagojenost (vključuje vseh 

80 postavk in tako omogoča primerjavo otrok na enem samem indeksu). Inštrument je namenjen 

ugotavljanju otrokovih vedenjskih nagnjenj, na podlagi katerih vzgojiteljem in staršem 

svetujemo pri usmerjanju njihovega vzgojnega dela, saj sočasno odkriva otrokova "močna" in 

"šibka" področja obnašanja v socialni skupini izven družine.  

Otrokovi rezultati pri temeljnih in sestavljenih lestvicah SV-O so izraženi v t-vrednostih in 

centilih, na podlagi teh vrednosti pa se izriše otrokov profil. Posebno je potrebno biti pozoren 

pri otrocih, katerih rezultati se nahajajo pod 10. centilom (še posebej, če so rezultati sestavljenih 

lestvic pod omenjenim centilom) – pri teh otrocih obstaja povečano tveganje za razvoj motenj 

(LaFreniere in Dumas, 1995, v Zupančič in Svetina, 2012). 
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Zupančič in Svetina navajata tudi, da so rezultati mednarodne raziskave, v katero so bili 

vključeni tudi slovenski otroci, pokazali nekatere razlike med spoloma, npr. deklice so bile bolj 

socialno kompetentne in posledično uspešnejše pri socialnem prilagajanju, dečki pa so večkrat 

izražali čustva jeze in so bili pogosteje agresivni in egoistični v odnosu do vrstnikov, bili pa so 

tudi nasprotovalni v odnosu do odraslih. Zato so pri naši priredbi navedene ločene norme za 

dečke in za deklice. 

SV-O je podrobneje predstavljen v empiričnem delu naše raziskave, in sicer v poglavju merski 

inštrumentarij. 

  

4.2.3.2. Test zgodnjega socialno-čustvenega razvoja 

Oceno razvoja otrokovih socialno-čustvenih veščin nam nudi Test zgodnjega socialno-

čustvenega razvoja – TOESD (Hresko in Brown, 1984), ki je namenjen otrokom, starim od 3.0 

do 7.11 let. Omogoča identifikacijo mlajših otrok z vedenjskimi težavami ter identifikacijo 

okoliščin, v katerih se težave pojavljajo. TOESD je sestavljen iz štirih, med seboj neodvisnih 

komponent, in sicer iz treh lestvic, tj. lestvice učenca, učitelja in staršev ter sociograma. 

Lestvico učenca izpolnimo na podlagi otrokovih odgovorov, lestvico učitelja izpolni učitelj, 

lestvico staršev starši, otrokovi vrstniki pa sodelujejo pri izdelavi sociograma. 

 

4.2.3.3. Ocena profila posebnih potreb - vedenje (SNAP-B) 

Vedenje in socializacijske veščine bi lahko preverili tudi z oceno profila posebnih potreb s 

področja socializacije, čustvovanja in vedenja, t.i. SNAP vedenja oz. SNAP-B (Weedon in 

Long, 2006), ki je primeren za otroke od 5-16 let. Izpostavlja tri ključna področja, v okviru 

katerih se pojavljajo čustveno-vedenjske težave, in sicer odnos do samega sebe (anksioznost, 

eksplozivna jeza, implozivna jeza in depresija), odnos z vrstniki (pomanjkanje prijateljstev, 

instrumentalna agresivnost, iskanje pozornosti pri vrstnikih, škodljivost do vrstnikov) in odnos 

do odraslih (iskanje pozornosti pri odraslih, kljubovanje odraslim, prekomerna navezanost in 

odvisnost do odraslih, škodljivost do odraslih), hkrati pa preko vprašalnika za starše da vpogled 

v otrokovo obnašanje doma. Tako kot SNAP (ocena profila posebnih potreb z vidika učnih 

težav) je SNAP-B računalniški program, ki omogoča izpis predlaganih aktivnosti za razvijanje 

šibkih področij.  

 

4.2.4. PSIHOMETRIČNA SREDSTVA ZA OCENO GOVORNO-JEZIKOVNEGA 

RAZVOJA 

Psihometrična sredstva za oceno govorno-jezikovnega razvoja pri predšolskih otrocih zajemajo 

tako psihološki kot seveda tudi logopedski vidik. Psihologi v Sloveniji najpogosteje uporabljajo 

Lestvice splošnega govornega razvoja, logopedi pa Preventivni logopedski pregled 5-letnega 

otroka. Slednji se uporablja  ponekod po Sloveniji kot del sistematskega pregleda pred vstopom 

v šolo, v katerega je vključena tudi logopedska ocena, žal pa se v vseh regijah ne izvaja in ni 

obvezno. Prav tako preizkus trenutno še ni standardiziran.  

 

4.2.4.1. Lestvice splošnega govornega razvoja 

Za oceno govornega razvoja psihologi uporabljajo Lestvico splošnega govornega razvoja, 

LSGR-LJ (Marjanovič Umek, Kranjc, Bajc in Fekonja, 2007), ki je namenjena predšolskim 

otrokom, starim od 2 do 6 let. Vključene so tri lestvice: lestvica govornega razumevanja, 

lestvica govornega izražanja, od petega leta dalje pa se lahko uporablja tudi lestvica 

metalingvističnega zavedanja. S prvima dvema ocenimo razumevanje govora in govorno 

izražanje otrok na ravni vsebine (semantike) in strukture (morfologije in sintakse). Lestvica 

metalingvističnega zavedanja je namenjena ocenjevanju fonološkega zavedanja (poimenovanje 

posameznega glasu v besedi), razumevanja koncepta beseda (daljša, krajša beseda, zadnje 

beseda v stavku) in poznavanja slovničnih pravil slovenskega jezika (popravljanje napak).  
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Lestvica govornega razumevanja vključuje naloge iz različnih vsebinskih skupin (npr. besede 

za poimenovanje količin, sopomenke, besede za poimenovanje lastnosti itd.). Lestvica 

govornega izražanja prav tako pokriva različna vsebinska področja, od zaimkov, dejanj in stanj 

v sedanjosti, pojasnjevanja besed do sklanjanja. Lestvica metajezikovnega zavedanja pa 

vključuje vsebinska področja, kot so popravljanje napak, ugotavljanje daljše / krajše besede ali 

zadnje besede. (Zupančič in Svetina, 2012, str. 89)     

Celotna lestvica LSGR-LJ po Marjanovič Umek idr. (2007) vključuje 211 nalog, vendar otroci 

glede na svojo kronološko starost in govorno kompetentnost rešijo le naloge ustrezne 

težavnosti. Zupančič in Svetina navajata, da se pri vseh treh lestvicah uporabljajo standardni 

pripomočki (npr. kocke, punčka, žoga) in slikovne predloge. Otrokove odgovore se beleži v 

odgovorni zvezek, preizkus pa traja od 20 do 30 minut, odvisno od otrokove starosti in hitrosti 

reševanja. Otrokovi dosežki so izraženi v centilih. 

Poleg zgoraj omenjenih lestvic vključuje tudi listo za analizo otrokove rabe govora, s katero 

pridobimo informacije o otrokovi rabi govora oz. o njegovi komunikacijski zmožnosti. 

Izpolnjujemo jo na podlagi opazovanja otroka med samim preizkušanjem in v času interakcije 

otroka z odraslimi in s sovrstniki (npr. v vrtcu pri prosti igri). LSGR-LJ izvajamo individualno 

in jih uporabljamo za otroke od 2 do 6 let starosti, pri čemer lestvico meta-lingvističnega 

zavedanja uporabimo samo pri otrocih starih 5 in 6 let.  

Zupančič in Svetina (2012) še poudarjata, da Lestvica govornega razumevanja dobro razlikuje 

med otroki do 4 let, dosežki šestletnikov pa so večinoma visoki z majhno raznolikostjo. Pri 

Lestvici govornega izražanja povprečni dosežek enakomerno narašča s starostjo skupin, 

Lestvica metajezikovnega zavedanja pa ustrezno razlikuje med dosežki petletnikov in 

šestletnikov. 

LSGR-LJ so podrobneje predstavljene v empiričnem delu naše raziskave, in sicer v poglavju 

merski inštrumentarij. 

 

4.2.4.2. Preventivni logopedski pregled petletnega otroka (PLP-5) 

Preventivni logopedski pregled petletnega otroka – PLP-5 je, kot smo že omenili, 

nestandardiziran preizkus, ki ga logopedi uporabljajo za ugotavljanje morebitnih odstopanj pri 

otrocih pred vstopom v šolo. Gačnik idr. (2013) ga opisujejo kot »presejalni test, ki omogoča 

prepoznavanje otrok, pri katerih je prisotno tveganje, da imajo težave ali motnje na govorno-

jezikovnem področju in potrebujejo podrobnejši diagnostični logopedski pregled. Slednji nato 

odkrije morebitne zaostanke, motnje ali primanjkljaje.« V preliminarni študiji za potrebe 

standardizacije so avtorice zajele 191 otrok v okviru rednega sistematičnega pregleda pri 5 letih 

ter so na osnovi rezultatov študije in kombinacije teoretičnih postavk ter praktičnih spoznanj so 

izdelale kriterije ocenjevanja posameznih nalog. V prihodnje bo test po potrebi nadgrajen, 

pridobile se bodo norme in zaključen bo proces standardizacije.  

 

4.3. CELOSTNO SPECIALNOPEDAGOŠKO OCENJEVANJE 

PETLETNIH OTROK Z  RMK 
Velik del specialnopedagoškega diagnostičnega ocenjevanja predšolskih otrok je  

nestandardiziran, strokovnjaki v klinični praksi najpogosteje uporabljajo lasten nabor 

preizkusov, ki zajema oceno otrokovih zmožnosti na različnih oz. na vseh razvojnih področjih. 

Največkrat se kot osnovno izhodišče pri kliničnem diagnostičnem ocenjevanju otrok v različnih 

starostnih obdobjih v predšolski dobi uporabljajo ocenjevalne lestvice, ki jih je razvila Jurišić 

(Jurišić, 1991), ali lestvice v Razvojnih korakih (Ivić idr., 2002).  

Ker pa ni enotnih inštrumentarijev oz. modela ocenjevanja, ki bi ga lahko specialni pedagog 

uporabil v klinični praksi pri odkrivanju in celostnem diagnostičnem ocenjevanju petletnih 

otrok z RMK, je velika potreba po izdelavi novega modela in ocenjevalnih lestvic za celostno 

ocenjevanje petletnih otrok z RMK, česar smo se lotili v empiričnem delu naše raziskave. 
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V tem poglavju smo proučili obstoječe diagnostične inštrumentarije za ocenjevanje razvojne 

motnje koordinacije. Podrobneje smo se posvetili inštrumentarijem za celostno diagnostično 

ocenjevanje predšolskih otrok, ki vključuje tako specialnopedagoške preizkuse kot tudi 

medicinske, psihološke in logopedske preizkuse. Na koncu smo oblikovali izhodišče za našo 

raziskavo, za celostno specialnopedagoško diagnostično oceno petletnih otrok z RMK.   
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1. PROBLEM IN CILJI RAZISKOVANJA 
 

1.1. PROBLEM 
Predmet  naše doktorske disertacije je bilo odkrivanje petletnih otrok z RMK5 oz. s kliničnimi 

znaki RMK in oblikovanje modela celostne specialnopedagoške diagnostične ocene petletnih 

otrok z RMK, ki bi služil kot osnova pri nadaljnjem oblikovanju obravnave petletnih otrok z 

RMK.  

Raziskavi Missiuna, Law, King in King (2006) in Missiuna idr. (2007) sta pokazali, da je RMK 

premalo poznana pri strokovnjakih s področja zdravstva in šolstva, čeprav se, kot trdijo Blank 

idr. (2012), za dolgotrajno in večkrat manj učinkovito obravnavo porabi zelo veliko finančnih 

sredstev. Izpostavljajo tudi, da so gibalne težave otrok s kliničnimi znaki RMK pogosto 

obravnavane kot blažje in so zato otroci s kliničnimi znaki RMK deležni manj pozornosti kot 

otroci s težjimi motoričnimi motnjami, npr. otroci s cerebralno paralizo, mišično distrofijo ipd. 

Tudi v slovenskem prostoru je potrebna večja informiranost in specializiranost stroke za RMK, 

saj je kljub številnim raziskavam in strokovnim objavam v zadnjih 15 letih (npr. Drobež, 2005; 

Drobež, 2010; Filipčič in Terčon, 2008; Filipčič, Terčon in Stele, 2014; Gamser, 2011; 

Jelovčan, Šetina in Pišot, 2010; Kalar, 2009; Kalar, Videmšek in Karpljuk, 2005; Kavkler, 

2002; Kavkler, 2003; Korelc, Brezovar in Groleger, 2014; Korelc idr., 2013; Ozbič, 2006; 

Terčon, 2009a; 2010; 2011) RMK še vedno velika neznanka med slovenskimi strokovnjaki, še 

posebno v predšolskem obdobju.  

Zgodnja obravnava je po definiciji Evropske agencije za razvoj in specialno pedagogiko (2010) 

»skupek storitev za mlajše otroke in njihove družine, ki je na voljo glede na željo staršev v 

določenem obdobju otrokovega življenja, in obsega vsako izvedeno dejanje, ko otrok potrebuje 

posebno podporo, z namenom, da zagotovimo in spodbudimo njegov razvoj, utrdimo lastne 

zmožnosti njegove družine in spodbujamo socialno inkluzijo tako otroka kot njegove družine«. 

Majnemer (1998) pravi, da je cilj zgodnje obravnave spodbujanje spretnosti na vseh razvojnih 

področjih z namenom preprečevanja oz. zmanjševanja primanjkljajev ali sekundarnih težav, ki 

lahko nastanejo zaradi motnje v razvoju. Zgodnja obravnava omogoča tudi pomoč družinam 

pri soočanju z izzivi doma in v družbenem okolju, ki lahko prav tako nastanejo zaradi določenih 

razvojnih motenj. Zgodnja obravnava lahko sprosti anksioznost ali zmanjša verjetnost 

pridobljene nemoči, nizke motiviranosti in pomanjkanje opogumljenosti za sodelovanje v 

določeni aktivnosti (Fox in Lent, 1996). Dodati je tudi treba, da lahko šele, ko je določena 

razvojna motnja tudi klinično prepoznana (diagnosticirana), začnemo z ustrezno obravnavo 

(Majnemer, 1998).  

Zgodnja obravnava, ki vključuje tako odkrivanje morebitnih težav, diagnostično ocenjevanje in 

samo intervencijo, je osnova za učinkovito pomoč (Blank idr., 2012; Kirby in Drew, 2003). Pri 

otrocih z RMK lahko z zgodnejšo obravnavo preko prilagoditev in dodatne strokovne pomoči 

dovolj hitro spodbujamo večjo motivacijo za vključevanje v tipične aktivnosti v otroštvu in tako 

zmanjšamo tveganje za nizko samopodobo in slabšo socialno vključevanje (Blank idr., 2012; 

Dewey idr., 2011; Kirby in Drew, 2003; Missiuna, Rivard in Bartlett, 2003).  

Raziskave so pokazale, da negativne daljnoročne posledice RMK na račun neustrezne 

identifikacije in posledično pomanjkanje intervencije za RMK v zgodnejšem obdobju 

pomembno vplivajo na otrokov potek vzgoje in izobraževanja ter dolgoročno telesno in 

mentalno zdravje (Cantell, Crawford in Doyle-Baker, 2008; Causgrove Dunn in Dunn, 2006; 

Larkin in Rakimov, 2007; Rigoli idr., 2017). 

                                                 
5 Terminološko gledano bi morali uporabiti izraz 'otroci s sumom na pojav RMK' oz. 'otroci s kliničnimi znaki 

RMK', saj diagnozo RMK kot nevrorazvojne motnje lahko postavi le zdravnik in ne specialni pedagog. Po drugi 

strani pa RMK po mednarodno sprejetem konsenzu (Sugden, 2006) nadomešča termin 'dispraksija', ki je v 

Sloveniji še vedno v širši uporabi kot RMK. Dispraksija se pri nas obravnava kot specifična učna težava in kot 

tako jo lahko diagnostično opredeli tudi specialni pedagog. 
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Zgodnje odkrivanje razvojnih motenj omogoča osnovo za učinkovito intervencijo. Čim 

zgodnejše odkrivanje RMK je bistveno, saj lahko vodi v izobraževanje in usmerjanje otroka z 

namenom čim večjega vključevanja v tipične otroške aktivnosti in tako posledično tudi 

omogoča zmanjšanje tveganja za nižjo samozavest in socialno interakcijo (Missiuna, Rivard in 

Bartlett, 2003). Otroci, ki so kasneje diagnostično ocenjeni kot otroci z RMK, po navadi 

dosegajo mejnike na področju grobe in fine motorike, vendar je pridobivanje le-teh spretnosti 

navadno upočasnjeno. Tovrstni zgodnji motorični zaostanki pomenijo, da so ti otroci že zgodaj 

zapostavljeni in tudi pri usvajanju nadaljnjih gibalnih spretnosti lahko vedno bolj zaostajajo za 

vrstniki. (Chambers in Sugden, 2002) Ozbič (2006) poudarja, da do diagnoze včasih pride 

(pre)pozno, saj skušamo pomagati otroku z razvijanjem aktualnih vsebin (npr. pisanja in risanja 

v šoli), osnova za odpravljanje oz. zmanjševanje primanjkljajev pa je drugje – v osnovah 

praksične aktivnosti za organizacijo telesa, prostora in časa. Zgodnja obravnava otrok s 

kliničnimi znaki RMK je zato bistvenega pomena.  

Kurtz (2008) poudarja, da mlajši kot so otroci z gibalnimi težavami, bolj se obrestuje njihova 

strokovna obravnava, saj se zelo hitro razvijajo in spreminjajo, poleg tega pa predšolska vzgoja 

že sama po sebi daje veliko poudarka na aktivnosti, ki zahtevajo motoričen odziv. Zgodnja 

obravnava naj zajame tudi težave, ki se lahko pojavijo na področju samozaupanja in 

samozavesti, ki pomembno vplivajo na otrokovo (ne)vključevanje v gibalne aktivnosti. 

Priporočila EACD glede diagnostičnega ocenjevanja RMK pri otrocih (Blank idr., 2012) 

navajajo, da je pri diagnosticiranju RMK potrebno izhajati iz standardiziranih nalog za 

preverjanje grobe in fine motorike v okviru standardiziranih motoričnih preizkusov, ob sočasni 

uporabi opazovanja otroka v vsakodnevni situaciji (za kar so najbolj kompetentni ravno starši 

ali vzgojiteljice) ter preizkusov za dodatno ugotavljanje težav na področju grobe in fine 

motorike in / ali grafomotorike. Zato smo se odločili izvesti raziskavo, v kateri smo odkrivali 

RMK med petletnimi otroki ravno z uporabo preizkusov, ki pokrivajo zgoraj navedena 

področja, tj. ABC gibanja (Henderson in Sugden, 2005), Beery-Buktenica Razvojni test vidno-

motorične integracije – VMI (Beery, 1997) in Vprašalnik razvojne motnje koordinacije – 

DCDQ (Wilson idr., 2007). Slednjega smo za potrebe te raziskave prevedli in priredili v 

slovenščino (Terčon, Filipčič in Wilson, 2012). ABC gibanja zajame preizkus nekaterih 

gibalnih spretnosti, tj. kriterij A po DSM 5 (Ameriška psihiatrična zveza, 2013). Vprašalnik 

DCDQ preveri otrokove gibalne spretnosti v okviru vsakodnevnih aktivnosti in zajame kriterij 

B po DSM 5, VMI pa nam da dodaten vpogled v spretnosti na področju vidno-motorične 

koordinacije (sposobnosti, ki so pomembne pri učenju spretnosti z žogo ali pri grafomotoriki), 

ki morda v ostalih dveh preizkusih nista tako natančno obravnavani, in prav tako pokriva kriterij 

A po DSM 5.    

Trenutno je v Sloveniji v ospredju t.i. model odziva na intervencijo (orig. Response to 

intervention – RTI model). Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami po tem modelu niso 

več opredeljeni le na podlagi njihovih motenj, temveč je večji poudarek na njihovih močnih in 

šibkih področjih z vidika razvojnih oz. učnih dosežkov. Obravnava z vidika RTI modela se 

vzpostavi po opravljeni celostni diagnostični oceni otrokovih zmožnosti na vseh področjih 

razvoja oz. šolskih spretnosti, znanj in veščin. Na podlagi le-teh se predlagajo morebitne 

prilagoditve v oddelku in nastavi program dodatne strokovne pomoči. Pri RTI je prva stopnja 

obravnave prepoznavanje otrokovih dosežkov, kjer so zajeti tudi presejalni postopki za 

ugotavljanje primanjkljajev, (diagnostično) ocenjevanje in ocenjevanje napredka (Coleman in 

Neitzel, 2006). RTI model zajema kontinuum učnih težav od blažjih do težkih, od enostavnih 

do kompleksnih, od začasnih do vseživljenjskih itd. Model predvideva sistematično 

diagnostično ocenjevanje in spremljanje otrokovih dosežkov, vzpostavitev učinkovite 

obravnave in evalvacijo njene učinkovitosti, pri čemer je potrebno sodelovanje vseh udeleženih 

v procesu, tj. strokovnih delavcev, otroka in staršev, z večjim poudarkom na enakovredni 

vključenosti slednjih dveh (Coleman in Neitzel, 2006; Magajna idr., 2008) 
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Kot osnova pri oblikovanju naše celostne diagnostične ocene, tj. poskusnega modela celostne 

specialnopedagoške diagnostične ocene petletnih otrok s kliničnimi znaki RMK, so nam služili 

sodobni trendi pri odkrivanju otrok s posebnimi potrebami, ki izhajajo iz integriranega in 

kompleksnega pristopa identificiranja in diagnostičnega ocenjevanja (Magajna, 2010). 

Končna diagnostična ocena ne sme vključevati le osnovnih preizkusov, ki ocenjujejo otrokove 

motorične kompetence, temveč mora biti celostna, torej mora vključevati tudi ostala področja 

otrokovega razvoja, na podlagi katerih lahko ugotovimo otrokova močna in šibka področja in 

iz njih nastavimo nadaljnjo obravnavo (specialnopedagoško pomoč in podporo). 

V raziskavah o povezanosti gibalnih težav in drugih področij se večinoma uporablja ex post 

facto pristop (Cohen, Manion in Morrison, 2000), kjer se ugotavljajo razlike med skupino otrok 

z in brez RMK, kar pa raziskovalca omejuje pri analizi podrobnejših vedenj. Zato smo se za 

opredelitev našega modela odločili za primerjavo študij primerov, kajti prednost majhnega 

vzorca je ravno v visoki individualni veljavnosti (Sidman, 1960), saj omogoča teoretično 

generalizacijo, kjer je vsak primer testiran glede na pretekla teoretična dognanja in hipoteze, v 

nasprotju s statističnim posploševanjem v nomotetičnem raziskovanju (Yin, 2003). Flyvbjer 

(2006) še dodaja, da je zato raziskava na podlagi študije primerov idealna za oblikovanje teorij 

tudi na zelo majhnih vzorcih. Ravno ta vpliv metode raziskovanja s pomočjo študije primerov 

nam bo omogočil natančnejšo in korektnejšo opredelitev modela odkrivanja in celostne 

specialnopedagoške diagnostične ocene petletnih otrok z RMK.  

 

1.2. CILJI 
Glavni cilj naše kvantitativno-kvalitativne raziskave je bilo odkrivanje in oblikovanje celostne 

specialnopedagoške diagnostične ocene otrok z RMK pred vstopom v šolo.  

Osrednji cilji raziskave so bili naslednji: 

 PRVI DEL RAZISKAVE – PRESEJALNI POSTOPEK  

- odkriti delež otrok s kliničnimi znaki RMK v vzorcu petletnih otrok iz 

ljubljanskih javnih vrtcev,  

- ugotoviti razmerje med spoloma glede na delež RMK v danem vzorcu,  

- ugotoviti razlike glede rezultatov posameznih delov presejalnega postopka med 

skupino otrok s kliničnimi znaki RMK in skupino otrok brez kliničnih znakov 

RMK v danem vzorcu petletnih otrok ter  

- analizirati izbran presejalni postopek in razmejitvene vrednosti pri posameznih 

delih presejalnega postopka. 

 DRUGI DEL RAZISKAVE – CELOSTNA DIAGNOSTIČNA OCENA  

- raziskati in identificirati morebitne skupne značilnosti obravnavanih otrok na 

podlagi vpliva socialno-razvojnih dejavnikov in celostnih diagnostičnih ocen 

njihovih sposobnosti, spretnosti in veščin ter  

- oblikovati model celostne specialnopedagoške diagnostične ocene petletnih 

otrok s kliničnimi znaki RMK. 
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2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Raziskovalna vprašanja smo natančneje opredelili na osnovi zgoraj zastavljenih ciljev. 

 

2.1. PRVI DEL RAZISKAVE – PRESEJALNI POSTOPEK 
R1.1:   Kolikšen je delež otrok s kliničnimi znaki RMK v vzorcu petletnih otrok iz 

ljubljanskih javnih vrtcev?  

R1.1.1.: Kolikšen je delež otrok s kliničnimi znaki težje oblike RMK v vzorcu petletnih otrok iz 

ljubljanskih javnih vrtcev? 

R1.1.2.: Kolikšen je delež otrok s kliničnimi znaki mejne oblike RMK v vzorcu petletnih otrok 

iz ljubljanskih javnih vrtcev? 

 

R1.2:  Kakšno je razmerje med spoloma glede na delež otrok s kliničnimi znaki RMK v 

vzorcu petletnih otrok iz ljubljanskih vrtcev?  

 

R1.3:  Kakšne so razlike glede povprečnih rezultatov posameznih delov presejalnega 

postopka med skupino otrok s kliničnimi znaki RMK in skupino otrok brez 

kliničnih znakov RMK v vzorcu petletnih otrok iz ljubljanskih vrtcev?  

R1.3.1:  Ali so statistično pomembne razlike med povprečnimi rezultati otrok s kliničnimi znaki 

RMK in povprečnimi rezultati otrok brez kliničnih znakov RMK v vzorcu petletnih 

otrok iz ljubljanskih vrtcev pri ABC gibanja? 

R1.3.2:  Ali so statistično pomembne razlike med povprečnimi rezultati otrok s kliničnimi znaki 

RMK in povprečnimi rezultati otrok brez kliničnih znakov RMK v vzorcu petletnih 

otrok iz ljubljanskih vrtcev pri rezultatih za ročne spretnosti pri  ABC gibanja? 

R1.3.3:  Ali so statistično pomembne razlike med povprečnimi rezultati otrok s kliničnimi znaki 

RMK in povprečnimi rezultati otrok brez kliničnih znakov RMK v vzorcu petletnih 

otrok iz ljubljanskih vrtcev pri rezultatih za spretnosti z žogo pri ABC gibanja? 

R1.3.4:  Ali so statistično pomembne razlike med povprečnimi rezultati otrok s kliničnimi znaki 

RMK in povprečnimi rezultati otrok brez kliničnih znakov RMK v vzorcu petletnih 

otrok iz ljubljanskih vrtcev pri rezultatih za ravnotežje pri ABC gibanja? 

R1.3.5:  Ali so statistično pomembne razlike med povprečnimi rezultati otrok s kliničnimi znaki 

RMK in povprečnimi rezultati otrok brez kliničnih znakov RMK v vzorcu petletnih 

otrok iz ljubljanskih vrtcev pri vidno-motorični integraciji? 

R1.3.6:  Ali so statistično pomembne razlike med povprečnimi rezultati otrok s kliničnimi znaki 

RMK in povprečnimi rezultati otrok brez kliničnih znakov RMK v vzorcu petletnih 

otrok iz ljubljanskih vrtcev glede na vzgojiteljevo zaznavanje otrokovih gibalnih 

spretnosti in spretnosti v okviru vsakodnevnih aktivnosti?  

 

R1.4: Kakšne so povezanosti med posameznimi deli presejalnega postopka? 

 

R1.5: Ali izbrani presejalni postopek omogoča razlikovanje otrok s kliničnimi znaki 

RMK od otrok brez kliničnih znakov RMK? 

 

R1.6:  Katere so najbolj ustrezne razmejitvene vrednosti pri posameznih delih 

presejalnega postopka? 

 

2.2. DRUGI DEL RAZISKAVE – CELOSTNA DIAGNOSTIČNA 

OCENA 
R2.1:  Kateri socialno-razvojni dejavniki vplivajo na pojav kliničnih znakov RMK pri 

obravnavanih otrocih? 
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R2.2:  Kako obravnavani otroci s kliničnimi znaki RMK delujejo v okviru vsakodnevnih 

aktivnosti?  

 

R2.3:  Katera so močna področja delovanja obravnavanih otrok s kliničnimi znaki 

RMK? 

 

R2.4:  Na katerih področjih delovanja imajo obravnavani otroci s kliničnimi znaki RMK 

primanjkljaje? 

 

R2.5:  Kakšen je predlagan model odkrivanja in celostnega specialnopedagoškega 

diagnostičnega ocenjevanja petletnih otrok z RMK?   
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3. METODE DELA 
 

Najprej smo v okviru presejalnega postopka izvedli kvantitativno raziskavo in uporabili tako 

deskriptivno kot kavzalno neeksperimentalno metodo. Sledila je kvalitativna raziskava, ki je 

temeljila na primerjalni študiji primerov (idiografski pristop).  

 

3.1. VZOREC 
3.1.1. PRVI DEL RAZISKAVE – PRESEJALNI POSTOPEK 

V prvem delu raziskave smo uporabili naključni vzorec. K sodelovanju v raziskavi smo povabili 

vse ljubljanske javne vrtce. Namen našega vzorčenja v Ljubljani je bil, da v vzorec zajamemo 

populacijo otrok, ki imajo kar se da podobno vzgojno-izobraževalno okolje, po drugi strani pa 

so lahko v večji meri heterogeni s strani okolja, iz katerega izhajajo (družine so imele tako nizki, 

srednji kot tudi visoki socialno-ekonomski status, otroci so živeli v različnih predelih Ljubljane, 

tako v mesto kot na obrobju mesta ipd.). Pri slednjem smo tudi skušali omejiti nekatere okoljske 

dejavnike, ki bi lahko v določeni meri tudi vplivali na optimalno izvedbo naše raziskave, kot je 

npr. nižja vključenost petletnikov v javni vrtec zaradi težje dostopnosti, družinskih razmer, 

predvsem pri otrocih iz pretežno ruralnega okolja. 

Za ugotavljanje vidika velikosti populacije in reprezentativnosti našega vzorca smo preverili 

statistične podatke za občino Ljubljana. Glede na podatke Statističnega urada Republike 

Slovenije (2012) je leta 2012 v Ljubljani živelo 2.724 petletnih otrok. Velika večina teh otrok 

je vključenih v javne vrtce, nekaj pa jih obiskuje tudi zasebne vrtce oz. so v domači oskrbi. V 

predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih je bilo v času naše raziskave po podatkih 

Statističnega urada Republike Slovenije vključenih kar 93,3 % vseh štiriletnikov in petletnikov. 

Ker je imel vsak oddelek ljubljanskih javnih vrtcev, v katerem so bili vključeni petletni otroci 

od 22 do 24 otrok, smo ocenili, da bi za pridobitev dovolj velikega vzorca potrebovali od 1 do 

3 oddelke petletnikov, odvisno od velikosti samega vrtca. 

Sodelovanje v raziskavi je potrdilo 9 vrtcev od skupno 24 povabljenih, in sicer vrtec Ciciban, 

Črnuče, Galjevica, Miškolin, Mladi rod, Mojca, Oton Župančič, Pedenjped in Viški vrtci. Vrtci 

in njihove enote so bili porazdeljeni po celi Ljubljani, tako v urbanih okoljih kot na obrobju 

mesta.  

Vrtce smo zaprosili za posredovanje naših povabil za sodelovanje staršem tistih otrok, ki bi do 

pričetka izvajanja raziskave (tj. novembra 2012) dopolnili 5 let oz. med izvajanjem raziskave 

ne bi bili starejši od 5 let in 11 mesecev. 

S pomočjo svetovalnih služb oz. ravnateljic smo glede na velikost vrtcev v posameznih vrtcih 

izbrali 1-3 oddelke (edini kriterij izbire pri strokovnih delavcih vrtca je bil potencialna 

motiviranost strokovnih delavcev v oddelku za sodelovanje), v katere so bili vključeni petletni 

otroci. V teh oddelkih smo vse starše pisno pozvali k sodelovanju, tj. za skupno 483 otrok. K 

sodelovanju je pisno privolilo 276 otrok. Ker niso zadoščali našim kriterijem glede starosti, 

smo iz raziskave izločili 53 otrok. 27 otrok pa je bilo na dan testiranja odsotnih (bolezni, druge 

neodložljive dejavnosti v vrtcu).    

V presejalni postopek, ki je vključeval testiranje s pomočjo ABC gibanja, VMI in DCDQ, je 

bilo na koncu vključenih 196 petletnih otrok (dobrih 40% vseh otrok), in sicer 105 dečkov 

(53.57%) in 91 deklic (46.43%). Razmerje med dečki in deklicami je bilo 1.15:1 v prid dečkov. 

Dani vzorec je predstavljal približno 7.2% vseh petletnih otrok, ki so v tem času prebivali v 

Ljubljani glede na zgoraj navedene podatke Statističnega urada Republike Slovenije (2012), pri 

čemer je bilo razmerje v populaciji petletnikov iz Ljubljane 1.04 : 1 v prid dečkom. Glede na 

dane ugotovitve lahko sklepamo, da je naš vzorec reprezentativen za populacijo petletnikov v 

Ljubljani tako z vidika njegovega obsega kot z vidika razmerja med spoloma.  
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Tabela 45 v prilogi 1 (v elektronski izdaji naše raziskave6) predstavlja spremenljivke glede 

spola, starosti in vrtca otrok v presejalnem postopku. Otroci, ki so na ABC gibanja glede na 

kriterije  (Henderson in Sugden, 2005) dosegli 15. centil ali manj, so bili prvotni kandidati za 

morebitno vključitev otroka v drugi del raziskave. Ker naša raziskava v drugem delu zajema 

študije primerov le nekaterih otrok, so zaradi etičnosti in varstva podatkov v tabeli 45 vrtci 

posameznih otrok predstavljeni le s številko. Starost otrok je izražena v letih in mesecih (l.mm). 

Otroci so bili stari od 5 let 0 mesecev (60 mesecev) do 5 let 11 mesecev (71 mesecev), s 

povprečno starostjo 5 let 4 mesece, natančneje 64.45(+3.00) mesecev. 

Z izpolnjevanjem vprašalnika je v presejalnem postopku sodelovalo tudi 34 strokovnih 

delavcev v oddelku, in sicer 21 vzgojiteljic, 11 pomočnic vzgojiteljic in 1 pomočnik 

vzgojiteljice v skupno 21 oddelkih.   

Iz vzorčne populacije v presejalnem postopku smo sprva nameravali izključili otroke, pri 

katerih bi starši oz. strokovni delavci poročali o diagnosticirani gibalni oviranosti (cerebralna 

paraliza, mišična distrofija ipd.), o motnji v duševnem razvoju, motnji vida, motnji sluha ali o 

motnji vedenja in osebnosti, vendar se to ni zgodilo v nobenem primeru (starši oz. strokovni 

delavci pri nobenem od otrok niso poročali o prisotnosti drugih motenj). 

 

3.1.2. DRUGI DEL RAZISKAVE – CELOSTNA DIAGNOSTIČNA OCENA 

V drugem delu raziskave smo uporabili namensko vzorčenje. Otroci, pri katerih smo na podlagi 

presejalnega postopka v prvem delu naše raziskave ugotovili prisotnost kliničnih znakov RMK, 

so predstavljali skupino, ki je bila predvidena za vključitev v podrobnejši postopek celostnega 

diagnostičnega ocenjevanja.  

Po opravljenem presejalnem postopku smo v drugi del raziskave povabili starše 13 otrok – 8 

dečkov in 5 deklic. Starši dveh otrok se na povabilo niso odzvali, starši štirih deklic in enega 

dečka, skupno pet otrok, so po opravljenem razgovoru in predstavljenih ugotovitvah v 

presejalnem postopku povabilo v drugi del raziskave zavrnili. Eno deklico smo morali izključiti 

iz raziskave, ker se je na razgovoru s starši izkazalo, da je bila pri njej s strani oftalmologa 

postavljena diagnoza motnje vida – slabovidnost z visoko dioptrijo in leno oko, kar lahko glede 

na DSM 5 kriterije (Ameriška psihiatrična zveza, 2013) pomembno vpliva na samo ustreznost 

postavitve diagnostične ocene RMK, saj je v D kriteriju opredeljeno, da za suvereno opredelitev 

RMK pri otroku ne sme biti ugotovljena senzorna motnja, kot je npr. motnja vida.  

Na koncu so v sodelovanje v drugem delu raziskave privolili starši petih otrok, pri čemer so bili 

vsi otroci moškega spola. V tabeli 4 je predstavljena starost otrok ob začetku in zaključku 

raziskave. 

 

Tabela 4 

 Starost otrok v času raziskave 

Otrok A B C D E 

KS začetna 5.4 5.5 5.2 5.4 5.0 

KS končna 5.9 5.10 5.7 5.9 5.6 

 

Štirje otroci so bili iz družin s srednjim, povprečnim socialno-ekonomskim statusom, en otrok 

pa iz družine z nižjim, podpovprečnim socialno-ekonomskim statusom. Vsi otroci so živeli v 

Ljubljani, od tega štirje otroci v mestu in en otrok na obrobju mesta.  

V raziskavi so sodelovali tudi starši obravnavanih otrok in strokovne delavke oddelkov, v katere 

so bili otroci vključeni.  

                                                 
6 Vse priloge so na voljo le v elektronski izdaji te doktorske disertacije, v tiskani obliki pa prilog zaradi 

preobsežnosti teksta ni. 
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Za sodelovanje v intervjujih so se odzvale le matere obravnavanih otrok. Vse matere so bile v 

času raziskave zaposlene. Štiri matere so imele univerzitetno izobrazbo, ena mati pa 

srednješolsko izobrazbo. 

Ker so bili obravnavani otroci iz treh različnih vrtcev in štirih različnih oddelkov, je v drugem 

delu raziskave sodelovalo pet vzgojiteljic (v enem primeru sta bili v oddelku zaposleni dve 

vzgojiteljici za polovični delovni čas) in šest pomočnic vzgojiteljice (v dveh primerih sta bili 

zaradi narave v oddelku dela dve pomočnici), skupno torej 11 strokovnih delavk.  

 

3.2. MERSKI INŠTRUMENTARIJ 
Uporabili smo širok nabor merskih inštrumentarijev, baterijo diagnostičnih preizkusov, ki so 

predstavljeni v nadaljevanju. 

 

3.2.1. PRVI DEL RAZISKAVE – PRESEJALNI POSTOPEK 

3.2.1.1. Baterija za oceno otrokovega gibanja – ABC gibanja 

ABC gibanja (Henderson in Sugden, 2005) je standardiziran inštrumentarij za ocenjevanje 

otrokovih gibalnih spretnosti in je namenjen otrokom, starim od 4 do 12 let. V celoti je 

sestavljen iz 32 nalog, ki so razdeljene v štiri starostne skupine (4-6 let, 7-8 let, 9-10 let in 11-

12 let), kar pomeni, da je v posamezni starostni skupini osem različnih nalog. Teh osem nalog 

je nato razdeljenih v tri sklope, ki merijo različne gibalne spretnosti, tj. spretnosti rok, spretnosti 

z žogo ter statično in dinamično ravnotežje. V raziskavi smo uporabili testne naloge prve 

starostne skupine (od 4 do 6 let), ki vključujejo naslednje naloge: tri naloge spretnosti rok 

(vstavljanje kovancev, nizanje kock in sledenje kolesarski stezi), dve nalogi spretnosti z žogo 

(lovljenje vrečke s fižolom in kotaljenje žoge v gol) ter tri naloge statičnega in dinamičnega 

ravnotežja (ravnotežje na eni nogi, preskakovanje vrvi in hoja po prstih). 

Predviden čas testiranja za posameznega otroka je 15-20 minut. V testne pole se zapisujejo 

rezultati za posamezno nalogo in po možnosti kvalitativne ocene otrokovega vedenja. Surovi 

rezultati se zapisujejo glede na naravo naloge, npr. pri nalogah, ki so časovno opredeljene, se 

zapiše čas v sekundah, pri drugih nalogah pa se navede število uspešnih izvedb znotraj dane 

naloge. Pri vseh osmih nalogah se surovi rezultati pretvorijo v prilagojeno lestvico od 0 do 5, 

pri čemer 0 pomeni rang rezultatov, ki so najboljši, 5 pa rang rezultatov, ki so najslabši. Te 

ocene v okviru prilagojene lestvice za posamezno nalogo se nato seštejejo najprej po področjih 

gibalnih spretnosti (maksimalno možno število točk: 15 za spretnosti rok, 10 za spretnosti z 

žogo ter 15 za statično in dinamično ravnotežje), nato pa za skupno oceno (maksimalno možno 

število točk je 40), pri čemer večje število točk pomeni večje težave na gibalnem področju 

(glede na priročnik: gibalno oškodovanost, sum na RMK). Točke skupne ocene se nato 

pretvorijo v centile. Avtorji kot razmejitvene vrednosti določijo 15. centil za motorične težave 

ter 5 centil za izrazite motorične težave. Rezultati med 5. in 15. centilom so opredeljeni kot 

zmerne težave (orig. borderline difficulties).  

Slovenska priredba ABC gibanja (Henderson in Sugden, 2005) je dejansko le prevod originalne 

različice iz leta 1992, pri čemer norme za slovenske otroke niso podane, zato se uporabljajo kar 

norme za otroke v izvirniku, ki so bile izračunane na vzorcu otrok v ZDA, ki je bil 

reprezentativen z vidika spola, regije in etnične pripadnosti, izobrazba staršev pa je bila višja 

od izobrazbe staršev v vzorcu. Zanesljivost preizkusa na podlagi deleža skladnih ocen na dveh 

testiranjih je bila 0.97 pri petletnikih. Veljavnost so preverili s pomočjo rezultatov Bruininks 

Oseretsky testa motoričnih spretnosti (BOTMP), ki meri podobne spretnosti kot ABC gibanja 

in ugotovili dobro povezanost (r = -0.53 – koeficient je negativen, ker imata testa nasprotne 

vrednosti glede na gibalne spretnosti, in sicer pri ABC gibanja višji rezultat pomeni večje 

težave, pri BOTMP pa je ravno obratno). (prav tam) 

Čeprav je ABC gibanja eden od najbolj uporabljenih standardiziranih preizkusov za 

ocenjevanje gibalnih spretnosti pri otrocih in identifikacijo otrok z  RMK, pa je potrebno 
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izpostaviti, da sam po sebi ne more služiti kot zlati standard za diagnosticiranje RMK, temveč 

zgolj kot referenčni standard. (Aylward in Verhulst, 2008; Schoemaker idr., 2006)  

 

3.2.1.2. Vprašalnik razvojne motnje koordinacije – DCDQ 

Vprašalnik DCDQ (Wilson idr., 2007) je v osnovi namenjen ocenjevanju gibalnih spretnosti 

otrok, starih od 5-15 let, s strani staršev ali izjemoma pomembnih drugih v otrokovem okolju, 

kot so npr. strokovni delavci v vrtcu ali šoli, in ugotavlja tveganje za prisotnost RMK pri 

posameznem otroku. Vprašalnik vsebuje 15 postavk, ki temeljijo na 5-stopenjski Likertovi 

lestvici. Pridobljene točke za posamezno postavko se seštevajo in skupno tvorijo tri 

podpodročja vprašalnika, tj. postavke 1-6 predstavljajo nadzor med gibanjem (maksimalno 

število točk je 30), postavke 7-10 predstavljajo fino motoriko / pisanje (maksimalno število 

točk je 20), postavke 11-15 pa predstavljajo splošno koordinacijo (maksimalno število točk je 

25). Vsa tri podpodročja se seštejejo in tvorijo skupno oceno, pri kateri je lahko končni rezultat 

med 15 in 75 točk. Vprašalnik ni normiran, temveč so določene razmejitvene vrednosti po 

posameznih starostnih obdobjih. V izvirniku je razmejitvena vrednost za starost 5 do 7 let 46 

točk, pri čemer nižji rezultat pomeni večje tveganje za prisotnost RMK.    

Slovenska priredba DCDQ je bila narejena za potrebe te raziskave in je skladna s priporočili 

Beaton, Bombardier, Guillemin in Ferraz (2000) za medkulturno prirejanje (diagnostičnih) 

inštrumentarijev, kot so vprašalniki za poročanje določenih stanj z vidika oseb, ki posameznika 

dobro poznajo, ter s predlaganim sedem stopenjskim modelom transkulturne veljavnosti 

inštrumentarijev (Vallerand, 1989, v Martini, St. Piere in Wilson, 2011). Ker psihometrične 

lastnosti slovenske različice DCDQ v času te raziskave še niso določene, smo za potrebe naše 

raziskave uporabili razmejitvene vrednosti izvirnika DCDQ (Wilson idr., 2009) in smo v prvem 

delu naše raziskave tudi sami določili optimalne razmejitvene vrednosti za vzgojitelje 

obravnavanih petletnih otrok. Tekom celotne raziskave nam je DCDQ služil tudi kot 

nestandardiziran pripomoček za ugotavljanja ocene gibalnega funkcioniranja otrok v 

vsakodnevnih aktivnostih s strani strokovnih delavcev in staršev.  

V prvem delu raziskave smo vprašalnik DCDQ uporabili pri strokovnih delavcih vrtca. 

 

3.2.1.3. Beery-Buktenica Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI 

Test vidno-motorične integracije (v nadaljevanju VMI) (Beery, 1997) je diagnostični preizkus, 

s pomočjo katerega ugotavljamo posameznikovo vidno-motorično integracijo na podlagi 

njegove grafomotorične izvedbe posamezne naloge. VMI je namenjen osebam od 3 let do 

odraslosti, pri čemer se prvi del, ki smo ga uporabili v naši raziskavi, uporablja pri otrocih, 

starih od 2 do 8 let. S pomočjo VMI ocenjujemo posameznikovo zmožnost integracije vidnih 

in gibalnih sposobnosti.  

Prvi del VMI, ki smo ga uporabili v naši raziskavi, zajema 18 grafomotoričnih nalog. Pri vsaki 

nalogi se da točko za pravilno prerisano obliko glede na dane kriterije v priročniku. Višji kot je 

rezultat, boljše so otrokove sposobnosti vidno-motorične integracije. Surov rezultat se nato 

pretvori v standardne rezultate (M = 100, SD = 15) v skladu s tem, v katero starostno skupino 

otrok spada (razdelitev na 2 meseca natančno). Standardni rezultati se na koncu lahko pretvorijo 

še v centilne vrednosti, pri čemer rezultati pod 13. centilom nakazujejo na morebitne težave pri 

vidno-motorični integraciji. Predviden čas testiranja za posameznega otroka je 5-10 minut. 

Zanesljivost in veljavnost sta opredeljeni v priročniku: na podlagi Rasch-Wright analize r = 

0.95 – 1.00, Cronbachov alfa koeficient za petletne otroke pa je 0.84, test-retest zanesljivost je 

0.87, konstruktna veljavnost glede na ostale podobne standardizirane preizkuse je r = 0.52 – 

0.75.  

Čeprav so v času izvedbe naše raziskave obstajale novejše izdaje VMI, smo se vseeno odločili 

za 4. izdajo, ki je bila najpogosteje uporabljena v naši klinični praksi. Spremembe v novejših 

raziskavah namreč bistveno ne vplivajo na same rezultate našega danega vzorca otrok, saj je 
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»VMI v novejših različicah v svoji osnovi enak kot v 4. izdaji z vidika testnih pol, karakteristik 

preizkusa in primernosti uporabljene izdaje« (Beery, 1997, str. 5). Dalje avtor tudi navaja, da 

so bile »VMI norme konsistentne skozi čas in prostor, še posebno v predšolskem obdobju ter v 

prvih razredih OŠ« (Beery, 1997, str. 101). V naši raziskavi smo se tako držali navodil in 

priporočil ter kriterijev za ocenjevanje, ki so bili na podoben način podani v vseh izdajah VMI. 

Preizkus ni preveden v slovenski jezik, naj bi pa bil glede na svojo naravo (prerisovanje danih 

oblik pri posamezni nalogi brez verbalnih navodil) brez večjih odstopanj medkulturno uporaben 

v izvirniku. Prav tako avtorji preizkusa izpostavljajo, da so VMI »konsistentne norme ne glede 

na čas ali prostor, kar vključuje tudi številne druge države« « (Beery, 1997, str. 109), pri čemer 

raziskave kažejo, da je VMI praktično »prost kulturnih razlik« « (Beery, 1997, str. 5; Beery in 

Beery, 2004, str. 116) in so norme smatrane kot »mednarodne norme«. (Beery in Beery, 2004, 

str. 115)  

 

3.2.2. DRUGI DEL RAZISKAVE – CELOSTNA DIAGNOSTIČNA OCENA 

3.2.2.1. Test imitacije gibov  

Test imitacije gibov (Bergès in Lézine, 1963, 1972, v Povše Ivkić in Govedarica, 2000) je 

preizkus, ki preverja otrokovo zmožnost oponašanja različnih gibov rok in različnega 

pozicioniranja rok, dlani in prstov. Preizkus se lahko uporablja tudi kot pripomoček za analizo 

motoričnega planiranja (praksijo), tj. za možnost pojava ideomotorične dispraksije (Vaivre-

Douret, 2002). 

Preizkus se izvaja tako, da odrasel stoji pred otrokom in mu reče, naj naredi isto kot on (zrcalni 

gib). V naši raziskavi smo uporabili prvi in drugi del preizkusa. Prvi del za oceno enostavnih 

gibov vključuje 20 različnih nalog, in sicer 10 nalog z različnimi gibi rok in ramenskega obroča 

ter 10 nalog z različnimi gibi dlani, na podlagi katerih pri otrocih od 3 do 6 let ocenjujemo 

občutek za smer v prostoru in v odnosu glede na njihovo telo. V drugem delu je 16 nalog, ki 

zahtevajo različne gibe prstov, s čimer preverjamo otrokovo diferenciranost motorike prstov. 

Pri posamezni nalogi se dodelijo točke, in sicer 0 za neuspešno izvedbo ali 1 za 'neposredni 

uspeh'. Obstajata sicer tudi vmesni možnosti ('posredni uspeh' in 'ni kot v ogledalu'), ki pa se 

jima ne dodeli točk. Končni seštevek točk po posameznem delu predstavlja rezultat pri 

testiranju, pri čemer večje število točk pomeni boljšo izvedbo oponašanja gibov. Surov rezultat 

nato pretvorimo v kvartilne vrednosti. Preizkus se izvaja individualno in ni časovno omejen.  

Zanesljivost preizkusa: notranja konsistentnost preizkusa je bila pri 4-6 letnih otrocih ocenjena 

na kar 0.86 (Bertranne, 2007), prav tako je Cronbachov alfa koeficient v raziskavi Filipčič in 

Ozbič (2008) pokazal relativno zanesljivo notranjo konsistentnost preizkusa (0.76) pri otrocih, 

starih od 8 do 9 let. 

 

3.2.2.2. Beery-Buktenica Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI, Vidno 

zaznavanje 

VMI Vidno zaznavanje je podtest VMI (Beery, 1997) in je namenjen ugotavljanju vidnega 

zaznavanja pri otrocih od 3. leta do odraslosti. Vsebuje 27 nalog. Otrok rešuje preizkus tako, 

da pokaže, kateri lik je enak liku v predlogi (izbere med različnimi, a podobnimi liki). Naloga 

se ocenjuje uspešno – 1 točka, neuspešno – 0 točk na podlagi danih kriterijev v priročniku.  Čas 

testiranja je 3 minute oz. dokler otrok ne naredi treh zaporednih napak. Višji kot je rezultat, 

boljše so otrokove sposobnosti vidnega zaznavanja. Surov rezultat se nato pretvori v standardne 

rezultate (M = 100, SD = 15) v skladu s tem, v katero starostno skupino otrok spada (razdelitev 

na 2 meseca natančno). Standardni rezultati se na koncu lahko pretvorijo še v centilne vrednosti, 

pri čemer rezultati pod 13. centilom nakazujejo na morebitne težave pri vidnem zaznavanju. V 

priročniku VMI (Beery, 1997) je naveden vrstni red izvajanja preizkusov, VMI, VMI Vidno 

zaznavanje in VMI Motorična koordinacija, zato je bil ta preizkus izveden kot prvi po vrsti v 
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drugem delu raziskave. Zanesljivost preizkusa: Cronbachov alfa koeficient za petletne otroke 

je 0.87. 

 

3.2.2.3. Beery-Buktenica Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI, Motorična 

koordinacija 

VMI Motorična koordinacija je podtest VMI (Beery, 1997) in je namenjen ugotavljanju 

motorične koordinacije pri otrocih od 3. leta do odraslosti. Vsebuje 27 nalog. Otrok rešuje 

preizkus tako, da poveže pike znotraj dane oblike (naloge -18) oz. zariše poteze znotraj meja 

dane oblike (naloge 19-27). Naloga se ocenjuje uspešno – 1 točka, neuspešno – 0 točk na 

podlagi danih kriterijev v priročniku. Čas testiranja je omejen na 5 minut. Višji kot je rezultat, 

boljše so otrokove sposobnosti motorične koordinacije. Surov rezultat se nato pretvori v 

standardne rezultate (M = 100, SD = 15) v skladu s tem, v katero starostno skupino otrok spada 

(razdelitev na 2 meseca natančno). Standardni rezultati se na koncu lahko pretvorijo še v 

centilne vrednosti, pri čemer rezultati pod 13. centilom nakazujejo na morebitne težave pri 

motorični koordinaciji. V priročniku VMI (Beery, 1997) je naveden vrstni red izvajanja 

preizkusov, in sicer VMI, VMI Vidno zaznavanje in VMI Motorična koordinacija, zato je bil 

ta preizkus izveden kot drugi po vrsti v drugem delu raziskave. Zanesljivost preizkusa je: 

Cronbachov alfa koeficient za petletne otroke je 0.88. 

 

3.2.2.4. Vprašalnik razvojne motnje koordinacije – DCDQ 

V drugem delu raziskave so vprašalnik DCDQ (Wilson idr., 2007) izpolnili tudi starši 

obravnavanih otrok.  Podrobnejši opis preizkusa je v prejšnjem poglavju (1. del raziskave). 

 

3.2.2.5. Vprašalnik za oblikovanje profila otroka pred vstopom v šolo  

Vprašalnik za oblikovanje profila otroka pred vstopom v šolo (Ozbič, Kogovšek, Zver in 

Ferluga, 2012, v Ozbič, Kogovšek, Zver, Novšak Brce in Vališer, 2012) je namenjen celostni 

oceni delovanja otrok od 5 do 7 let s strani vzgojiteljev in učiteljev. S pomočjo vprašalnika  

odkrivamo otroke z morebitnimi učnimi težavami in možno pa je tudi odkrivanje nadarjenih 

otrok. Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov, pri čemer so vse postavke na osnovi petstopenjske 

Likertove lestvice. Strokovni delavec vprašalnik izpolnjuje z ocenjevanjem od 1 do 5, pri čemer 

1 pomeni nikoli / nič in 5 pomeni vedno / veliko, ter z dopisom morebitnih dodatnih informacij, 

ki bi bile potrebne za dodatno, kvalitativno analizo. Vprašanja se nanašajo na veščine in vedenja 

otrok, ki jih lahko opazimo v skupini, pri nekaterih postavkah pa je potrebno tudi individualno 

opazovanje ali opazovanje v paru oz. manjši skupini. Prvi del je sestavljen iz 102 postavk, ki 

preverjajo predakademske veščine, in zajema 12 področij, tj. 1. Pozornost, koncentracija, 

vedenje in uravnavanje vedenja (24 postavk), 2. Motorika (6 postavk), 3. Komunikacija, 

sociopragmatika (5 postavk), 4. Govorno-jezikovno razumevanje in izražanje (18 postavk), 5. 

Verbalni spomin (3 postavke), 6. Grafično vizuoperceptivno področje, percepcija in 

imenovanje barv (10 postavk), 7. Časovna in prostorska orientacija (2 postavki), 8. 

Metaliterarne veščine (7 postavk), 9. Predopismenjevalne veščine (13 postavk), 10. Grafemsko 

zavedanje, grafomotorika (4 postavke), 11. Predmatematične veščine (8 postavk), 12. 

Metakognicija (2 postavki). Dodatni področji v prvem delu sta še dominantnost (3 postavke) in 

utrudljivost, nasičenost (2 postavki), katerih rezultati pa se ne upoštevajo v skupni oceni, 

temveč služijo le za dodatno, kvalitativno oceno. Drugi del vsebuje 16 daljših opisnih trditev 

za ugotavljanje močnih področij (nadarjenosti) v okviru celostnega funkcioniranja otroka. Tu 

je zopet podana petstopenjska lestvica Likertovega tipa, in sicer 1 pomeni 'sploh ne opažam te 

značilnosti' in 5 pomeni 'značilnost je prisotna, zelo opazna in zelo izrazita'.  

Na koncu se seštejejo dobljene točke za posamezen del. Ozbič idr. (2014) navajajo, da je 

minimalno število točk v prvem delu 102, maksimalno pa 510. V drugem delu je minimalno 

število točk 16, maksimalno pa 80. Večje število točk pomeni boljše veščine in bolj primerna 
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vedenja v okviru posameznega področja, postavke. Dane točke se nato spremenijo v centile, pri 

čemer rezultati pod 5. centilom pomenijo izrazite težave na določenem področju, rezultati med 

5. in 10. centilom pomenijo mejne težave (meja še tipičnega pojavljanja vedenja glede na 

vzorec). 

Zanesljivost je določena za postavke po posameznih področjih v prvem delu, za celoten prvi 

del predakademskih veščin ter za drugi del. Cronbachov alfa koeficient je pri vseh postavkah 

po posameznih področjih zadostno visok in se giblje med 0.69 in 0.97, skupno za prvi del 0.91 

in za drugi del 0.95. 

 

3.2.2.6. Ravenove barvne progresivne matrice – CPM  

CPM (Raven, Raven in Court, 1999a; 1999b) je preizkus, ki je namenjen ugotavljanju splošne 

neverbalne intelektualne sposobnosti otrok, starih od 4 do 11 let. CPM je sestavljen iz 3 sklopov 

po 12 nalog, skupno 36 nalog. Vsaka naloga je oblikovana kot matrični vzorec, kjer manjka en 

košček. Otrok nato manjkajoči košček izbere izmed 6 podobnih vzorcev pod predlogo. Čas 

reševanja sicer ni omejen, predviden čas testiranja predšolskega otroka pa je 15 minut. 

Odgovore vrednoti in interpretira diplomiran psiholog. 

Končni rezultat je seštevek uspešno izvedenih nalog. Končni surovi rezultat se nato pretvori v 

centilne vrednosti. V priročnikih so navedene slovenske centilne norme (vzorec 520 otrok iz 

malih šol in 1290 otrok iz osnovnih šol) iz leta 1998 za starost od 6 do 13 let (neizravnane in 

izravnane v polletnih intervalih).  

»S CPM merimo človekovo intelektualno storilnost v čisto faktorskem smislu. Ocenjujemo 

glavne spoznavne procese, ki jih otroci, stari manj kot enajst let, običajno že zmorejo. Ker s 

CPM lahko ocenimo trenutno jasnost opazovanja in stopnjo intelektualnega razvoja, napačnih 

odzivov ne moremo zadovoljivo uporabiti za kvantitativno ocenjevanje vrste intelektualne 

disfunkcije. Z njimi lahko le določimo, kje se človek moti in morda še, zakaj se moti.« (Raven, 

Raven in Court, 1999b, str. 29) Zupančič in Kavčič (2007) navajata tudi, da je pri predšolskih 

otrocih korelacija med CPM in osnovnimi mentalnimi sposobnostmi zmerna, pri čemer 

veljavnost narašča s starostjo otroka. 

Na podlagi raziskave na populaciji slovenskih otrok je razpolovitvena zanesljivost 0.91, 

notranja zanesljivost (Cronbach alfa koeficient) pa je za slovenski vzorec 0.89. Retestna 

zanesljivost se giblje od 0.59 po 6 mesecih do 0.95 za kratek interval. (Boben, 2003)  

 

3.2.2.7. Vprašalnik o socialnem vedenju otrok – SV-O profil  

SV-O (LaFernier in Dumas, 2001) meri socialno prilagojenost in je namenjen vzgojiteljevi 

oceni socialnih kompetenc, načinov čustvenega izražanja in težav pri socialnem prilagajanju 

otrok, starih od 2.6 do 6.8 let. Preizkus je namenjen ugotavljanju otrokovih vedenjskih nagnjenj, 

na podlagi katerih strokovnim delavcem v vrtcu ali v šoli in staršem lahko svetujemo le pri 

usmerjanju njihovega vzgojnega dela. Ni namenjen razvrščanju otrok v diagnostične kategorije, 

saj sočasno odkriva otrokova močna in šibka področja obnašanja v socialni skupini izven 

družine.  

Sestavljen je iz 80 trditev s šeststopenjsko letvico, pri čemer 0 pomeni 'nikoli' in 6 pomeni 

'vedno', in se nanašajo na tipična otrokova obnašanja v vrtcu ali v šoli. Ta oceni otrokova 

vzgojiteljica ali učiteljica, ki otroka v tem okolju najbolje pozna. Odgovore vrednoti in 

interpretira diplomiran psiholog. V priročniku SV-O je navedeno, da te trditve sestavljajo 8 

temeljnih lestvic, ki se nanašajo na značilnosti otrokovega čustvenega izražanja (veselje-

potrtost, zaupljivost-anksioznost in strpnost-jeza), na njegove interakcije z vrstniki 

(vključevanje-osamljenost, mirnost-agresivnost in prosocialnost-egoizem) ter na njegove 

interakcije z vzgojiteljicami/učiteljicami (sodelovanje-nasprotovanje in samostojnost-

odvisnost). Te lestvice se lahko interpretirajo tudi posamično, s specifično kombinacijo med 

njimi pa lahko tvorimo še štiri sestavljene rezultate: otrokovo socialno kompetenco v ožjem 
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smislu (izraženost pozitivnih polov osmih temeljnih lestvic), težave ponotranjenja (sklopi 

negativnih postavk lestvic veselje-potrtost, zaupljivost-anksioznost, vključevanje-osamljenost 

in samostojnost-odvisnost), težave pozunanjenja (sklopi negativnih postavk lestvic strpnost-

jeza, mirnost-agresivnost, prosocialnost-egoizem in sodelovanje-nasprotovanje) ter socialno 

prilagojenost (vključuje vseh 80 postavk in tako omogoča primerjavo otrok na enem samem 

indeksu). Norme so oblikovane na vzorcu 496 slovenskih predšolskih otrok, ki so obiskovali 

vrtec. Norme, ki so v obliki centilnih in T-vrednosti, niso ločene po starosti, pač pa po spolu. 

Skladnost med ocenjevalci je bila ocenjena tako, da je 13 vzgojiteljic in njihovih pomočnic 

neodvisno ocenilo 95 otrok. Koeficienti skladnosti so se gibali za posamezne lestvice od 0.69 

(veselje-potrtost, zaupljivost-anksioznost) do 0.89 (socialna kompetentnost). Retestna 

zanesljivost (po 2 mesecih na vzorcu 39 otrok) je bila od 0.62 (zaupljivost-anksioznost) do 0.89 

(ponotranjenje težav). Časovna stabilnost (po pol leta na vzorcu 48 otrok) je bila od 0.65 

(samostojnost-odvisnost) do 0.90 (ponotranjenje težav). Cronbachovi koeficienti alfa so za 

temeljne lestvice od 0.76 (prosocialnost-egoizem) do 0.85 (mirnost-agresivnost), za sestavljene 

lestvice 0.95 (socialna kompetentnost), 0.85 (ponotranjenje težav), 0.91 (pozunanjenje težav) 

in 0.95 za splošno prilagajanje. Notranja zanesljivost je bila izračunana na vzorcu 496 otrok, 

starih od 29 do 80 mesecev, iz 42 vrtcev iz vseh slovenskih regij, iz mest in manjših krajev, 

usklajenih glede na spol in starost. (LaFernier in Dumas, 2001) 

 

3.2.2.8. Lestvice splošnega govornega razvoja – LSGR-LJ  

LSGR-LJ (Marjanovič Umek idr., 2007) je diagnostični inštrumentarij, namenjen ocenjevanju 

otrok, starih od 2 do 6 let. Vključuje tri lestvice: Lestvica govornega razumevanja, Lestvica 

govornega izražanja in Lestvica metalingvističnega zavedanja. S prvima dvema ocenimo 

razumevanje govora in govorno izražanje otrok na ravni vsebine (semantike) in strukture 

(morfologije in sintakse). Lestvica metalingvističnega zavedanja je namenjena ocenjevanju 

fonološkega zavedanja (poimenovanje posameznega glasu v besedi), razumevanja koncepta 

beseda (daljša, krajša beseda, zadnje beseda v stavku) in poznavanja slovničnih pravil 

slovenskega jezika (popravljanje napak), uporabimo pa jo lahko samo pri otrocih, starih 5 in 6 

let. Celotna lestvica LSGR-LJ vključuje 211 nalog, vendar otroci glede na svojo kronološko 

starost in govorno kompetentnost rešijo le naloge ustrezne težavnosti. Izvedba traja 20 do 30 

minut. Odgovore vrednoti in interpretira diplomiran psiholog. V priročniku so navedene 

centilne norme za posamezne lestvice. Izračunane so bile na vzorcu 494 otrok od starosti 2;0 

do 6;11 leta. 

Koeficienti notranje skladnosti (Cronbachov koeficient alfa) celotnega preizkusa pri 

posameznih starostih znašajo od 0.68 do 0.97 (Lestvica govornega razumevanja), od 0.88 do 

0.98 (Lestvica govornega izražanja) in 0.80 do 0.95 (Lestvica metajezikovnih zmožnosti). Na 

konstruktno veljavnost kaže starostna diferenciacija preizkusa, saj zaradi narave konstrukta 

govorne kompetentnosti pričakujemo visoke povezanosti med starostjo otroka in rezultati na 

govornih lestvicah. (prav tam)  

 

3.2.2.9. Kontrolna lista za opazovanje v skupini  

Kontrolno listo za opazovanje v skupini smo oblikovali za potrebe raziskave (priloga 2). Z 

njeno pomočjo smo beležili ugotovitve na podlagi odkritega opazovanja otroka pri 

vsakodnevnih aktivnostih, pri vključevanju v skupino, pri socialnih kompetencah, pri odzivanju 

na različne situacije in pri igri. Za vsakega otroka smo opravili dve srečanji z opazovanjem, 

kjer smo bili v skupini po 45 minut (opazovanje v oddelku ter opazovanje na igrišču in pri 

kosilu). Opazovanje smo beležili v obliki anekdotskega zapisa po kategorijah: vodena 

aktivnost, samostojnost pri oblačenju in slačenju, samostojnost pri hranjenju, organizacija, 

socialne kompetence, čustveni razvoj in igra.  
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3.2.2.10. Ocenjevalne lestvice razvojnih dosežkov petletnih otrok z RMK  

Ocenjevalne lestvice za celostno oceno razvojnih dosežkov petletnih otrok s kliničnimi znaki 

RMK smo pripravili za potrebe raziskave (priloga 3). Sestavljene so iz 163 postavk, ki so 

opredeljene kot operativni cilji. Ocenjevali smo otrokove dosežke na posameznih razvojnih 

področjih, in sicer na področju grobe motorike (20 postavk), na področju fine motorike (23 

postavk), na področju zaznavanja (19 postavk), na govorno-jezikovnem področju (23 postavk), 

na področju spoznavnih sposobnosti (30 postavk), na področju samostojnosti pri vsakodnevnih 

aktivnostih (34 postavk) in na socialno-čustvenem področju (14 postavk). Slednja tri področja 

smo ocenili s pomočjo staršev in strokovnih delavcev v vrtcu ter na podlagi naših opazovanj v 

skupini, preostala področja pa smo ocenili na individualnih srečanjih z obravnavanimi otroki, 

kjer so otroci izvajali različne naloge.  

Predviden čas za izvedbo pri posameznem otroku je bil 3-4 srečanja po 45 minut.  

Ocenjevalne lestvice smo sestavili s pomočjo posveta z različnimi strokovnjaki, ki delajo s 

predšolskimi otroki, kot glavno izhodišče pri oblikovanju naših lestvic pa so nam služili 

razvojni mejniki iz Priročnika za ocenjevanje otrokovega razvoja (Jurišić, 1991), mejniki v 

Razvojnih korakih (Ivić idr., 2002) in mejniki, ki so opredeljeni v literaturi o celostnem 

otrokovem razvoju v predšolskem obdobju ter v različni literaturi o RMK pri predšolskih 

otrocih, ki je bila proučena v teoretičnem delu naše raziskave. V okviru ocenjevalne lestvice 

razvoj zaznavanja smo dodali še nalogo iz drugega preizkusa, tj. SNAP (Weedon in Reid, 

2009), in sicer 9. nalogo. 

Podrobnejše kriterije za posamezno postavko smo postavili na podlagi naših kliničnih izkušenj 

pri delu s petletnikih ter s pomočjo konzultacij z različnimi strokovnjaki s področja klinične 

prakse v ZD Ljubljana (specialni pedagoginji dr. Branka D. Jurišić in Renata Klemenc, 

psihologinji Kaja Praprotnik in Jerca Primc, klinična psihologinja dr. Bernarda Dobnik Renko 

ter logopedinja Tatjana Krevh).  

Glede na mali vzorec in uporabljen kvalitativni raziskovalni pristop smo preverili zgolj 

vsebinsko veljavnost naših ocenjevalnih lestvic, in sicer s pomočjo zgoraj naštetih 

strokovnjakov v klinični praksi, ki imajo bogato klinično prakso na področju diagnostičnega 

ocenjevanja predšolskih otrok. 

 

3.2.2.11. Polstrukturirani intervju s starši obravnavanih otrok  

Za potrebe ugotavljanja vpliva socialno-razvojnih dejavnikov na pojav kliničnih znakov RMK 

pri obravnavanih otrocih smo oblikovali polstrukturiran intervju s starši (priloga 4). Intervju je 

sestavljen iz dveh delov. Prvi del, ki vsebuje postavke s področja ugotavljanja anamnestičnih 

podatkov o otroku, je bil oblikovan v pisni obliki in poslan staršem preko e-pošte. Drugi del 

intervjuja, kjer smo spraševali po oceni mater glede otrokovih gibalnih kompetenc ter vplivu 

le-teh na delovanje na različnih razvojnih področjih, še posebno z vidika otrokovega delovanja 

v okviru vsakodnevnih aktivnostih in na socialno-čustvenem področju, pa smo izvedli osebno 

preko razgovora z materami obravnavanih otrok v njihovih matičnih vrtcih. Za vsak intervju je 

bilo predvideno eno srečanje s starši, pri čemer se je mati otroka E raje odločila za opravljanje 

obeh delov intervjuja v pisni obliki. Transkripcije intervjujev so v prilogi 8. 

 

3.2.2.12. Polstrukturirani intervjuji s strokovnimi delavci vrtca  

Za potrebe ocenjevanja otrokovega delovanja v okviru vsakodnevnih aktivnosti in razvoja na 

socialno-čustvenem področju smo oblikovali polstrukturiran intervju s strokovnimi delavci v 

oddelku vrtca (priloga 5). Za vsak intervju je bilo predvideno eno srečanje s strokovnimi delavci 

v oddelku, pri čemer so se strokovne delavke otrok B, D in E raje odločile za opravljanje  

intervjuja v pisni obliki (priloga 5). Transkripcije intervjujev so v prilogi 8. 
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3.3. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
3.3.1. PRVI DEL RAZISKAVE – PRESEJALNI POSTOPEK 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2012/13. K raziskavi smo povabili vse ljubljanske vrtce, 

odzvalo se jih je 9. S pomočjo vodstva vrtcev in svetovalne službe smo izbrali 1-3 oddelke 

druge starostne skupine otrok v posameznem vrtcu, pri čemer je bil edini kriterij za izbor 

oddelka pripravljenost strokovnih delavcev v oddelku za sodelovanje v raziskavi. Število 

oddelkov v vrtcih smo izbrali glede na velikost vrtca – pri manjših vrtcih je bil vključen le en 

oddelek, ki bi bil v naslednjem šolskem letu predvidoma vključen v šolo, pri večjih vrtcih pa 2-

3 oddelki.  

Strokovni delavci v izbranih oddelkih so staršem posredovali naše pisne prošnje s priloženim 

obrazcem za privolitev v sodelovanje. V prošnjah je bil predstavljen problem in cilj raziskave 

ter nadaljnji postopki v primeru ugotovitve večjih odstopanj v smeri RMK.  

Po dveh tednih smo zbrali vrnjena potrdila in naredili načrt testiranj po posameznih vrtcih v 

okviru presejalnega postopka. Takrat smo tudi strokovnim delavkam v oddelku razdelili DCDQ 

in jih prosili, da jih izpolnijo za vse otroke, katerih starši so podpisali privoljenja do dneva 

predvidenega testiranja za njihov oddelek.   

Ocenjevanje motorike (z uporabo ABC gibanja) in VMI v okviru presejalnega postopka je 

potekalo od 15.10.2012 do 16.11.2012. Testiranje je bilo opravljeno skupinsko v matičnih 

vrtcih otrok in ob pomoči dveh v naprej usposobljenih ocenjevalcev in raziskovalke. Pri vseh 

testiranjih smo poskrbeli za enakovredne testne pogoje (v dopoldanskem času, v prezračenem 

prostoru, z ustrezno svetlobo, z istim testnim materialom, istimi ocenjevalci ipd.).  

Najprej smo v oddelkih posameznih otrok izvedli testiranje s pomočjo VMI. Testiranje je 

izvedla raziskovalka sama. Hkrati so testno polo izpolnjevali po 3 otroci. Strokovne delavke v 

oddelkih so z različnimi aktivnostmi poskrbele, da so ostali otroci med testiranjem čim manj 

motili ocenjevane otroke. 

Nato smo v prostorih izven oddelka, tj. v skupnih prostorih – garderobah, telovadnicah, sejnih 

sobah vrtca ipd., izvedli motorično testiranje. Prostori so bili prezračeni in pripravljeni tako, da 

ni bilo motečih dejavnikov in ovir za samo testiranje. Testiranja so potekala v ciklih po 3 otroke, 

tako da je vsak ocenjevalec ocenjeval enega otroka. Ocenjevalci so opravljali testiranja po 

postajah, pri čemer so bili isti ocenjevalci vedno zadolženi za iste testne naloge, da bi se 

zmanjšal vpliv različnih ocenjevalcev na same rezultate. Raziskovalka je bila zadolžena za 

naloge v okviru preverjanja ročnih spretnosti, tj. za naloge metanje kovancev v škatlo, nizanje 

kock na vrvico in motorično sledenje – kolesar, ocenjevalec 1 je bil zadolžen za naloge lovljenja 

vreče s fižolom, stanja na eni nogi in preskakovanja vrvi, ocenjevalec 2 pa za nalogi kotaljenja 

žogice v gol in hoje po prstih. 

Po testiranjih otrok v vseh vrtcih in pridobitvi vprašalnika DCDQ s strani strokovnih delavcev 

smo ovrednotili rezultate posameznih otrok in za starše vsakega otroka pripravili pisno 

povratno informacijo glede otrokovih dosežkov v presejalnem postopku. Starše otrok, pri 

katerih smo ugotovili klinične znake RMK, smo s pomočjo svetovalnih služb in strokovnih 

delavcev v oddelku povabili na razgovor, kjer smo jim ustno in pisno podali povratno 

informacijo glede otrokovih dosežkov, naših ugotovitev, prognoze, ter jih povabili k 

sodelovanju v drugem delu raziskave. Razgovori s starši so bili opravljeni v času od  20.11.2012 

do 9.1.2013. Na razgovorih so bili ponekod prisotni tudi strokovni delavci vrtca, večinoma pa 

so bili opravljeni le med raziskovalko in starši. 

Obvestila za preostale otroke in otroke, katerih starši se niso odzvali povabilu na razgovor, smo 

staršem posredovali v zaprtih kuvertah preko strokovnih delavcev v oddelkih.    
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3.3.2. DRUGI DEL RAZISKAVE – CELOSTNA DIAGNOSTIČNA OCENA  

V drugem delu raziskave je bilo vključenih pet otrok, njihove matere in strokovne delavke v 

oddelkih, ki so jih obiskovali. Pri vsakem obravnavanem otroku smo opravili 11-12 srečanj, ki 

so potekala enkrat tedensko po 45 – 60 minut.  

Spoznavne sposobnosti, govorni razvoj in socialno čustveni razvoj obravnavanih otrok s 

pomočjo standardiziranih preizkusov je preverjala in ovrednotila za posamezni preizkus 

usposobljena univerzitetna diplomirana psihologinja Kaja Praprotnik. Vse ostalo je opravila 

raziskovalka7. 

Prvi dve srečanji (predhodni srečanji) sta bili namenjeni vključitvi raziskovalke v oddelek, da 

se tako otrok, njegovi vrstniki kot tudi strokovne delavke v oddelku in navsezadnje raziskovalka 

navadijo drug drugega, s čimer smo želeli zagotoviti čim bolj objektivno raziskovanje v 

nadaljnjem postopku, posebno pri opazovanjih v skupini. Na teh predhodnih srečanjih so 

strokovne delavke v oddelku celotno skupino seznanili z raziskovalkino prisotnostjo in kot 

razlog navedli, da je le-ta tam zaradi opazovanja njihovega delovanja v skupini ter da se bo z 

njimi igrala in se učila, kako delati s predšolskimi otroki. Obravnavani otroci niso bili dodatno 

obveščeni, da je raziskovalka tam zaradi njih, kar smo predhodno naprosili tudi starše. 

Sledili sta dve srečanji, namenjeni opazovanju obravnavanih otrok v skupini. Raziskovalka je 

postala del skupine in poskrbela, da je vzgojno-izobraževalni proces v času opazovanj potekal 

čim bolj nemoteno in naravno. Če so otroci ali strokovne delavke dali pobudo, da se vključi v 

same aktivnosti, se je vključila, pri čemer je stremela k temu, da ni bistveno vplivala na izvedbo 

opazovanega in na same rezultate opazovanja. Srečanja so bila namenjena opazovanju 

delovanja obravnavanih otrok v vsakodnevnih situacijah, njihovi samostojnosti pri 

vsakodnevnih situacijah ter oceni socialnih kompetenc, razvoja igre in čustvenega razvoja.  

Nato so se zvrstila individualna srečanja z obravnavanimi otroki. Srečanja so bila v celoti 

izvedena izven skupine in namenjena ocenjevanju otrokovih razvojnih dosežkov. Pred srečanji 

smo poskrbeli za optimalne in enakovredne pogoje – prezračen prostor, ustrezna svetloba, 

ustrezna stil in miza (višina, sedišče itd.), enak diagnostičen material, čim večja odsotnost 

motečih dejavnikov (drugih otrok, strokovnih delavcev, predmetov v prostoru). Opravili smo 

3-4 srečanja, odvisno od energetske opremljenosti posameznih otrok. Čeprav je bilo sprva 

predvideno 45 minut za posamezno srečanje, so bila nekatera krajša, nekatera pa daljša na račun 

vmesnih odmorov. 

V primeru privolitve staršev so bili tudi deli nekaterih srečanj z otroki posneti na videokamero. 

Privolili so štirje starši. Odločili smo se, da posnamemo le tiste dele, ki so zahtevali samostojno 

reševanje testnih nalog s strani otrok, pri katerih je bila potrebna minimalna fizična interakcija 

z otrokom, da je lahko raziskovalka brez težav snemala. Pri tem smo se osredotočili predvsem 

na tiste elemente ocenjevanja, ki jih je raziskovalka sproti težje pisno beležila.  

Eno srečanje v matičnih vrtcih obravnavanih otrok je opravila psihologinja. Tudi to srečanje je 

trajalo od 45 – 60 minut, odvisno od energetske opremljenosti otrok in potrebnih odmorov med 

samim srečanjem. 

Nadaljnja srečanja so vključevala intervjuje z materami in s strokovnimi delavkami vrtca. 

Intervjuji so bili po predhodni privolitvi vpraševancev posneti na diktafon, prepisi intervjujev 

so bili pri vpraševancih naknadno avtorizirani. Vsi intervjuji so potekali v matičnih vrtcih otrok. 

Na željo nekaterih mater smo intervju z njimi razdelili v dva dela. Prvi del intervjuja smo vsem 

materam poslali po elektronski pošti. Pisno so na zastavljena vprašanja (priloga 4) odgovorile 

matere otrok A-D. Drugi del intervjuja smo izvedli osebno in vse intervjuje z materami otrok 

A-D posneli na diktafon. Starši otroka E se preko elektronske pošte niso odzvali, zavrnili so 

                                                 
7 Pri načrtovanju raziskave sta bila k sodelovanju v raziskavi prvotno vabljena tudi zdravnik pediater, ki bi edini 

lahko podal diagnozo razvojne motnje koordinacije, in specialni pedagog – logoped, ki bi natančneje ocenil govor, 

jezik in komunikacijo posameznih otrok. Vsi vabljeni zdravniki so zavrnili sodelovanje, logopedskih ocen pa 

zaradi pomanjkljivih podatkov na koncu nismo vključili v našo raziskavo.   
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tudi oseben razgovor, zato smo jim ponudili pisno izvedbo celotnega intervjuja in za to 

pripravili poseben vprašalnik (priloga 4), ki ga je otrokova mati izpolnila in vrnila v pisni obliki 

v zaprti kuverti. Intervjuji s starši so potekali od 26.3.2013 do 22.4.2013 in so podani v prilogi 

8.  

Snemanje intervjuja na diktafon sta dovolili dve vzgojiteljici. Preostale strokovne delavke so 

zavrnile oseben razgovor, zato smo jim ponudili pisno izvedbo intervjuja in za to pripravili 

poseben vprašalnik (priloga 5). Intervjuji s strokovnimi delavkami v oddelku so potekali od 

20.3.2013 do 8.4.2013 in so podani v prilogi 8.  

Po intervjujih smo staršem tudi (ustno in pisno v obliki poročil) predstavili naše dotedanje 

ugotovitve v zvezi z njihovimi otroki in jim ponudili nadaljnje specialnopedagoške obravnave. 

Tekom raziskave smo se težko držali predvidenega časovnega načrta za izvedbo naših srečanj 

enkrat tedensko, kar bi pomenilo, da bi bila celostna ocena lahko opravljena v dveh mesecih. 

Srečanja so bila odpovedana na račun odsotnosti otrok in raziskovalke zaradi bolezni ter 

organizacije dela v vrtcih (vrtec v naravi, različni izleti, nastopi otrok, gledališke predstave). 

Za starše smo po končanih srečanjih pripravili pisno poročilo o otroku, ki je zajemalo vse 

obravnave in interpretacije rezultatov posameznih diagnostičnih preizkusov – celostno 

diagnostično oceno. Poročila so podana v prilogi 9. 

 

3.4. ETIČNOST RAZISKAVE 
Raziskava je bila leta 2012 odobrena s strani Komisije za medicinsko etiko. Upoštevali smo 

temeljna načela kodeksa etike raziskovanja na področju družboslovja, tj. prostovoljnost 

udeležbe, možnost odpovedi sodelovanja tekom raziskave in natančna seznanjenost z vsebino 

in s potekom raziskave. Zagotovljene so bile anonimnost, zaupnost in zaščita osebnih podatkov. 

Prav tako smo se držali načel Helsinške deklaracije o biomedicinskih raziskavah na človeku, 

določil Konvencije Sveta Evrope o varovanju človekovih pravic in dostojanstva človeškega 

bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine (Oviedske konvencije) in načel slovenskega 

Kodeksa medicinske deontologije.  

Vso testno gradivo v okviru raziskave je bilo s strani strokovnih delavcev, staršev in izvajalcev 

drugih ocenjevanj raziskovalki vrnjeno v priloženih kuvertah, da bi zagotovili upoštevanje 

tajnosti podatkov.  

 

3.5. STATISTIČNE OBDELAVE 
3.5.1. PRVI DEL RAZISKAVE – PRESEJALNI POSTOPEK 

Za obdelavo pridobljenih podatkov smo uporabili MO Excel 2007 in IBM SPSS Statistics 

verzijo 21.0. Na celotnem vzorcu je bila narejena deskriptivna analiza podatkov.  

Izračunali smo frekvence, na podlagi katerih smo ugotavljali delež otrok s kliničnimi znaki 

RMK in razmerje med spoloma v našem vzorcu.  

Izračunali smo aritmetične sredine, standardne odklone posameznih delov presejalnega 

postopka in preverili normalnost porazdelitve podatkov s Shapiro-Wilkovim preizkusom. 

Razlike med povprečnimi rezultati otrok s kliničnimi znaki RMK in povprečnimi rezultati otrok 

brez kliničnih znakov RMK v okviru posameznih delov presejalnega postopka smo zaradi 

kršitve predpostavke o normalnosti porazdelitve analizirali s pomočjo neparametrične 

statistike, in sicer z uporabo Mann-Whitneyevega U preizkusa.  

Ugotavljanje povezanosti posameznih delov presejalnega postopka smo izvedli s pomočjo 

Kendallovega Tau-b korelacijskega koeficienta.  

Ustreznost presejalnega postopka smo ugotavljali s pomočjo primerjave rezultatov VMI in 

DCDQ z ABC gibanja tako na številski kot atributivni ravni. Pri tem smo analizo 

dihotomiziranih vrednosti spremenljivk na nominalni ravni izvedli s kontingenčnimi tabelami 

in zaradi kršitev predpostavk za uporabo hi-kvadrat preizkusa preverili s Fisherjevnim 

http://med.over.net/admin1/novice_sodelavci/Docu/HELSINKI2000.pdf
http://med.over.net/admin1/novice_sodelavci/Docu/OVIEDO-KONV.pdf
http://med.over.net/admin1/novice_sodelavci/Docu/OVIEDO-KONV.pdf
http://med.over.net/admin1/novice_sodelavci/Docu/medicinski_kodeks.pdf
http://med.over.net/admin1/novice_sodelavci/Docu/medicinski_kodeks.pdf
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natančnim preizkusom. Multivariatno analizo pa smo izvedli s pomočjo binarne logistične 

regresije.  

Ustreznost razmejitvenih rezultatov smo ugotavljali s pomočjo ROC (orig. Receiver Operating 

Characteristic) krivulj. Proučili smo vrednosti občutljivosti (pozitivne in negativne napovedne 

vrednosti) pri VMI in DCDQ, pri čemer smo preizkus ABC gibanja uporabili kot referenčni 

standard. Aylward in Verhulst (2008) namreč izpostavljata, da naj ABC gibanja pri ugotavljanju 

suma na RMK oz. diagnostičnem ocenjevanju RMK služi zgolj kot "referenčni standard" in ne 

kot "zlato pravilo".  

 

3.5.2. DRUGI DEL RAZISKAVE – CELOSTNA DIAGNOSTIČNA OCENA  

Primerjali smo študije posameznih primerov po danih komponentah. Pri zbiranju podatkov smo 

uporabili tako triangulacijo zbiranja podatkov (kombinacijo različnih tehnik zbiranja podatkov) 

kot tudi triangulacijo virov podatkov (otrok, starši, strokovne delavke v oddelku). Uporabili 

smo naslednje tehnike zbiranja podatkov: opazovanje z delno udeležbo, tehnika 

polstrukturiranih intervjujev, tehnika ocenjevanja s pomočjo ocenjevalne lestvice in tehnika 

analize izdelkov.  

Kvalitativno analizo smo izvedli po predpisanih stopnjah, in sicer prepis in urejanje gradiva 

(tako dobesedno v intervjujih kot s parafraziranjem v ostalih delih raziskave), določitev 

kodirnih enot (uporabili smo tako odprto kot zaprto kodiranje, slednje je bilo še posebno 

izpostavljeno pri opazovanju obravnavanih otrok v skupini), oblikovanje kategorij in 

definiranje kategorij ter oblikovanje poskusne teorije. 

Kodiranja smo se lotili v dveh fazah8, ki ju opredeljuje Charmaz (2006, v Vogrinc, 2008). 

Uporabili smo začetno in selektivno kodiranje (priloge 7 in 8 v elektronski verziji). Sorodne 

kode smo razvrstili v posamezne, v naprej določene tematske sklope (kategorije). Iz velikega 

števila selektivnih kod v okviru danih kategorij smo izbrali tiste, ki so pomembne za cilje v naši 

raziskavi in jih definirali z določanjem njihovega pomena, kar smo izvedli s pomočjo poročilih 

o posameznih obravnavanih otrocih (priloga 9). Nato smo na podlagi primerjave obravnavanih 

otrok po posameznih definiranih kategorijah oblikovali poskusno teorijo, kar je v našem 

primeru predstavljal naš dvostopenjski model odkrivanja in celostne specialnopedagoške 

diagnostične ocene petletnih otrok z RMK.  

  

                                                 
8 Osnega kodiranja, tj. druge ravni kodiranja po Stauss in Corbin (1990, v Vogrinc, 2008) nismo uporabili, saj se 

lahko le-to izpusti. Charmaz (2006) in nekateri drugi raziskovalci namreč opravičujejo izpust osnega kodiranja, 

saj menijo, da »osno kodiranje prehitro konča postopek kodiranja in s tem izniči glavni značilnosti kodiranja: 

njegovo preiskovalno naravo in odprtost za oblikovanje novih kod v celotnem postopku analize podatkov« 

(Vogrinc, 2008, str. 64-65). 
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4. REZULTATI 
 

4.1. PRVI DEL RAZISKAVE – PRESEJALNI POSTOPEK 
Rezultati otrok pri posameznih diagnostičnih preizkusih v okviru presejalnega postopka so 

predstavljeni v prilogi 6 (tabele 46-48). 

V presejalni postopek je bilo vključenih 196 petletnih otrok, in sicer 105 dečkov (53.57%) in 

91 deklic (46.43%). Razmerje med dečki in deklicami je bilo 1.15 : 1 v prid dečkov. Otroci so 

bili stari od 5 let 0 mesecev do 5 let 11 mesecev, s povprečno starostjo 5 let 4 mesecev.  

 

4.1.1. POJAVNOST 

Otroke, ki so bili vključeni v našo raziskavo, smo na podlagi njihovih rezultatov na ABC 

gibanja umestili v dve skupini, in sicer na skupino otrok brez kliničnih znakov RMK (otroci, ki 

niso kazali motoričnih težav v smeri RMK) in RMK skupino (otroci, katerih rezultati na ABC 

gibanja so bili pod 16. centilom, in predstavljajo skupino s kliničnimi znaki RMK). V danem 

vzorcu petletnih otrok je bilo 183 otrok, ki smo jih umestili v skupino brez kliničnih znakov 

RMK, in 13 otrok, umeščenih v RMK skupino.  

RMK skupina predstavlja 6.6% vseh testiranih otrok, kar kaže na 6.6% pojavnost kliničnih 

znakov RMK med petletniki v danem vzorcu. Od tega so bili v vzorcu 3 otroci s težjimi 

motoričnimi težavami, katerih skupni rezultati na ABC gibanja so bili pod 5. centilom, in 10 

otrok z rezultati med 5. in 15. centilom, kar nakazuje na mejne težave RMK. Z vidika pojavnosti 

v danem vzorcu je imelo 1.5% vseh testiranih otrok težjo obliko gibalnih težav v smeri RMK, 

5.1% vseh testiranih otrok pa mejne težave v smeri RMK.  

 

4.1.2. RAZMERJE MED SPOLOMA 

Razmerje med spoloma v skupini 183 otrok brez kliničnih znakov RMK na podlagi rezultatov 

testiranja z ABC gibanja je 1.1:1, pri čemer je bilo v našo raziskavo vključenih 97 dečkov in 

86 deklic brez motoričnih težav. 

Razmerje med spoloma v RMK skupini je bilo 1.6:1 (8 dečkov in 5 deklic) v prid dečkov. V 

primerjavi z razmerjem med spoloma v celotnem vzorcu petletnih otrok, ki so bili vključeni v 

našo raziskavo, je razmerje med dečki in deklicami rahlo višje v prid dečkov znotraj RMK 

skupine. Če natančneje pogledamo še podskupine znotraj RMK skupine z vidika razmerja med 

spoloma, so trije otroci s težjo obliko težav v smeri RMK izključno dečki, pri mejni skupini pa 

je razmerje enakovredno, torej 1:1. 

 

4.1.3. RAZLIKE MED RMK SKUPINO IN OTROKI BREZ KLINIČNIH 

ZNAKOV RMK V OKVIRU POSAMEZNIH DELOV PRESEJALNEGA 

POSTOPKA 

V tabeli 5 so podani osnovni statistični pokazatelji spremenljivk v okviru posameznih delov 

presejalnega postopka. V povprečju je RMK skupina tako pri skupnem rezultatu na ABC 

gibanja kot tudi pri posameznih delih dosegala višje rezultate z večjo mero razpršenosti 

rezultatov kot skupina otrok brez kliničnih znakov RMK. Pri tem je potrebno poudariti, da višji 

rezultat pomeni slabše izvedene gibalne naloge. Prav tako so bile razlike pri preizkusu VMI, 

pri čemer je RMK skupina v povprečju dosegla nižje rezultate z večjo mero razpršenosti 

rezultatov kot skupina otrok brez kliničnih znakov RMK. Tudi pri vprašalniku DCDQ so bile 

razlike med skupinama. V povprečju je RMK skupina tako pri skupnem rezultatu pri DCDQ 

kot tudi pri posameznih delih dosegala nižje rezultate kot skupina otrok brez kliničnih znakov 

RMK. 

Shapiro-Wilkov preizkus (tabela 6) je pokazal, da se v skupini otrok brez kliničnih znakov 

RMK rezultati posameznih delov presejalnega postopka pomembno razlikujejo od normalne 

porazdelitve, tj. pri skupnem rezultatu ABC gibanja (W = .854, p < .001), pri VMI (W = .975, 
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p = .002) in pri DCDQ (W = .944, p < .001). Prav tako se rezultati pri podtestih znotraj 

posameznega preizkusa statistično pomembno razlikujejo od normalne porazdelitve, in sicer 

pri podtestih ABC gibanja ročne spretnosti (W = .788, p < .001), spretnosti z žogo (W = .569, 

p < .001) in ravnotežje (W = .592, p < .001) ter pri postavkah DCDQ nadzor med gibanjem (W 

= .937, p < .001), fina motorika / pisanje (W = .886, p < .001) in splošna koordinacija (W = 

.914, p < .001). 

 

Tabela 5 

Opisna statistika za posamezne dele presejalnega postopka 

Preizkus prisotnost RMK  M SD min. maks. 

ABC 

brez RMK 2.51 2.622 0 10 

RMK 15.00** 3.736 10.5 23 

Skupaj 3.34 4.120 0 23 

ABC_RS 

brez RMK 1.21 1.529 0 6 

RMK 5.92** 2.482 0 9.5 

Skupaj 1.53 1.986 0 9.5 

ABC_SZ 

brez RMK .59 1.173 0 7 

RMK 2.85** 1.994 0 7 

Skupaj 0.74 1.358 0 7 

ABC_R 

brez RMK .71 1.370 0 7.5 

RMK 6.23** 3.339 .5 11.5 

Skupaj 1.08 2.082 0 11.5 

VMI 

brez RMK 12.47 2.117 7 17 

RMK 9.77* 2.803 5 14 

Skupaj 12.29 2.263 5 17 

DCDQ 

brez RMK 62.14 8.955 34 75 

RMK 42.00** 8.307 25 56 

Skupaj 60.80 10.214 25 75 

DCDQ_NG 

brez RMK 24.85 3.821 16 30 

RMK 17.38** 3.572 11 23 

Skupaj 24.35 4.229 11 30 

DCDQ_FM 

brez RMK 16.43 3.386 4 20 

RMK 11.00** 3.536 7 20 

Skupaj 16.07 3.647 4 20 

DCDQ_SK 

brez RMK 20.86 3.453 7 25 

RMK 13.62** 3.176 7 18 

Skupaj 20.38 3.875 4 25 

Legenda: ABC – ABC gibanja, ABC_RS – ABC gibanja ročne spretnosti, ABC_SZ – ABC gibanja spretnosti z žogo, ABC_R – ABC gibanja 

ravnotežje, VMI, DCDQ, DCDQ_NG – DCDQ nadzor med gibanjem, DCDQ_FM – DCDQ fina motorika/pisanje, DCDQ_SK – DCDQ 
splošna koordinacija  

Opomba: * – p<.05; ** – p<.001 

 

Po drugi strani pa je Shapiro-Wilkov preizkus v RMK skupini pokazal približno normalno 

porazdelitev pri vseh rezultatih, razen pri skupnem rezultatu za ABC gibanja (W = .866, p = 

.047). Približno normalna porazdelitev je bila pri podtestih ABC gibanja ročne spretnosti (W = 

.884, p = .081), pri podtestu spretnosti z žogo (W = .930, p = .336), pri podtestu ravnotežje (W 
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= .948, p = .563), pri VMI (W = .945, p = .522) ter pri skupnem rezultatu DCDQ (W = .978, p 

= .969), pri postavkah DCDQ nadzor med gibanjem (W = .919, p = .242), fina motorika / pisanje 

(W = .884, p = .080) in splošna koordinacija (W = .937, p = .425). 

 

Tabela 6  

Shapiro-Wilkov preizkus 

preizkus   
prisotnost 

RMK 

Shapiro-Wilk 

W Df P 

ABC 
brez RMK .854 183 .000 

RMK .866 13 .047 

ABC_RS 
brez RMK .788 183 .000 

RMK .884* 13 .081 

ABC_SZ 
brez RMK .569 183 .000 

RMK .930* 13 .336 

ABC_R 
brez RMK .592 183 .000 

RMK .948* 13 .563 

VMI 
brez RMK .975 183 .002 

RMK .945* 13 .522 

DCDQ 
brez RMK .944 183 .000 

RMK .978* 13 .969 

DCDQ_NG 
brez RMK .937 183 .000 

RMK .919* 13 .242 

DCDQ_FM 
brez RMK .886 183 .000 

RMK .884* 13 .080 

DCDQ_SK 
brez RMK .914 183 .000 

RMK .937* 13 .425 
Legenda: ABC – ABC gibanja, ABC_RS – ABC gibanja ročne spretnosti, ABC_SZ – ABC gibanja spretnosti z žogo, ABC_R – ABC gibanja 

ravnotežje, VMI, DCDQ, DCDQ_NG – DCDQ nadzor med gibanjem, DCDQ_FM – DCDQ fina motorika/pisanje, DCDQ_SK – DCDQ 
splošna koordinacija  

Opomba: * približna normalnost porazdelitve 

 

Ker se pri skupini otrok brez kliničnih znakov RMK in pri skupnem rezultatu za ABC gibanja 

porazdelitve pomembno razlikujejo od normalne porazdelitve, smo se pri ugotavljanju 

statistične pomembnosti razlik med skupinama otrok s kliničnimi znaki RMK in brez kliničnih 

znakov RMK raje poslužili neparametrične statistike in uporabili Mann-Whitneyev preizkus. 

Mann-Whitneyev preizkus je pokazal, da se rezultati RMK skupine statistično pomembno 

razlikujejo od rezultatov otrok brez kliničnih znakov RMK pri vseh treh preizkusih. Povprečni 

rezultati otrok brez kliničnih znakov RMK (M = 2.51) so statistično pomembno nižji od 

povprečnih rezultatov otrok s kliničnimi znaki RMK (M = 15) pri skupnem rezultatu za ABC 

gibanja (U = .000,  p < .001). Z minimalnim tveganjem ugotavljamo, da otroci s kliničnimi 

znaki RMK dosegajo statistično pomembno slabše rezultate pri ABC gibanja.  

Pri analizi posameznih podtestov v okviru ABC gibanja je bila ugotovljena statistična 

pomembnost pri vseh podtestih. Povprečni rezultati otrok brez kliničnih znakov RMK so 

statistično pomembno nižji od povprečnih rezultatov otrok pri ročnih spretnostih (U = 190, p < 

.001), pri spretnostih z žogo (U = 377, p < .001) in pri ravnotežju (U = 127.5,  p < .001). Z 

minimalnim tveganjem sklepamo, da otroci s kliničnimi znaki RMK dosegajo statistično 

pomembno višje rezultate, kar nakazuje na več težav z vidika gibalnih spretnosti kot pri otrocih 

brez RMK, tako pri skupnem rezultatu ABC gibanja kot pri posameznih podtestih. 

Povprečni rezultati otrok brez kliničnih znakov RMK (M = 12.47) se prav tako statistično 

pomembno razlikujejo od povprečnih rezultatov otrok s kliničnimi znaki RMK (M = 9.77) pri 
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VMI (U = 557,  p = .001). Z 0.1% tveganjem sklepamo, da otroci s kliničnimi znaki RMK 

dosegajo statistično pomembno nižje rezultate pri VMI.  

In nazadnje, povprečni rezultati otrok brez kliničnih znakov RMK (M = 62.14) so tudi 

statistično pomembno nižji od povprečnih rezultatov otrok s kliničnimi znaki RMK (M = 42) 

pri DCDQ (U = 127.5,  p < .001). Z minimalnim tveganjem sklepamo, da so vzgojitelji 

obravnavanih otrok s kliničnimi znaki RMK slabše ocenili njihove spretnosti, kot so ocenili 

spretnosti otrok brez kliničnih znakov RMK. 

Če podrobneje proučimo tudi posamezne dele DCDQ, ugotovimo, da so povprečni rezultati 

otrok brez kliničnih znakov RMK statistično pomembno nižji od povprečnih rezultatov otrok s 

kliničnimi znaki RMK pri postavki nadzor nad gibanjem (U = 180.5,  p < .001), pri postavki 

fina motorika / pisanje (U = 343.5,  p < .001) ter pri postavki splošna koordinacija (U = 144,  p 

< .001). Z minimalnim tveganjem ugotavljamo, da so otroci s kliničnimi znaki RMK pri DCDQ 

statistično pomembno nižje ocenjeni s strani vzgojiteljev pri vseh treh postavkah DCDQ.  

 

4.1.4. POVEZANOST POSAMEZNIH DELOV PRESEJALNEGA POSTOPKA 

Povezanosti med posameznimi deli presejalnega postopka so bile izračunane s pomočjo 

Kendallovega Tau-b korelacijskega koeficienta in so predstavljene v tabeli 7.  

 

Tabela 7 

Povezanost posameznih delov presejalnega postopka 

    ABC_

RS 

ABC_

SZ 

ABC_

R 

ABC VMI DCDQ_

NG 

DCDQ_

FM 

DCDQ_

SK 

DCDQ 

ABC_

RS 

τ 1 .229** .226** .661** -.177* -.231** -.280** -.208** -.260** 

p . .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 

ABC_

SZ 

τ .229** 1 .268** .491** -.085 -.215** -.144* -.168* -.208** 

p .000 . .000 .000 .149 .000 .013 .004 .000 

ABC_

R 

τ .226** .268** 1 .555** -.167* -.234** -.251** -.283** -.275** 

p .000 .000 . .000 .003 .000 .000 .000 .000 

ABC τ .661** .491** .555** 1 -.177* -.277** -.282** -.265** -.309** 

p .000 .000 .000 . .001 .000 .000 .000 .000 

VMI τ -.177* -.085 -.167* -.177* 1 .140* .363** .219** .270** 

p .001 .149 .003 .001 . .008 .000 .000 .000 

DCDQ

_NG 

τ -.231** -.215** -.234** -.277** .140* 1 .346** .546** .716** 

p .000 .000 .000 .000 .008 . .000 .000 .000 

DCDQ

_FM 

τ -.280** -.144* -.251** -.282** .363** .346** 1 .458** .613** 

p .000 .013 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 

DCDQ

_SK 

τ -.208** -.168* -.283** -.265** .219** .546** .458** 1 .751** 

p .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000   .000 

DCDQ τ -.260** -.208** -.275** -.309** .270** .716** .613** .751** 1 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   

Legenda: ABC – ABC gibanja, ABC_RS – ABC gibanja ročne spretnosti, ABC_SZ – ABC gibanja spretnosti z žogo, ABC_R – ABC gibanja 

ravnotežje, VMI, DCDQ, DCDQ_NG – DCDQ nadzor med gibanjem, DCDQ_FM – DCDQ fina motorika/pisanje, DCDQ_SK – DCDQ 

splošna koordinacija 
Opomba: * – p<.05; ** – p<.001 
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Če najprej primerjamo posamezne preizkuse med seboj, ugotovimo, da so vse korelacije nizke, 

a statistično pomembne, tj. korelacija med skupno oceno ABC gibanja  in VMI (τ = -.18, p = 

.001), med skupno oceno ABC gibanja in skupno oceno DCDQ (τ = -.31, p < .001) in med VMI 

in med skupno oceno DCDQ (τ = .27, p < .001). 

Podrobnejša analiza korelacij med posameznimi deli danih preizkusov v okviru presejalnega 

postopka pokaže statistično pomembne (p < .001), a nizke korelacije med posameznimi deli 

ABC gibanja (r = .229 za ročne spretnosti in spretnosti z žogo, r = .226 za ročne spretnosti in 

ravnotežje in r = .268 za spretnosti z žogo in ravnotežje), medtem ko so korelacije posameznih 

delov ABC gibanja s skupno oceno ABC gibanja nekoliko višje (r = .661 za ročne spretnosti, r 

= .491 za spretnosti z žogo in r = .555 za ravnotežje).  

Če primerjamo posamezne dele ABC gibanja z VMI, ugotovimo, da so korelacije statistično 

pomembne, a neznatne, in sicer med ročnimi spretnostmi in VMI (r = -.177, p = .001) in med 

ravnotežjem in VMI (r = -.167, p = .003), medtem ko korelacija med spretnostmi z žogo in VMI 

ni statistično pomembna (r = -.085, p = .149). 

Primerjava posameznih delov ABC gibanja in posameznih delov DCDQ prav tako pokaže 

statistično pomembnost povezanosti med vsemi deli, in sicer s p < .001, pri čemer so korelacije 

nizke, tj. med ABC gibanja ročne spretnosti in DCDQ nadzor med gibanjem (r = -.231), med 

ABC gibanja ročne spretnosti in DCDQ fina motorika (r = -.280), med ABC gibanja ročne 

spretnosti in DCDQ splošna koordinacija (r = -.208), med ABC gibanja ročne spretnosti in 

skupno oceno DCDQ (r = -.260), med ABC gibanja spretnosti z žogo in DCDQ nadzor med 

gibanjem (r = -.215), med ABC gibanja spretnosti z žogo in skupno oceno DCDQ (r = -.208), 

med ABC gibanja ravnotežje in DCDQ nadzor med gibanjem (r = -.234), med ABC gibanja 

ravnotežje in DCDQ fina motorika (r = -.251), med ABC gibanja ravnotežje in DCDQ splošna 

koordinacija (r = -.283), med ABC gibanja ravnotežje in skupno oceno DCDQ (r = -.275), 

Korelacija med ABC gibanja spretnosti z žogo in DCDQ fina motorika je prav tako nizka in 

statistično pomembna (r = -.144, p = .013), enako je s korelacijo med ABC gibanja spretnosti z 

žogo in DCDQ splošno koordinacijo (r = -.168, p = .004). 

Analiza povezanosti med posameznimi deli DCDQ prav tako pokaže srednje in visoko 

statistično pomembne korelacije s p < .001, in sicer: med nadzorom med gibanjem in fino 

motoriko (r = .346), med nadzorom med gibanjem in splošno koordinacijo (r = .546), med 

nadzorom med gibanjem in skupno oceno (r = .716), med fino motoriko in splošno koordinacijo 

(r = .458), med fino motoriko in skupno oceno (r = .613) ter med splošno koordinacijo in skupno 

oceno (r = .751).  

Primerjava posameznih delov DCDQ in skupne ocene ABC gibanja nam pokaže nizke, a 

statistično pomembne korelacije (p < .001) med skupno oceno ABC gibanja in DCDQ nadzor 

med gibanjem (r = -.277), med skupno oceno ABC gibanja in DCDQ fina motorika (r = -.282) 

ter med skupno oceno ABC gibanja in DCDQ splošna koordinacija (r = -.265). Če primerjamo 

posamezne dele DCDQ in VMI, ponovno ugotovimo nizko statistično pomembnost, in sicer s 

p < .001 med DCDQ fina motorika in VMI (r = .363) in med DCDQ splošna koordinacija in 

VMI (r = .219), med DCDQ nadzor med gibanjem in VMI (r = .140) pa je korelacija s p = .008. 

Če povzamemo, statistično pomembne korelacije so bile med vsemi deli vseh treh preizkusov 

razen med VMI in spretnosti z žogo pri ABC gibanja. 

 

4.1.5. USTREZNOST PRESEJALNEGA POSTOPKA 

Ustreznost presejalnega postopka smo ugotavljali na podlagi primerjanja VMI in DCDQ z ABC 

gibanja, ki nam je predstavljal referenčni standard za ugotavljanje prisotnosti RMK (Aylward 

in Verhulst, 2008; Schoemaker idr., 2006; Wilson idr., 2009). Predpostavili smo, da tako VMI 

kot DCDQ omogočata razlikovanje med skupino otrok brez kliničnih znakov RMK in RMK 

skupino. 
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Najprej smo dihotomizirali spremenljivke z uporabo razmejitvenih vrednosti, kot so bile 

opredeljene v posameznih preizkusih. Pri VMI smo za opredelitev skupine VMI težave 

uporabili rezultate pod 13. centilom (surovih rezultatov nismo mogli uporabiti za razmejitvene 

vrednosti, ker je za interpretacijo odstopanj potrebno upoštevati tudi kronološko starost). Pri 

DCDQ smo za opredelitev skupine 'verjetno je RMK' upoštevali surove rezultate pod 47. Pri 

ABC gibanja pa smo uporabili razmejitveni rezultat 10.5, ki je razdelil obravnavane otroke na 

RMK skupino in skupino otrok brez kliničnih znakov RMK. 

Bivariantna analiza je bila narejena s pomočjo kontingenčnih tabel (tabeli 8 in 9).  

Če pogledamo strukturni delež v tabeli, je v skupini brez RMK 3.3% otrok, ki imajo VMI 

težave, in 96.7% otrok brez VMI težav, v RMK skupini pa je kar 69.2% otrok brez VMI težav 

in le 30.8% otrok, ki imajo tudi VMI težave. V RMK skupini je bilo torej več otrok, ki niso 

imeli težav pri VMI, kot pa tistih, ki so te težave imeli.  

 

Tabela 8  

Strukturni delež VMI rezultata glede na pojavnost RMK 

Skupina  
Rezultat VMI 

brez VMI težav VMI težave Skupaj 

brez RMK 177 (96.7%) 6 (3.3%) 183 (100.0%) 

RMK 9 (69.2%) 4 (30.8%) 13 (100.0%) 

Skupaj 186 (94.9%) 10 (5.1%) 196 (100.0%) 

 

Ker za uporabo hi-kvadrat preizkusa ni izpolnjen pogoj glede porazdeljenosti vzorca (v eni od 

celic kontingenčne tabele je frekvenca manjša od 5), smo za ugotavljanje statistične 

pomembnosti uporabili Fisherjev eksaktni preizkus. Vrednost Fisherjevega eksaktnega 

preizkusa (p = 0.002) kaže, da so statistično pomembne razlike pri VMI rezultatih med skupino 

brez RMK in RMK skupino. Z 0.2% gotovostjo ugotavljamo, da VMI omogoča razlikovanje 

med skupino otrok brez kliničnih znakov RMK in RMK skupino. Analiza znotraj RMK skupine 

pokaže, da večji delež otrok ni imel težav tudi pri VMI, kar je v nasprotju z našimi pričakovanji. 

VMI torej omogoča razlikovanje med skupinama, a ne v pričakovani smeri, ko naj bi otroci s 

kliničnimi znaki RMK imeli tudi več VMI težav (tabela 8). 

Analiza strukturnega deleža v tabeli 9 pokaže, da smo v RMK skupino uvrstili kar 69.2% otrok, 

ki so jih strokovne delavke v DCDQ označile za otroke z verjetno RMK, 30.8% otrok iz te 

skupine pa DCDQ ni zaznal. V skupini brez RMK pa smo imeli 6% otrok, ki jih je DCDQ 

zaznal kot 'verjetno je RMK', in 94% otrok, pri katerih je bil rezultat umeščen v skupino 

verjetno ni RMK. 

 

Tabela 9 

Strukturni delež rezultata DCDQ glede na pojavnost RMK 

Skupina  
Rezultat DCDQ 

verjetno ni RMK verjetno je RMK Skupaj  

brez RMK 172 (94.0%) 11 (6.0%) 183 (100.0%) 

RMK 4 (30.8%) 9 (69.2%) 13 (100.0%) 

Skupaj 176 (89.8%) 20 (10.2%) 196 (100.0%) 

 

Ker za uporabo hi-kvadrat preizkusa tudi tu ni izpolnjen pogoj glede porazdeljenosti vzorca, 

smo za ugotavljanje statistične pomembnosti ponovno uporabili Fisherjev eksaktni preizkus. 

Vrednost Fisherjevega eksaktnega preizkusa (p = .000) kaže na statistično pomembne razlike 

pri DCDQ rezultatih med skupino brez RMK in RMK skupino. Brez dvoma ugotavljamo, da 

DCDQ omogoča razlikovanje med tema dvema skupinama, kar kaže na to, da otroci s 

kliničnimi znaki RMK dosegajo pomembno slabše rezultate pri DCDQ.    
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Podrobnejša analiza znotraj RMK skupine pri obeh preizkusih pokaže, da je VMI odkril le 

30.8% vseh otrok s kliničnimi znaki RMK (tolikšen delež otrok je imelo tudi VMI težave), 

medtem ko je DCDQ zaznal bistveno več otrok, in sicer kar 69.2%. Če pogledamo, kakšni so 

deleži odkritih otrok s kliničnimi znaki RMK v primerjavi z neodkritimi znotraj RMK skupine, 

ugotovimo, da vprašalnik DCDQ, ki so ga izpolnile strokovne delavke, dejansko odkrije večji 

delež otrok, pri katerih so že rezultati ABC gibanja nakazali na odstopanja v smeri RMK. Pri 

VMI pa je ravno obratno, saj je delež odkritih otrok s kliničnimi znaki RMK v primerjavi z 

neodkritimi v RMK skupini bistveno manjši.  

Analiza ustreznosti presejalnega postopka na atributivni ravni nam pokaže, da VMI bistveno 

ne pripomore k odkrivanju RMK pri otrocih, uporaba DCDQ, ki ga izpolnijo vzgojitelji, pa 

pomembno prispeva k odkrivanju RMK. 

Vpliv posameznih preizkusov (VMI in DCDQ) na izid RMK, ki je zastavljen a priori z uporabo 

ABC gibanja kot referenčnega modela, smo raziskali tudi na multivariantnem nivoju s pomočjo 

binarne logistične regresije. Binarna logistična regresija je pokazala nizek, a pomemben vpliv 

DCDQ na ABC gibanja (razmerje obetov: OR = 1.23, p<.001), medtem ko VMI ni pokazal 

statistično pomembnega vpliva na ABC gibanja (OR = 1.15, p = .38). V binarnem regresijskem 

modelu, kjer sta vključena oba prediktorja, tj. VMI kot DCDQ, je bila ustreznost modela skoraj 

enaka (Nagelkerke R Square = .513) kot pri modelu, kjer smo kot prediktorja vzeli zgolj DCDQ 

(Nagelkerke R Square = .504).   

Tako na atributivni kot na številski ravni se je izkazalo, da ima uporaba DCDQ pomemben 

vpliv pri odkrivanju RMK, medtem ko VMI statistično pomembno nima tovrstnega vpliva. 

 

4.1.6. OPTIMALNE RAZMEJITVENE VREDNOSTI POSAMEZNIH DELOV 

PRESEJALNEGA POSTOPKA 

Ker nam ABC gibanja služi kot referenčni standard za odkrivanje klinične slike RMK, smo za 

razmejitveni rezultat uporabili 15. centil. Da bi lahko opredelili bolj optimalne razmejitvene 

vrednosti VMI in DCDQ na podlagi ugotavljanja pripadnosti skupinam glede na prisotnost 

RMK, smo uporabili metodo ROC krivulj. Z upoštevanjem ABC gibanja kot referenčnega 

standarda smo opredelili vrednosti občutljivosti (delež resnično odkritih otrok s kliničnimi 

znaki RMK) in specifičnosti (delež resnično negativnih med otroki brez kliničnih znakov 

RMK) za VMI in za DCDQ (slika 1). Pri tem smo upoštevali dva kriterija, tj. closest.topleft 

(točka najbližje zgornjemu levemu vogalu na grafu ROC krivulje) in youden (točka, ki je najbolj 

oddaljena od nediskriminativne linije na grafu ROC krivulje).  

 

 
Slika 1. ROC krivulja za VMI 
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ROC krivulja je pri VMI pokazala statistično pomembnost z 0.1 % tveganjem (območje pod 

krivuljo: [orig. area under the curve] AUC = .766, 95% c.i. = [.622, .910]). S pomočjo ROC 

krivulje za DCDQ (slika 2) smo ugotovili statistično pomembnost p < .001 tudi pri DCDQ 

(AUC = .946, 95% c.i. = [.905, .988]). 

 
Slika 2. ROC krivulja za DCDQ 

 

Vrednosti občutljivosti in specifičnosti za VMI so podane v tabeli 10. Pri VMI so bile vrednosti 

občutljivosti višje kot vrednosti specifičnosti. Če upoštevamo občutljivost kot ko-pozitivnost 

in specifičnost kot ko-negativnost, je potrebno tudi tukaj nastaviti drugačne razmejitvene 

rezultate kot v izvirniku, saj so razmejitveni rezultati izvirnika VMI (1997) v okviru vseh 

starostnih intervalov pri petletnikih prenizki. 

 

Tabela 10 

Primerjava vrednosti občutljivosti in specifičnosti pri VMI 

rezultat občutljivost specifičnost 

4.00 .000 1.000 

6.00 .077 1.000 

7.50 .231 .989 

8.50 .462 .956 

9.50 .462 .918 

10.50 .538 .825 

11.50 .692 .694 

12.50 .769 .508 

13.50 .923 .311 

14.50 1.000 .164 

15.50 1.000 .082 

16.50 1.000 .022 

18.00 1.000 .000 

 

Ob upoštevanju kriterija closest.topleft pri VMI je najbolj optimalen razmejitveni rezultat za 

petletnike kot homogeno skupino pri 12.5 točkah, ki kaže višjo občutljivost (76.9%), a ne ravno 

vzpodbudno specifičnost (50.8%). Po youden kriteriju pa je ta vrednost nižja, pri čemer je 

najbolj optimalen razmejitveni rezultat pri 10.5 točkah, ki kaže bolj optimalno specifičnost 
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(82.5%), občutljivost pa je relativno nizka (53.8%). Ker želimo imeti pri opredelitvi 

razmejitvenega rezultata čim večjo specifičnost, tj. čim večji delež resnično negativnih med 

otroki brez kliničnih znakov RMK, smo opredelili razmejitveni rezultat VMI za petletne otroke 

pri 11 točkah, pri čemer rezultati manjši ali enako od 10 opredeljujejo tveganje za pojav RMK. 

Vrednosti občutljivosti in specifičnosti za DCDQ so podane v tabeli 11. Pri DCDQ so bile 

vrednosti občutljivosti prav tako višje kot vrednosti specifičnosti. Če upoštevamo občutljivost 

kot ko-pozitivnost in specifičnost kot ko-negativnost, je potrebno tudi tukaj nastaviti drugačne 

razmejitvene rezultate kot v izvirniku (Wilson in Crawford, 2007), saj je razmejitveni rezultat 

izvirnika DCDQ prenizek. Ob upoštevanju obeh kriterijev (youden in closest.topleft) pri 

DCDQ, je najbolj optimalen razmejitveni rezultat pri 51.5, ki kaže najvišjo specifičnost (92.3%) 

in najnižjo občutljivost (86.9%). V skladu z našimi ugotovitvami smo opredelili razmejitveni 

rezultat DCDQ za petletne otroke pri 52, pri čemer rezultati manjši ali enako 51 opredeljujejo 

tveganje za pojav RMK. 

 

Tabela 11  

Primerjava vrednosti občutljivosti in specifičnosti pri DCDQ 

rezultat občutljivost specifičnost  

24.00 .000 1.000 

28.00 .077 1.000 

32.50 .154 1.000 

34.50 .154 .995 

35.50 .154 .989 

37.00 .231 .984 

38.50 .308 .984 

40.00 .308 .978 

41.50 .538 .978 

43.50 .538 .973 

45.50 .615 .956 

46.50 .692 .940 

47.50 .769 .929 

48.50 .846 .913 

49.50 .846 .902 

50.50 .846 .885 

51.50 .923 .869 

52.50 .923 .842 

53.50 .923 .814 

54.50 .923 .792 

55.50 .923 .770 

56.50 1.000 .738 

 

4.1.7. POVZETEK REZULTATOV PRVEGA DELA RAZISKAVE 
V nadaljevanju je predstavljen povzetek rezultatov prvega dela raziskave glede na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. 

  

R1.1: Kolikšen je bil delež otrok s kliničnimi znaki RMK v vzorcu petletnih otrok iz 

ljubljanskih javnih vrtcev?  

V vzorcu petletnih otrok iz ljubljanskih javnih vrtcev je bilo 6.6% otrok s kliničnimi znaki 

RMK.  
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R1.1.1.: Kolikšen je bil delež otrok s kliničnimi znaki težje oblike RMK v vzorcu petletnih 

otrok iz ljubljanskih javnih vrtcev? 

Z vidika pojavnosti v danem vzorcu je imelo 1.5% vseh otrok klinične znake težje oblike RMK. 

 

R1.1.2.: Kolikšen je bil delež otrok s kliničnimi znaki mejne oblike RMK v vzorcu petletnih 

otrok iz ljubljanskih javnih vrtcev? 

V vzorcu je imelo 5.1% otrok klinične znake mejne oblike RMK. 

 

R1.2:  Kakšno je bilo razmerje med spoloma glede na delež otrok s kliničnimi znaki RMK 

v vzorcu petletnih otrok iz ljubljanskih vrtcev?  

Razmerje med spoloma v skupini otrok s kliničnimi znaki RMK je bilo 1.6:1 v prid dečkov. Če 

natančneje pogledamo še podskupine znotraj te skupine z vidika razmerja med spoloma, so 

otroci s težjo obliko težav v smeri RMK izključno dečki, pri mejni skupini pa je razmerje 

enakovredno, torej 1:1. 

 

R1.3:  Kakšne so bile razlike glede povprečnih rezultatov posameznih delov presejalnega 

postopka med skupino otrok s kliničnimi znaki RMK in skupino otrok brez 

kliničnih znakov RMK v vzorcu petletnih otrok iz ljubljanskih vrtcev?  

Naša raziskava je pokazala, da se rezultati otrok z RMK statistično pomembno razlikujejo od 

rezultatov otrok brez RMK pri vseh treh preizkusih in v okviru posameznih delov danih 

preizkusov. 

 

R1.3.1:  Ali so bile statistično pomembne razlike med povprečnimi rezultati otrok s 

kliničnimi znaki RMK in povprečnimi rezultati otrok brez kliničnih znakov RMK 

v vzorcu petletnih otrok iz ljubljanskih vrtcev pri ABC gibanja? 

Otroci s kliničnimi znaki RMK v naši raziskavi dosegajo statistično pomembno slabše rezultate 

pri ABC gibanja. 

 

R1.3.2:  Ali so bile statistično pomembne razlike med povprečnimi rezultati otrok s 

kliničnimi znaki RMK in povprečnimi rezultati otrok brez kliničnih znakov RMK 

v vzorcu petletnih otrok iz ljubljanskih vrtcev pri rezultatih za ročne spretnosti pri  

ABC gibanja? 

Otroci s kliničnimi znaki RMK imajo v primerjavi z vrstniki brez kliničnih znakov RMK v  

raziskavi statistično pomembno slabše rezultate pri ročnih spretnostih v okviru preizkusa ABC 

gibanja. 

 

R1.3.3:  Ali so bile statistično pomembne razlike med povprečnimi rezultati otrok s 

kliničnimi znaki RMK in povprečnimi rezultati otrok brez kliničnih znakov RMK 

v vzorcu petletnih otrok iz ljubljanskih vrtcev pri rezultatih za spretnosti z žogo 

pri ABC gibanja? 

Otroci s kliničnimi znaki RMK imajo statistično pomembno slabše rezultate kot njihovi vrstniki 

brez kliničnih znakov RMK pri spretnostih z žogo v okviru preizkusa ABC gibanja. 

 

R1.3.4:  Ali so bile statistično pomembne razlike med povprečnimi rezultati otrok s 

kliničnimi znaki RMK in povprečnimi rezultati otrok brez kliničnih znakov RMK 

v vzorcu petletnih otrok iz ljubljanskih vrtcev pri rezultatih za ravnotežje pri ABC 

gibanja? 

Otroci s kliničnimi znaki RMK imajo v primerjavi z vrstniki brez kliničnih znakov RMK v naši 

raziskavi statistično pomembno slabše rezultate pri ravnotežju v okviru preizkusa ABC gibanja. 
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R1.3.5:  Ali so bile statistično pomembne razlike med povprečnimi rezultati otrok s 

kliničnimi znaki RMK in povprečnimi rezultati otrok brez kliničnih znakov RMK 

v vzorcu petletnih otrok iz ljubljanskih vrtcev pri vidno-motorični integraciji? 

Otroci s kliničnimi znaki RMK dosegajo statistično pomembno nižje rezultate pri vidno-

motorični integraciji. 

 

R1.3.6:  Ali so bile statistično pomembne razlike med povprečnimi rezultati otrok s 

kliničnimi znaki RMK in povprečnimi rezultati otrok brez kliničnih znakov RMK 

v vzorcu petletnih otrok iz ljubljanskih vrtcev glede na vzgojiteljevo zaznavanje 

otrokovih gibalnih spretnosti in spretnosti v okviru vsakodnevnih aktivnosti?  

Ugotovili smo statistično pomembne razlike med otroki s kliničnimi znaki RMK in skupino 

otrok brez kliničnih znakov RMK glede na vzgojiteljevo zaznavanje otrokovih gibalnih 

kompetenc v okviru vsakodnevnih aktivnosti.  

 

R1.4: Kakšne so bile povezanosti med posameznimi deli presejalnega postopka? 

Statistično pomembne korelacije so bile med vsemi deli vseh treh inštrumentarijev, razen med 

VMI in spretnostmi z žogo pri ABC gibanja.  

 

R1.5: Ali izbrani presejalni postopek omogoča razlikovanje otrok s kliničnimi znaki 

RMK od otrok brez kliničnih znakov RMK? 

Analiza ustreznosti presejalnega postopka nam je pokazala, da tako VMI kot DCDQ sicer 

razlikujeta RMK skupino od skupine otrok brez kliničnih znakov RMK, vendar VMI bistveno 

ne pripomore k odkrivanju RMK pri otrocih, uporaba DCDQ, ki ga izpolnijo vzgojitelji, pa 

pomembno prispeva k odkrivanju RMK. 

 

R1.6:  Katere so bile najbolj ustrezne razmejitvene vrednosti pri posameznih delih 

presejalnega postopka? 
Naša raziskava je pokazala, da bi bil optimalen razmejitveni rezultat pri DCDQ pod 52 točk, 

kjer je bilo optimalno razmerje med občutljivostjo (92%) in specifičnostjo (87%). Pri VMI pa 

smo opredelili razmejitveno vrednost pod 11 točk, kjer je bilo najbolj optimalno razmerje med 

občutljivostjo (54%) in specifičnostjo (83%). 

 
4.2. DRUGI DEL RAZISKAVE – CELOSTNA DIAGNOSTIČNA OCENA  

Najprej smo oblikovali dvostopenjski model odkrivanja in celostne specialnopedagoške 

diagnostične ocene petletnikov z RMK (sliki 3 in 4), na podlagi katerega smo izvedli naš 

postopek celostnega specialnopedagoškega diagnostičnega ocenjevanja petletnikov s 

kliničnimi znaki RMK.  

Model celostne ocene vsebuje tudi preizkuse iz presejalnega postopka v prvem delu naše 

raziskave in so na sliki označeni z zeleno barvo. Model bomo na vzorcu 5 petletnih dečkov v 

nadaljevanju preverili in ugotavljali, katere komponente so bile uporabne v praksi in primerne 

za diagnostično ocenjevanje petletnikov z RMK in katere komponente bi bilo smiselno 

odstraniti oz. spremeniti ali dodati.  

Individualna srečanja so vključevala uporabo standardiziranih preizkusov 

(specialnopedagoških in psiholoških) in uporabo naših ocenjevalnih lestvic po razvojnih 

področjih. Pri oblikovanju celostne ocene, posebno pri oceni samostojnosti pri vsakodnevnih 

aktivnostih in pri oceni socialnega in čustvenega razvoja, smo se poleg naših opažanj v skupini 

pretežno oprli na podatke, ki smo jih pridobili iz razgovorov s starši in s strokovnimi delavkami 

v oddelku. Pri ugotavljanju razvojno-socialnih dejavnikov (anamneza) smo izhajali iz 

razgovorov s starši. Natančnejša poročila o našem opazovanju v oddelku so podani v prilogi 7, 

prepisi intervjujev s starši in strokovnimi delavkami pa v prilogi 8.  



131 

 

 
 

 

 

 

 

Slika 3. Model odkrivanja petletnih otrok z RMK 
Opomba: Prirejeno po Smits-Engelsman idr. (2015). 
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Slika 4. Model celostne specialnopedagoške diagnostične ocene petletnikov z RMK (začetni) 

 

4.2.1. PRIMERJAVE MED OBRAVNAVANIMI OTROKI  

Ker je bil naš cilj med drugim ugotoviti tudi skupne karakteristike med obravnavanimi otroki, 

smo izvedli primerjave po ocenah v okviru naših opazovanj v skupini, po posameznih 

diagnostičnih preizkusih, po naših ocenjevalnih lestvicah v okviru individualnih srečanj in po 

poročanjih in ocenah pomembnih drugih (staršev in strokovnih delavk). 

 

4.2.1.1. Primerjava glede na opazovanje v skupini 

V prilogi 2 so navedene kontrolne liste opazovanj obravnavanih otrok po danih področjih 

opazovanja (vodena aktivnost, samostojnost pri oblačenju in slačenju, samostojnost pri 

hranjenju, samostojnost pri osebni negi, organizacija, socialne kompetence, čustveni razvoj, 

igra). Če primerjamo otroke med sabo, ugotovimo, da so bile pri več otrocih prisotne tudi 

določene posebnosti, ki so predstavljene v tabeli 12. 

Večina obravnavanih otrok je med opazovanjem izkazala dobro splošno poučenost in bogat 

besedni zaklad (otroci A-C) in izjemno domišljijo (otroci B-D). Večina otrok se je tudi 

posluževala strategij za poenostavljanje aktivnosti v vsakdanjem življenju (otroci B-E), ki so 

jim bile težje izvedljive (oblačenje, hranjenje). Vsi otroci so se vključevali v skupinske 

aktivnosti, pri njih pa so sodelovali vsi, razen otroka D. 
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Tabela 12  

Primerjava posebnosti med opazovanjem 

Otrok A B C D E 

dobra splošna poučenost 1 1 1 0 0 

bogat besedni zaklad 1 1 1 0 0 

izjemna domišljija  0 1 1 1 0 

strategije za poenostavljanje težavnih aktivnosti 

v vsakdanjem življenju 

0 1 1 1 1 

vključevanje v skupinske dejavnosti 1 1 1 1 1 

sodelovanje pri skupinskih dejavnostih 1 1 1 0 1 

težave s sledenjem navodilom 1 0 0 1 1 

težave z zaključevanjem aktivnosti 0 1 0 1 1 

hitra menjava aktivnosti 1 0 1 1 1 

izogibanje neljubim aktivnostim 1 0 0 1 0 

težave s pokončnim sedenjem 1 1 1 1 1 

pestro načrtovanje in poenostavljena izvedba 0 1 1 0 1 

težave pri oblačenju in slačenju 0 0 0 1 1 

počasno oblačenje in slačenje 1 1 0 0 1 

neurejena oblačila 1 1 1 0 0 

pomanjkljiva skrb za svoja oblačila 0 0 0 1 1 

počasnost pri hranjenju 1 1 0 0 1 

neurejen jedec 1 1 1 1 1 

pretežno samostojna igra 1 1 0 1 0 

iskanje pozornosti odraslega 0 1 0 0 1 
Legenda: 0 – ni prisotno, 1 – je prisotno 9  

 

Obravnavani otroci so se slabše odrezali pri vodenih aktivnostih in pri aktivnostih v vsakdanjem 

življenju, kot sta samostojnost pri oblačenju in slačenju ter samostojnost pri hranjenju.  

Če podrobneje proučimo vodene aktivnosti, je večina otrok težje sledila navodilom (otroci A, 

D in E). Težko so v danem časovnem okviru zaključili z aktivnostjo (otroci B, D in E). 

Večinoma so hitro menjali aktivnosti (otroci A in C-E), še posebno, ko so se želeli znebiti 

neljubih aktivnosti na področjih, ki so bila zanje težavnejša (otroka A in D). Vsi obravnavani 

otroci so imeli težave s sedenjem pokončno. 

Tekom individualnih vodenih aktivnostih je bila pri večini otrok (pri otrocih B, C in E) opazna 

izrazita razlika med načrtovanjem aktivnosti (natančno načrtovanje, veliko podrobnosti) in 

končno izvedbo, ki je bila precej poenostavljena.   

Če analiziramo vsakodnevne aktivnosti, ugotovimo, da je bila večina otrok zelo počasnih tako 

pri oblačenju in slačenju kot tudi pri hranjenju (otroci A, B in E). Otroka D in E nista bila 

samostojna pri oblačenju in nista skrbela za svoja oblačila (pri slačenju sta jih kar odvrgla), 

otroci A-C pa so se sicer sami oblekli, a so bili oblečeni zelo neurejeno. Vsi obravnavani otroci 

so bili tudi neurejeni jedci – hrana jim je padala s pribora, hitro so se tudi popackali. 

Z vidika socialnih kompetenc in igre so si večinoma izbirali samostojno igro (otroci A, B in D). 

Otroka B in E sta v času proste igre pogosteje iskala pozornost odraslega kot vrstnikov.  

V okviru opazovanj obravnavanih otrok se je izkazalo, da nekaterih zastavljenih postavk nismo 

uspeli opazovati v zastavljenem časovnem okviru dveh srečanj, ker do potrebnih dogodkov v 

                                                 
9 Velja za vse tabele v nadaljevanju, kjer smo opredelili prisotnost (1) in odsotnost (0) nekega vedenja, sposobnosti, 

spretnosti, znanja in veščine 
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tem času ni prišlo. Med vodeno aktivnostjo in pri vsakodnevnih aktivnostih (oblačenje in 

slačenje ter obuvanje, hranjenje in osebna nega in organizacija) in z vidika socialnih kompetenc 

in igre smo pri obravnavanih otrocih lahko opazovali večino zastavljenih postavk. Postavke so 

manjkale le pri nekaterih otrocih, odvisno od organizacije dela v skupini tisti dan, npr. 

pomanjkljivo opazovanje pri enem otroku v okviru vodene aktivnosti, ker tisti dan niso izvedli 

jutranjega kroga, pri drugem otroku pri igri v igralnici, ker v času opazovanja ni bilo možnosti 

proste igre. Večino otrok tudi nismo mogli opazovati med nošenjem hrane oz. med natakanjem, 

ker tega v nekaterih skupinah otroci niso počeli (strokovne delavke so vsem otrokom v skupini 

za mizo nalile pijačo ali pred njih postavile krožnik z juho). Nekaj izzivov smo imeli pri 

opazovanju čustvenega razvoja, saj smo le pri nekaterih otrocih uspeli opazovati njihove odzive 

na konflikte v skupini ter njihov nivo tolerantnosti. 

 

4.2.1.2. Primerjave po posameznih diagnostičnih preizkusih 

Za lažjo primerjavo med otroki po posameznih diagnostičnih preizkusih smo izdelali 

primerjalne tabele, ki so predstavljene v nadaljevanju. Rezultate ABC gibanja, VMI in DCDQ 

za vzgojitelje smo pridobili že v presejalnem postopku in jih v drugem delu raziskave nismo 

ponovno opravljali. Preostale rezultate (med drugim tudi za podtesta VMI Vidno zaznavanje in 

Motorična koordinacija) smo pridobili v drugem delu raziskave. 

 

4.2.1.2.1. ABC gibanja 

Kot smo že v prvem delu raziskave ugotovili, so trije otroci (A-C) dosegli pomembno nizke 

rezultate pri ABC gibanja (<5. centilom), kar nakazuje na težje motorične težave v smeri RMK, 

pri čemer je otrok C dosegel najslabše rezultate (na nivoju 2. centila).  

Otroka D in E sta dosegla mejne rezultate (5.-15. centil), pri čemer je imel otrok D nižje 

rezultate od otroka E. Vseh pet otrok je predstavljalo RMK skupino, pri čemer se je dokončna 

diagnostična ocena za RMK oblikovala na podlagi celostnega diagnostičnega ocenjevanja. 

 

Tabela 13 

Primerjava med rezultati ABC gibanja 

Otrok A B C D E 

ABC1 2.5 1.5 0 4.5 2.5 

ABC2 2 3 4 5 4 

ABC3 3 1 3 0 0 

ABC4 3 3 4 3 0 

ABC5 0 2 3 0 0 

ABC6 4.5 1.5 2 0.5 0.5 

ABC7 5 5 5 0 5 

ABC8 0 3 2 1 0 

ABC_RS 7.5 5.5 7 9.5 6.5 

ABC_SZ 3 5 7 3 0 

ABC_R 9.5 9.5 9 1.5 5.5 

ABC 20 20 23 14 12 

ABC_CENT 4 4 2 9 12 
Legenda: ABC – ABC gibanja, ABC1-ABC8 – ABC gibanja posamezne naloge, ABC_CENT – ABC gibanja centil 

 

Če pogledamo njihove dosežke po posameznih nalogah (tabela 13), vidimo, da so se precej 

razlikovali med danimi otroki in je težko reči, da bi kateri od otrok pri posamezni nalogi izrazito 

odstopal v primerjavi s preostalimi otroki. Med pregledom skupnih ocen po posameznem 

področju je slika bolj jasna. Otrok D je imel bistveno slabše rezultate pri ročnih spretnostih kot 
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preostali otroci, pri spretnostih z žogo je bil najslabši otrok C, pri ravnotežju pa otroka A in B. 

Po drugi strani pa je bil pri ročnih spretnostih najboljši otrok B, pri spretnostih z žogo otrok E 

(ki je zelo uspešno rešil obe nalogi), pri ravnotežju pa otrok D.  

Pri otroku D je pomembno izpostaviti neskladnost med dosežki pri nalogah, ki preverjajo ročne 

spretnosti, ter preostalimi dosežki oz. pri skupni oceni. Njegovi dosežki pri ročnih spretnostih 

namreč bistveno pripomorejo h končni oceni motoričnih težav in če le-ti ne bi bili tako nizki, 

otroka niti ne bi smatrali kot otroka s sumom na RMK. 

Otrok E je imel težave le pri ročnih spretnostih in pri ravnotežju, njegove spretnosti z žogo pa 

so bile v mejah povprečnega. Otroci A-C pa so tekom vseh podpodročij izkazovali odstopanja 

v smeri splošnih motoričnih težav. 

 

4.2.1.2.2. Test vidno-motorične integracije (VMI) 

Pri VMI preizkusu (tabela 14) je otrok B dosegal daleč najboljše, nadpovprečne rezultate.  

 

Tabela 14 

Primerjava med rezultati VMI 

Otrok A B C D E 

VMI1 1 1 1 1 1 

VMI2 1 1 1 1 1 

VMI3 1 1 1 1 1 

VMI4 1 1 1 1 1 

VMI5 1 1 1 0 1 

VMI6 1 1 1 0 1 

VMI7 1 1 1 1 1 

VMI8 1 1 0 0 1 

VMI9 1 1 0 0 0 

VMI10 1 0 0 0 0 

VMI11 0 1 0 0 0 

VMI12 0 1 0 0 0 

VMI13 0 1 0 0 0 

VMI14 0 0 0 0 0 

VMI15 0 1 0 0 0 

VMI16 0 0 0 0 0 

VMI17 0 0 0 0 0 

VMI18 0 1 0 0 0 

VMI 10 14 7 5 8 

VMI_STAND 90 113 77 64 85 

VMI_CENT 25 81 6 1 16 
Legenda: VMI1-VMI18 – VMI posamezne naloge, VMI_STAND – VMI standardni rezultat, VMI_CENT – VMI centil 
 

Otroka C in D pa sta dosegala pomembno nizke rezultate, ki nakazujejo na težjo obliko težav 

pri vidno-motorični koordinaciji (otrok D je tudi pri ročnih spretnostih v okviru ABC gibanja 

dosegal najnižje rezultate). Otroka A in E sta dosegala nizko povprečne rezultate. 

Če pogledamo njihove dosežke po posameznih nalogah, ugotovimo, da so vsi otroci uspešno 

izvedli naloge 1-4 in 7, medtem ko so pri nalogah 14, 16 in 17 imeli največ težav, saj jih nihče 

od otrok ni rešil ustrezno. 
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Tabela 15 

Primerjava med rezultati VMI Vidno zaznavanje 

Otrok A B C D E 

VMI_VZ1 1 1 1 1 1 

VMI_VZ2 1 1 1 1 1 

VMI_VZ3 1 1 1 1 1 

VMI_VZ4 1 1 1 1 1 

VMI_VZ5 1 1 1 1 1 

VMI_VZ6 1 1 1 1 1 

VMI_VZ7 1 0 1 0 1 

VMI_VZ8 1 0 1 0 0 

VMI_VZ9 1 1 1 1 1 

VMI_VZ10 1 1 1 1 0 

VMI_VZ11 1 1 1 0 0 

VMI_VZ12 1 0 1 1 1 

VMI_VZ13 1 1 0 0 0 

VMI_VZ14 1 1 0 1 1 

VMI_VZ15 1 1 1 0 0 

VMI_VZ16 0 1 0 0 0 

VMI_VZ17 0 1 0 0 0 

VMI_VZ18 0 0 1 / / 

VMI_VZ19 / 0 0 / / 

VMI_VZ20 / 0 0 / / 

VMI_VZ21 / / 1 / / 

VMI_VZ22 / / 0 / / 

VMI_VZ23 / / 0 / / 

VMI_VZ24 / / 0 / / 

VMI_VZ25 / / / / / 

VMI_VZ26 / / / / / 

VMI_VZ27 / / / / / 

VMI_VZ 15 14 15 10 10 

VMI_VZ_STAND 104 97 108 76 79 

VMI_VZ_CENT 61 42 70 5 8 
Legenda: VMI_VZ – VMI Vidno zaznavanje, VMI_VZ1-VMI_VZ27 – VMI Vidno zaznavanje posamezne naloge, VMI_VZ_STAND – VMI 

Vidno zaznavanje standardni rezultat, VMI_VZ_CENT – VMI Vidno zaznavanje centil 
Opomba: / - Po treh neuspelih rezultatih se nadaljnje naloge ne vrednotijo več. 
 

Pri podtestu VMI Vidno zaznavanje (tabela 15) sta otroka A in C dosegala visoko povprečne 

rezultate, otrok B je dosegel povprečni rezultat, otroka D in E pa sta dosegla pomembno nizka 

rezultata, ki nakazujeta na težjo obliko težav pri vidnem zaznavanju. Če pogledamo njihove 

dosežke po posameznih nalogah, ugotovimo, da so vsi otroci uspešno izvedli naloge 1-6  in 9, 

medtem ko so pri nalogah 19, 20 in 22 imeli največ težav, saj jih nihče od otrok ni rešil ustrezno 

oz. jih glede na omejenost preizkusa (po treh zaporednih napakah se nadaljnje naloge ne 

izvajajo oz. se jih ne vrednoti več) niso niti naredili.  

Pri podtestu VMI Motorična koordinacija (tabela 16) sta otroka B in E dosegla povprečne 

rezultate, otrok A je dosegel nizko povprečni rezultat, otroka C in D pa sta dosegla pomembno 

nizka rezultata, ki nakazujeta na težjo obliko težav pri motorični koordinaciji, pri čemer je otrok 

D glede na norme v izvirniku VMI dosegel mejni rezultat, ki že nakazuje na težave.  



137 

 

Če pogledamo njihove dosežke po posameznih nalogah, ugotovimo, da so vsi otroci uspešno 

izvedli naloge 1-5 in 8, medtem ko so pri nalogah od 15 dalje imeli največ težav, saj jih nihče 

od otrok ni rešil ustrezno oz. jih glede na omejenost preizkusa (časovna omejenost) niso niti 

naredili. 

 

Tabela 16 

Primerjava med rezultati VMI Motorična koordinacija 

Otrok A B C D E 

VMI_MK1 1 1 1 1 1 

VMI_MK2 1 1 1 1 1 

VMI_MK3 1 1 1 1 1 

VMI_MK4 1 1 1 1 1 

VMI_MK5 1 1 1 1 1 

VMI_MK6 0 1 0 0 1 

VMI_MK7 1 1 1 0 1 

VMI_MK8 1 1 1 1 1 

VMI_MK9 1 1 0 0 1 

VMI_MK10 1 1 0 1 1 

VMI_MK11 0 1 1 1 1 

VMI_MK12 1 1 0 1 1 

VMI_MK13 1 1 1 1 0 

VMI_MK14 0 1 0 0 0 

VMI_MK15 0 0 0 0 0 

VMI_MK16 0 0 0 0 / 

VMI_MK17 0 0 / 0 / 

VMI_MK18 0 0 / 0 / 

VMI_MK19 0 / / 0 / 

VMI_MK20 0 / / / / 

VMI_MK21 0 / / / / 

VMI_MK22 0 / / / / 

VMI_MK23 0 / / / / 

VMI_MK24 0 / / / / 

VMI_MK25 / / / / / 

VMI_MK26 / / / / / 

VMI_MK27 / / / / / 

VMI_MK 11 14 9 10 12 

VMI_MK_STAND 87 101 77 82 93 

VMI_MK_CENT 19 53 6 12 32 
Legenda: VMI_MK – VMI Motorična koordinacija, VMI_MK1-VMI_MK27 – VMI Motorična koordinacija posamezne naloge, 

VMI_MK_STAND – VMI Motorična koordinacija standardni rezultat, VMI_MK_CENT – VMI Motorična koordinacija centil 
Opomba: / - Po treh neuspelih rezultatih se nadaljnje naloge ne vrednotijo več. 

 

Ob analizi vseh treh VMI preizkusov ugotovimo (tabela 17), da je imel otrok D težave pri vseh 

treh preizkusih, pri čemer so bila odstopanja v okviru posameznih podtestov (Vidno zaznavanje 

in Motorična koordinacija) za malenkost večja pri preizkusu Vidnega zaznavanja, pri samem 

VMI pa je dosegel izredno nizke rezultate. Otrok C je dosegel pomembno nizke rezultate le pri 

VMI in pri podtestu Motorična koordinacija, kar nakazuje na to, da njegove težave pri vidno-
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motorični koordinaciji izvirajo iz težav pri sami motorično koordinirani izvedbi in ne na račun 

vidnega zaznavanja, kjer je dosegel visoko povprečne rezultate.  

 

Tabela 17  

Primerjava med standardnimi rezultati pri VMI preizkusih 

Preizkus  A B C D E 

VMI 90 113 77* 64* 85 

VMI_VZ 104 97 108 76* 79* 

VMI_MK 87 101 77* 82* 93 
Opomba: *pomembno slabši rezultat 

 

Otrok E pa je po drugi strani dosegel pomembno nizke rezultate le pri podtestu Vidno 

zaznavanje, pri ostalih testih pa je dosegal (nizko) povprečne rezultate. Če bi sklepali le iz 

rezultatov VMI, bi lahko prišli do zaključka, da so njegovi nižji rezultati pri VMI posledica 

nižjih sposobnosti vidnega zaznavanja. Seveda pa je pri tem potrebno v ozir vzeti tudi druge 

dejavnike, npr. pozornost, kar bo natančneje analizirano tudi v nadaljevanju. 

 

4.2.1.2.3. Vprašalnik razvojne motnje koordinacije (DCDQ) 

V tabeli 18 je primerjava med rezultati DCDQ, ki so jih izpolnile strokovne delavke v vrtcu.  

 

Tabela 18  

Primerjava med rezultati DCDQ (strokovne delavke) 

Otrok A B C D E 

DCDQ1 3 3 3 4 3 

DCDQ2 2 4 3 3 3 

DCDQ3 2 3 3 3 3 

DCDQ4 3 3 2 4 3 

DCDQ5 3 3 2 4 2 

DCDQ6 3 4 4 5 2 

DCDQ7 3 4 2 3 2 

DCDQ8 3 3 2 3 2 

DCDQ9 3 3 3 3 2 

DCDQ10 2 3 2 2 2 

DCDQ11 3 3 4 3 4 

DCDQ12 3 3 3 3 2 

DCDQ13 2 3 2 2 1 

DCDQ14 3 3 3 3 3 

DCDQ15 3 3 3 2 4 

DCDQ_NG 16 20 17 23 16 

DCDQ_FM 11 13 9 11 8 

DCDQ_SK 14 15 15 13 14 

DCDQ 41 48 41 47 38 
Legenda: DCDQ1-DCDQ15 – DCDQ posamezne naloge, DCDQ_NG – DCDQ nadzor med gibanjem, DCDQ_FM – DCDQ fina 
motorika/pisanje, DCDQ_SK – DCDQ splošna koordinacija 

 

Analiza ocen gibalnih kompetenc s strani strokovnih delavk pri DCDQ pokaže, da so najslabše 

ocenile otroka E, najbolje pa otroka B. Vse ocene so pomembno nižje od povprečja (glede na 

razmejitvene vrednosti izvirnika DCDQ) in nakazujejo na prisotnost suma RMK.  
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Če pogledamo ocene strokovnih delavcev po posameznih postavkah v tabeli 18, vidimo, da so 

se ocene med danimi otroki precej razlikovale in je težko reči, da bi kateri od otrok pri 

posamezni postavki izrazito odstopal v primerjavi s preostalimi otroki. Med pregledom skupnih 

ocen po posameznem področju je slika morda bolj jasna. Pri nadzoru med gibanjem sta bila 

najslabše ocenjena otroka A in E, najbolje pa je bil ocenjen otrok D. Fino motoriko so najnižje 

ocenile pri otroku E, najvišje pa pri otroku B (kar je tudi skladno z njegovimi VMI dosežki in 

dosežki pri ročnih spretnostih na ABC gibanja). Zanimivo je, da pri otroku D fina motorika v 

primerjavi z ocenami drugih otrok niti ni tako odstopala, kot bi pričakovali glede na njegove 

nižje dosežke pri ročnih spretnostih na ABC gibanja in pri VMI. Pri splošni koordinaciji so vsi 

otroci dosegali podobne rezultate – najslabše je bil ocenjen otrok D, najbolje pa sta bila 

ocenjena otroka B in C. 

Dalje, analiza ocen gibalnih kompetenc s strani staršev obravnavanih otrok pri DCDQ (tabela 

19) v nasprotju z ocenami strokovnih delavk pokaže, da so starši najslabše ocenili ravno otroka 

B, najbolje pa so ocenili gibalne spretnosti otroka D.  

 

Tabela 19 

Primerjava med rezultati DCDQ (starši) 

Otrok A B C D E 

DCDQ1 3 2 3 3 3 

DCDQ2 3 2 3 4 4 

DCDQ3 4 2 3 3 3 

DCDQ4 3 3 5 5 4 

DCDQ5 3 2 4 5 1 

DCDQ6 5 4 4 4 4 

DCDQ7 4 3 4 4 4 

DCDQ8 3 3 3 4 5 

DCDQ9 3 3 4 4 1 

DCDQ10 2 3 4 3 4 

DCDQ11 3 3 4 3 5 

DCDQ12 4 1 2 4 4 

DCDQ13 3 1 4 3 3 

DCDQ14 4 1 5 4 1 

DCDQ15 5 4 3 3 3 

DCDQ_NG 21 15 22 24 19 

DCDQ_FM 12 12 15 15 14 

DCDQ_SK 19 10 18 17 16 

DCDQ 52 37 55 56 49 
Legenda: DCDQ1-DCDQ15 – DCDQ posamezne naloge, DCDQ_NG – DCDQ nadzor med gibanjem, DCDQ_FM – DCDQ fina 

motorika/pisanje, DCDQ_SK – DCDQ splošna koordinacija 

 

Če pogledamo ocene staršev po posameznih postavkah v tabeli 19, vidimo, da so se ocene med 

danimi otroki precej razlikovale. Pri nadzoru med gibanjem je bil najslabše ocenjen otrok B, 

najbolje pa je bil ocenjen otrok D (slednji je bil v tem sklopu najbolje ocenjen tudi s strani 

strokovnih delavk). Fino motoriko so starši ocenjevali bolj enotno, pri čemer so jo najnižje 

ocenili pri otrokoma A in B, najvišje pa pri otrokoma C in D. Slednje ocene so bile višje od 

ocen strokovnih delavk (še posebno pri otroku C) in tudi niso bile skladne z ugotovitvami pri 

ABC gibanja in VMI. Prav tako je bila presenetljiva ocena otroka B glede na njegove dosežke 

pri VMI in ABC gibanja. Pri splošni koordinaciji je bil najnižje ocenjen otrok B, najvišje pa 

otrok A, pri čemer moramo poudariti, da so bili dosežki otrok A, C, D in E podobno ocenjeni. 
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4.2.1.2.4. Test imitacije gibov (BL) 

V tabeli 20 sledi interpretacija primerjave rezultatov pri testu imitacije gibov (v nadaljevanju 

BL).  

V prvem delu BL, ki preverja imitacijo enostavnih gibov, so se rezultati otrok A-C nahajali v 

tretjem kvartilu, rezultat otroka E pa v drugem kvartilu. Ti štirje otroci niso izkazovali težav z 

vidika imitacije enostavnih gibov. Otrok D pa je dosegel rezultat, ki je pod prvim kvartilom, 

kar nakazuje na težave pri imitaciji enostavnih gibov, na podlagi česar sklepamo na prisotnost 

težav pri motoričnem planiranju že v okviru enostavnih gibov.  

Če pogledamo po posameznih nalogah, so vsi otroci ustrezno izvedli naloge 1-3, 5-6, 8, 11, 13-

16 ter 18-20. Največ težav so imeli pri 17. nalogi, ki sta jo pravilno rešila le otroka A in D. 

Slednje je presenetljivo, saj je otrok D v celoti preizkus rešil bistveno slabše kot otroci B, C in 

E, ki te naloge niso ustrezno rešili.  

 

Tabela 20 

Primerjava med rezultati BL (enostavni gibi) 

Otrok A B C D E 

BLE1 1 1 1 1 1 

BLE2 1 1 1 1 1 

BLE3 1 1 1 1 1 

BLE4 1 1 1 0 1 

BLE5 1 1 1 1 1 

BLE6 1 1 1 1 1 

BLE7 1 1 1 0 1 

BLE8 1 1 1 1 1 

BLE9 0 1 1 1 0 

BLE10 1 1 1 0 1 

BLE11 1 1 1 1 1 

BLE12 1 1 1 0 1 

BLE13 1 1 1 1 1 

BLE14 1 1 1 1 1 

BLE15 1 1 1 1 1 

BLE16 1 1 1 1 1 

BLE17 1 0 0 1 0 

BLE18 1 1 1 1 1 

BLE19 1 1 1 1 1 

BLE20 1 1 1 1 1 

BLE 19 19 19 16 18 

BLE_Q Q3 Q3 Q3 <Q1 Q2 
Legenda: BLE – BL enostavni gibi, BLE1-BLE20 – BL enostavni gibi posamezne naloge, BLE_Q - BL enostavni gibi kvartil  

 

Sledi analiza rezultatov 2. dela preizkusa BL (tabela 21), ki preverja imitacijo sestavljenih 

gibov. Rezultati otrok C in E so se nahajali na drugem kvartilu, rezultat otroka B pa med drugim 

in tretjim kvartilom. Ti trije otroci niso izkazovali težav z vidika imitacije sestavljenih gibov. 

Otroka A in D pa sta dosegla rezultat, ki je pod prvim kvartilom, kar nakazuje na težave pri 

imitaciji sestavljenih gibov, iz česar lahko sklepamo na težave z vidika motoričnega planiranja 

v okviru sestavljenih gibov. 
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Tabela 21 

Primerjava med rezultati BL (sestavljeni gibi) 

Otrok A B C D E 

BLS1 0 0 1 1 1 

BLS2 0 1 1 1 1 

BLS3 1 1 1 0 0 

BLS4 0 1 0 0 1 

BLS5 1 1 0 0 1 

BLS6 1 1 1 1 0 

BLS7 1 1 0 1 1 

BLS8 1 1 1 0 1 

BLS9 1 1 1 0 1 

BLS10 0 0 1 0 1 

BLS11 0 1 0 0 0 

BLS12 1 1 0 1 1 

BLS13 0 0 0 0 0 

BLS14 0 0 1 0 0 

BLS15 0 1 1 0 0 

BLS16 0 1 0 0 0 

BLS 7 12 9 5 9 

BLS_Q <Q1 >Q3 Q2 <Q1 Q2 
Legenda: BLS – BL sestavljeni gibi, BLS1-BLS16 – BL sestavljeni gibi posamezne naloge, BLS_Q - BL sestavljeni gibi kvartil 

 

Če primerjamo rezultate po posameznih nalogah ugotovimo, da niti ene naloge niso rešili vsi 

obravnavani otroci. Največ težav so imeli pri 13. nalogi, ki je nihče ni uspel izvesti, naloge 11, 

14 in 16 pa je uspešno izvedel le po en otrok. 

 

4.2.1.2.5. Vprašalnik za oblikovanje profila otroka pred vstopom v šolo (profil) 

Analiza odgovorov strokovnih delavk po posameznem sklopu v okviru vprašalnika za 

oblikovanje profila otroka pred vstopom v šolo (v nadaljevanju profil) je podana v tabeli 22. 

Če pogledamo celostno oceno, ugotovimo, da odgovori strokovnih delavk nakazujejo na 

morebitne težave pri otrocih A, D in E. Z vidika močnih področij so posebno izpostavljeni 

rezultati otroka B, ki so nadpovprečni. 

Ob proučitvi posameznih podpodročij dobimo čisto drugačno sliko o obravnavanih otrocih.  

V okviru sklopa pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje vedenja pomembno 

odstopajo rezultati otrok A, D in E, otrok B je dosegel rezultat, ki nakazuje na morebitne težave, 

otrok C pa je dosegal povprečen rezultat. 

Pri motoriki je profil zaznal izrazita odstopanja pri otrocih A, B in E (< 5. centilom), kar 

nakazuje na težjo obliko motoričnih težav, otrok D je bil ocenjen v obsegu morebitnih težav 

(10.-25. centil), otrok C pa kot otrok z nizko povprečnimi dosežki.   

V sklopu komunikacija in sociopragmatika sta bila pomembno nizko, a glede na norme mejno 

ocenjena otroka A in E, otrok D naj bi imel morebitne težave, otroka B in C pa sta dosegala 

nadpovprečne rezultate. 

Pri sklopu govorno-jezikovno razumevanje in izražanje sta otroka A in E dobila ocene, ki 

nakazujejo na morebitne težave, otroka C in D sta dosegla povprečne rezultate, otrok B pa 

visoko nadpovprečen rezultat, kar nakazuje na izredno dobre sposobnosti otroka B v tem 

sklopu. 
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Tabela 22 

Primerjava med rezultati na Vprašalniku za oblikovanje profila otroka pred vstopom v šolo 

Otrok A B C D E 

celostna ocena - 1. del rezultat 334 452 419 354 319 

centil 10-25 50-75 25-50 10-25 10-25 

pozornost, koncentracija, 

vedenje in uravnavanje 

vedenja 

rezultat 66 76 100 71 68 

centil 5 10-25 50-75 10 5-10 

motorika rezultat 16 16 22 21 14 

centil 1-5 1-5 25 10-25 1-5 

komunikacija, 

sociopragmatika 

rezultat 13 24 24 15 14 

centil 5-10 75-90 75-90 10-25 10 

govorno-jezikovno 

razumevanje in izražanje 

rezultat 61 88 74 63 62 

centil 10-25 90 25-50 25-50 10-25 

verbalni spomin rezultat 8 15 12 9 9 

centil 5-10 99 50 10 10 

grafično vizuoperceptivno 

področje, percepcija in 

imenovanje barv 

rezultat 45 47 37 32 29 

centil 50-75 50-75 10-25 10-25 5-10 

časovna in prostorska 

orientacija 

rezultat 8 10 9 8 5 

centil 25 99 50 25 1-5 

metaliterarne veščine rezultat 23 35 29 26 24 

centil 10-25 99 25-50 25-50 10-25 

predopismenjevalne 

veščine 

rezultat 30 63 49 45 36 

centil 5-10 90-95 25-50 25-50 10-25 

grafemsko zavedanje, 

grafomotorika 

rezultat 16 19 9 15 12 

centil 25-50 50-75 5-10 25 10-25 

predmatematične veščine rezultat 37 40 37 32 31 

centil 25-50 99 25-50 10-25 10-25 

metakognicija rezultat 4 9 8 7 6 

centil 10 90 75 50 25 

introvertiranost, 

ekstravertiranost 

rezultat 3 3 4 3 3 

utrudljivost, nasičenost rezultat 4 7 5 4 6 

močna področja - 2. del rezultat 22 52 48 39 34 

centil 5-10 75-90 50-75 25-50 25-50 

 

Tudi v sklopu verbalni spomin je bil otrok B izjemno visoko ocenjen (kar na 99. centilu), otrok 

C je bil ocenjen povprečno, ostali otroci pa so dosegali mejne rezultate, ki nakazujejo na 

morebitne blažje težave na tem področju. 

Grafično vizuoperceptivno področje, percepcija in imenovanje barv je bilo v obsegu visoko 

povprečno ocenjeno pri otrokoma A in B, pri otrokoma C in D so se nakazovale morebitne 

težave, otrok E pa naj bi imel blažje težave na tem področju. 

Pri sklopu časovna in prostorska orientacija je bil otrok B ponovno izjemno visoko ocenjen (na 

99. centilu), otrok C je dosegel povprečje, otroka A in D sta bila ocenjena na spodnji meji 

nizkega povprečja, otrok E pa je bil ocenjen kot otrok s težjo obliko težav z vidika časovne in 

prostorske orientacije. 
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Prav tako je bil otrok B izjemno visoko ocenjen (na 99. centilu) v sklopu metaliterarne veščine, 

otroka C in D sta bila ocenjena v obsegu nizko povprečno, otroka A in E pa na nivoju morebitnih 

težav. 

Predopismenjevalne veščine otroka B so bile prav tako nadpovprečno ocenjene, otroka C in D 

sta bila ocenjena v obsegu nizko povprečno, otrok E je bil ocenjen na nivoju morebitnih težav, 

pri otroku A pa je vzgojiteljica menila, da ima blažje težave. 

Ocene pri sklopu grafemsko zavedanje in grafomotorika so bile slednje: otrok B je dosegel 

visoko povprečen rezultat, otrok A nizko povprečen rezultat, rezultat otroka D je bil na nivoju 

spodnje meje nizkega povprečja, otrok E je dosegel rezultat, ki nakazuje na morebitne težave, 

otrok C pa rezultat, ki nakazuje na blažje težave. 

Otrok B je dosegel izjemno nadpovprečen rezultat v sklopu predmatematične veščine, otroka 

A in C sta bila ocenjena v obsegu nizko povprečno, otroka D in E pa na nivoju morebitnih 

težav. 

Z vidika metakognicije je bil ponovno najbolje ocenjen otrok B, ki je dosegel nadpovprečen 

rezultat, otrok C je dosegel zgornjo mejo visokega povprečja, otrok D je bil ocenjen na 

povprečju, otrok E na spodnji meji nizkega povprečja, otrok A pa na spodnji meji podpovprečja, 

ki že meji na blažje težave pri metakogniciji.  

Za sklopa introvertiranost, ekstravertiranost ter utrudljivost, nasičenost centilne vrednosti 

zaenkrat še niso opredeljene s strani avtorjev. Lahko pa ob primerjavi med obravnavanimi 

otroki ugotovimo, da je introvertiranost, ekstravertiranost najvišja pri otroku C, ostali imajo 

enak, le za točko nižji rezultat. Pri sklopu utrudljivost, nasičenost je otrok B dosegal najvišje 

točke, otroka A in C pa sta imela najnižje točke med obravnavanimi otroki. 

V drugem delu, tj. pri močnih področjih, je bil najbolje ocenjen otrok B, ki je dosegel 

nadpovprečen rezultat, otrok C je dosegel visoko povprečen rezultat, otroka D in E sta dosegla 

nizko povprečen rezultat, otrok A pa rezultat, ki nakazuje na blažje težave. 

Rezultati profila v večji meri niso bili skladni z našimi rezultati pri posameznih standardiziranih 

diagnostičnih preizkusih in tudi z rezultati naših ocenjevalnih lestvic (v nadaljevanju). Otrok A 

je bil preveč nizko ocenjen v vseh sklopih profila. Otrok C je bil previsoko ocenjen z vidika 

motorike in sklopa pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje vedenja. Ocena otroka D 

je bila v večji meri skladna z našimi ugotovitvami, previsoka je bila le v okviru sklopa govorno-

jezikovno razumevanje in izražanje in prenizka v sklopu predmatematične veščine. Otrok E je 

bil prenizko ocenjen v sklopih motorika, komunikacija in sociopragmatika ter 

predopismenjevalne veščine. Edino ocena otroka B je bila skladna z našimi ugotovitvami. 

 

4.2.1.2.6. Ravenove barvne progresivne matrice (CPM) 

Primerjava med centilnimi vrednostmi rezultatov obravnavanih otrok pri Ravenovih 

progresivnih matricah (v nadaljevanju CPM) v tabeli 23 kaže na to, da sta se najbolje izkazala 

otroka C in E, otroka A in B sta dosegala spodnjo mejo nizkega povprečja, pri otroku D pa so 

bili rezultati na nivoju podpovprečno.  

 

Tabela 23 

Primerjava med surovimi in centilnimi rezultati na CPM 

Otrok A B C D E 

CPM rezultat 17 17 16 7 16 

centil 25 25 > 25 5-10 > 25 

 

Rezultati CMP niso bili skladni z našimi ugotovitvami ter z ocenami mater in strokovnih delavk 

(v nadaljevanju) glede učljivosti obravnavanih otrok, še posebno ne pri otrokoma A in B, ki sta 

na podlagi celostne ocene pokazala večjo mero učljivosti, ter pri otroku D, ki je v okviru 

celostne ocene dosegal vsaj nizko povprečne rezultate. 
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4.2.1.2.7. Vprašalnik o socialnem vedenju otrok (SV-O) 

Psihološka poročila o rezultatih otrok pri vprašalniku o socialnem vedenju otrok (v 

nadaljevanju SV-O) kažejo na to, da so strokovne delavke na področju socialnega vključevanja 

obravnavanih otrok opazile posebnosti v primerjavi z vrstniki le pri otrocih B, C in E (tabela 

24).  

Vzgojiteljica otroka C je navedla, da je v primerjavi z vrstniki bolj miren in prosocialen ter 

menila, da je v večji meri socialno spreten in ima dobro razvite prilagoditvene spretnosti. 

Strokovni delavki otroka B sta opažali, da je v primerjavi z vrstniki bolj strpen, miren in 

prosocialen ter ne izraža težav oz. stisk. Primanjkljaje je vzgojiteljica opazila le pri otroku E, 

in sicer manjšo samostojnost v primerjavi z vrstniki.  

 

Tabela 24 

Primerjava med surovimi rezultati temeljnih lestvic SV-O 

Otrok A B C D E 

otrokovo čustveno izražanje      

veselje-potrtost 36 30 47 37 31 

zaupljivost-anksioznost 34 36 45 29 27 

strpnost-jeza 31 42 41 39 29 

interakcija z vrstniki      

vključevanje-osamljenost 31 30 46 27 26 

mirnost-agresivnost 31 49 46 37 29 

prosocialnost-egoizem 25 49 46 34 32 

interakcija z vzgojiteljicami      

sodelovanje-nasprotovanje 33 44 45 42 38 

samostojnost-odvisnost 33 40 60 26 22 

 

Tabela 25 

Primerjava med surovimi in centilnimi rezultati sestavljenih lestvic SV-O 

Otrok A B C D E 

socialna kompetentnost rezultat 96 148 169 108 90 

centil 20 75 92 30 18 

odsotnost ponotranjenja težav rezultat 81 73 93 72 62 

centil 52 30 87 30 15 

odsotnost  pozunanjenja težav rezultat 77 99 94 91 82 

centil 50 98 88 80 60 

uspešno splošno prilagajanje rezultat 254 320 356 271 234 

centil 35 75 94 40 25 

 

Če podrobneje proučimo temeljne lestvice, ugotovimo, da je otrok A dosegal nižje rezultate pri 

prosocialnem vedenju, otroka B in E sta dosegala nižje rezultate na lestvici veselje-potrtost, 

otroka D in E sta dosegala nižje rezultate pri zaupljivosti in pri vključevanju. Z vidika 

samostojnosti je otrok D dosegal nižje rezultate, a še v obsegu sprejemljivega, otrok E pa je, 

kot smo že omenili, pri samostojnosti dosegel pomembno nizke rezultate.   

Podrobnejša analiza sestavljenih lestvic (tabela 25) pokaže, da je bil otrok A nižje ocenjen v 

okviru lestvice socialna kompetentnost, kjer je dosegel podpovprečni rezultat. Otrok B je 

dosegel visoko nadpovprečni rezultat na lestvici odsotnost pozunanjenja težav, na lestvici 

odsotnost ponotranjenja težav pa je dosegel nizko povprečni rezultat. Otrok C je bil najbolje 
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ocenjen in je v celoti izkazoval nadpovprečne rezultate. Pri otroku D so se rezultati gibali na 

nivoju povprečja, z vidika odsotnosti pozunanjenja težav pa je dosegel nadpovprečni rezultat. 

Otrok E je dosegel podpovprečna rezultata v okviru lestvic socialna kompetentnost in odsotnost 

ponotranjenja težav. 

 

4.2.1.2.8. Lestvice splošnega govornega razvoja (LSGR-LJ) 

Psihološka analiza dosežkov obravnavanih otrok pri LSGR-LJ (tabela 26) pokaže, da so otroci 

dosegali precej dobre rezultate. Rezultati otrok A in B na lestvici govornega razumevanja, 

izražanja in metajezikovnega zavedanja so bili nadpovprečni.  

 

Tabela 26  

Primerjava med surovimi in centilnimi rezultati obravnavanih otrok na LSGR-LJ 

Otrok A B C D E 

razumevanje rezultat 97 99 94 89 92 

centil > 95 > 95 90 70 80 

izražanje rezultat 87 92 87 73 73 

centil 85 > 95 85 35-40 30-35 

metajezikovno zavedanje rezultat 19 26 8 10 8 

centil 90 >95 50 55 50 

 

Pri otroku C so bili rezultati na lestvici govornega razumevanja in izražanja nadpovprečni, na 

lestvici metajezikovnega zavedanja pa je dosegal povprečne rezultate. Otrok D je na vseh treh 

lestvicah dosegal povprečne rezultate. Rezultati otroka E so bili nadpovprečni na lestvici 

govornega razumevanja, na lestvici govornega izražanja in na lestvici metajezikovnega 

zavedanja pa je dosegel povprečne rezultate.  

Analiza cele skupine po posameznih lestvicah pokaže, da so bili vsi obravnavani otroci zelo 

uspešni (nadpovprečno oz. visoko povprečno) pri nalogah, ki preverjajo razumevanje. Nekoliko 

manj uspešna, a še vedno v obsegu nizkega povprečja, sta bila otroka D in E pri nalogah, ki 

preverjajo izražanje, medtem ko so bili otroci A-C nadpovprečno uspešni. Pri metajezikovnem 

zavedanju pa sta bila otroka A in B visoko nadpovprečno uspešna, medtem ko so bili rezultati 

otrok C-E na nivoju povprečja. 

Če primerjamo rezultate LSGR-LJ z našimi ocenami v nadaljevanju, ugotovimo, da je imel 

otrok D izrazite težave z govornim izražanjem, pri LSGR-LJ pa je bil njegov rezultat povprečen. 

Presenetljivi so tudi povprečni rezultati treh otrok (C-E) pri metajezikovnem zavedanju, pri 

čemer dva od otrok tako pri LSGR-LJ kot v okviru naše ocenjevalne lestvice nista določila 

prvega glasu, en od otrok pa ni prepoznal nepravilne rabe slovničnih pravil. 

 

4.2.1.2.9. Primerjava po posameznih diagnostičnih preizkusih  

Bolj strnjen pregled rezultatov obravnavanih otrok pri posameznih diagnostičnih preizkusih je 

predstavljen v tabeli 27, pri čemer so rezultati izraženi v centilnih vrednostih.  

Za boljši uvid v primerjavo šibkih področij pri posameznih otrocih smo označili primanjkljaje 

in mejne vrednosti. Prav tako smo označili rezultate nalog, pri katerih so bili otroci zelo uspešni 

in predstavljajo njihova močna področja. Razmejitvene vrednosti, ki določajo, ali ima določen 

otrok težave pri posameznem preizkusu ali ne, so odvisne od navodil posameznega preizkusa 

(5., 10., 15., 25. centil). 

Vsi otroci so v primerjavi z otroki s tipičnim razvojem (glede na norme, razmejitvene vrednosti 

ipd.) dosegali pomembno nižje rezultate pri ABC gibanja, njihove vzgojiteljice pa so jih ocenile 

na DCDQ kot otroke s tveganjem za RMK. Na ostalih preizkusih pa njihovi rezultati niso tako 

homogeni.  



146 

 

Tabela 27 

Primerjava centilov pri posameznih diagnostičnih preizkusih 

Otrok A B C D E 

ABC gibanja 4** 4** 2** 9* 12* 

DCDQ strokovne delavke 0-10* 0-10* 0-10* 0-10* 0-10* 

DCDQ starši >10 0-10* 0-10* >10 0-10* 

VMI 25 81 6* 1* 16 

VMI vidno zaznavanje 61 42 70 5* 8* 

VMI motorična koordinacija 19 53 6* 12* 32 

BL enostavni gibi 75 75 75 0-25* 50 

BL sestavljeni gibi 0-25* 75-99♦ 50 0-25* 50 

PROFIL 10-25 50-75 25-50 10-25 10-25 

pozornost, koncentracija, vedenje in 

uravnavanje vedenja 

5** 10-25 50-75 10 5-10* 

motorika 1-5** 1-5** 25 10-25 1-5** 

komunikacija, sociopragmatika 5-10* 75-90♦ 75-90♦ 10-25 10 

govorno-jezikovno razumevanje in 

izražanje 

10-25 90♦ 25-50 25-50 10-25 

verbalni spomin 5-10* 99♦ 50 10 10 

grafično vizuoperceptivno področje, 

percepcija in imenovanje barv 

50-75 50-75 10-25 10-25 5-10* 

časovna in prostorska orientacija 25 99♦ 50 25 1-5** 

metaliterarne veščine 10-25 99♦ 25-50 25-50 10-25 

predopismenjevalne veščine 5-10* 90-95♦ 25-50 25-50 10-25 

grafemsko zavedanje, grafomotorika 25-50 50-75 5-10* 25 10-25 

predmatematične veščine 25-50 99♦ 25-50 10-25 10-25 

metakognicija 10 90♦ 75 50 25 

SV-O socialna kompetentnost 20 75 92♦ 30 18 

SV-O odsotnost ponotranjenja težav 52 30 87♦ 30 15 

SV-O odsotnost pozunanjenja težav 50 98♦ 88♦ 80♦ 60 

SV-O uspešno splošno prilagajanje 35 75 94♦ 40 25 

CPM 25 25 > 25 5-10* > 25 

LSGR-LJ razumevanje > 95♦ > 95♦ 90♦ 70 80♦ 

LSGR-LJ izražanje 85♦ > 95♦ 85♦ 35-40 30-35 

LSGR-LJ metajezikovno zavedanje 90♦ > 95♦ 50 55 50 

Opomba: * mejne vrednosti (šibko področje), **primanjkljaji, ♦nadpovprečne vrednosti  

 

Ugotovitve glede močnih in šibkih področij, ki bodo vsebovale tudi ocene pri danih preizkusih 

bodo podrobneje analizirane v nadaljevanju in v posameznih poročilih o otrocih v prilogi 9. 
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4.2.1.3. Primerjava glede na ocenjevalne lestvice  

Z obravnavanimi otroki smo izvedli individualna srečanja, kjer smo ocenjevali njihove 

sposobnosti, spretnosti, veščine in znanja s pomočjo naših ocenjevalnih lestvic za celostno 

specialnopedagoško ocenjevanje petletnih otrok.  

Primerjava rezultatov naših ocenjevalnih lestvic je ponazorjena v tabelah 28-32 in 36-40,  in 

sicer po naslednjih razvojnih področjih: razvoj grobe motorike, razvoj fine motorike, razvoj 

zaznavanja, razvoj govora in jezika ter razvoj spoznavnih sposobnosti. Rezultati na lestvici 

razvoj samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih ter lestvici socialni in čustveni razvoj so 

predstavljeni v poglavju 'Ocene pomembnih drugih', saj teh podatkov nismo pridobili tekom 

individualnih obravnav. 

 

4.2.1.3.1. Sodelovanje in pozornost 

Če najprej primerjamo sodelovanje otrok na individualnih obravnavah in njihovo pozornost, 

ugotovimo, da so vsi otroci, razen otroka D, na obravnavo prihajali motivirani in so z 

raziskovalko vzpostavili ustrezen odnos in komunikacijo. Otrok B je bil lahko vodljiv, navodila 

je upošteval in jim v celoti sledil, ves čas reševanja testnih nalog je ustrezno vzdrževal 

pozornost in koncentracijo za delo. Ostali štirje otroci so potrebovali občasne dodatne spodbude 

za upoštevanje in sledenje navodilom.  

Otroci A-C so zelo hitro usvojili pravila reševanja določenih nalog, povezovali različne 

informacije in jih uspešno posploševali, pri nalogah, ki so od njih zahtevale gibalno izvedbo, 

pa so delovali upočasnjeno. Otrok A je pri gibalnih nalogah deloval tudi odklonilno.  

Pri otrocih A, C in E je bilo tekom obravnave opaziti upad pozornosti, a so s preusmerjanjem 

pozornosti in s krajšim odmorom za igro po izbiri brez težav nadaljevali s testno situacijo. Pri 

otroku E je bil prisoten tudi izrazit psihomotoričen nemir (hiperaktivnost). Pri otroku D je bilo 

tekom obravnav hitro opaziti upad pozornosti in motoričen nemir, pomanjkljivo vztrajnost in 

motivacijo.  

 

4.2.1.3.2. Stranskost 

Pred ocenjevanjem motorike smo preverili tudi stranskost. Z vidika stranskosti ugotovimo, da 

je bila edino pri otroku E prisotna desna stranskost (prednostna roka, noga, uho in oko), otrok 

D je imel pretežno desno stranskost z izjemo prednostnega levega očesa, otrok C je imel 

prednostno desno roko in nogo ter levo oko in uho. Pri otroku A je bila prisotna križna 

stranskost, pri otroku B pa stranskost dokončno še ni bila opredeljena, z izjemo prednostne 

desne roke (sam je rekel, da poljubno uporablja obe strani). 

 

4.2.1.3.3. Prijem pisala 

Pred ocenjevanjem fine motorike vključno z grafomotoriko smo preverili še prijem pisala, 

višino prijema in pritisk na podlago pri pisanju. Otrok A je imel triprstni statični prijem, z 

ustrezno višino drže pisala in z ustreznim pritiskom na podlago. Otrok B je imel triprstni 

dinamični prijem, z ustrezno višino drže pisala in z ustreznim pritiskom na podlago. Otrok C je 

imel statičen prijem, višino drže pisala je spreminjal, pritisk na podlago pa je bil ustrezen. Otrok 

D je imel prav tako statičen prijem, pisalo je držal nizko pri konici, pritisk na podlago pa je bil 

ustrezen. 

 

4.2.1.3.4. Razvoj grobe motorike 

Analiza primerjave razvojnih dosežkov v okviru lestvice razvoj grobe motorike v tabeli 28 

pokaže, da so vsi obravnavani otroci brez težav hodili po ravni črti, sonožno poskakovali, 

skočili z druge stopnice, skočili z ene noge na drugo, v teku brcnili žogo in tekli po prstih. 

Večinoma so zmogli sestopati po stopnicah z nogo pred nogo (otroci A, D in E), preskočili so 

20 cm visoko oviro (otroci A, C in D), skakali z nogama skupaj in narazen (otroci A-D) ter 
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poskakovali na eni nogi (otroci A in C-E). Večinoma so stabilno in hitro tekli ter pri tem 

učinkovito spreminjali smer (otroci A in C-E). Večinoma so tudi ujeli odbito žogo (otroci A, D 

in E).  

 

Tabela 28  

Primerjava razvojnih dosežkov – razvoj grobe motorike 

Otrok  A B C D E 

Hodi po ravni črti z eno nogo pred drugo, z 

razširjenimi rokami. 

1 1 1 1 1 

Sestopa po stopnicah z nogo pred nogo. 1 0 0 1 1 

Sonožno poskakuje kot zajček. 1 1 1 1 1 

Skoči z druge stopnice. 1 1 1 1 1 

Preskoči oviro. 1 0 1 1 0 

Skoči z ene noge na drugo nogo. 1 1 1 1 1 

Skoči z nogama skupaj in narazen. 1 1 1 1 0 

Teče stabilno in hitro, pri tem učinkovito spreminja 

smer. 

1 0 1 1 1 

Vrže teniško žogico v želeno smer. 0 0 0 1 1 

Ujame odbito žogo. 1 0 0 1 1 

V teku brcne žogo. 1 1 1 1 1 

Stoji na eni nogi brez opore. 0 0 0 0 0 

Sonožno preskoči vrvico na višini pod koleni. 0 0 0 1 0 

Poskakuje na eni nogi. 1 0 1 1 1 

Teče po prstih. 1 1 1 1 1 

Z obema rokama in brez pritegnitve rok k telesu ujame 

teniško žogico. 

0 0 0 1 0 

Ulovi teniško žogo z eno roko. 0 0 0 0 0 

V skoku ujame žogo. 0 0 0 0 0 

Preigrava z večjo žogo. 0 0 0 1 0 

Poskakuje z izmenjujočim zamahom (hopsanje). 0 0 0 0 0 

 

Težave so imeli pri metanju teniške žogice v želeno smer (otroci A-C), pri sonožnem 

preskakovanju vrvice (otroci A-C in E), pri lovljenju teniške žogice z obema rokama (otroci A-

C in E) in pri preigravanju z večjo žogo (otroci A-C in E). Nihče od obravnavanih otrok ni 

zmogel stati na eni nogi vsaj 20 sekund, uloviti teniške žogice z eno roko ali v skoku ujeti žoge. 

Prav tako nihče od otrok ni znal hopsati. 

 

4.2.1.3.5. Razvoj fine motorike 

Če analiziramo primerjavo razvojnih dosežkov v okviru lestvice razvoj fine motorike v tabeli 

29, ugotovimo, da so vsi obravnavani otroci brez težav zgradili stolp iz 10 kock, razprli ščipalko 

za perilo, narisali diagonalno črto ter s kleščami izvlekli žebelj. Večina otrok je brez težav 

navila matico na vijak (otroci A-B in D-E), shematsko narisala človeka (otroci A-B in D-E), z 

eno roko naredila kroglico iz papirja (otroci B-E) in zabila žebelj s kladivom (otroci A in D-E). 

Večinoma so prerisali kvadrat (otroci A-B in D-E), trikotnik (otroci A-B in D) in prepisali vse 

tiskane črke (otroci A-B in D). Večinoma so tudi narisali razpoznavno risbo (otroci A-B in D). 

Prav tako se je večina otrok lahko s palcem dotaknila vseh prstov (otroci A-B in D) in v 

doslednem času spravili rozine v stekleničko z ozkim vratom (otroci A in D-E).  

Več težav so imeli pri navijanju vezalke okoli barvice (otroci C-E), pri natančnem izrezovanju 

likov iz papirja, pri lepljenju izrezanih likov z lepilnim trakom na papir (otroci A-B in D-E), 

pri prepogibanju papirja (otroci B-E), pri prerisovanju romba (otroci A in C-E), pri risanju 
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obrisa svoje dlani (otroci C-E) in pri šiljenju s šilčkom (otroci A-C). Nihče od obravnavanih 

otrok pa ni v doslednem času nanizal kocke na vrvico ali zavezal vezalke s pentljo. 

 

Tabela 29  

Primerjava razvojnih dosežkov – razvoj fine motorike 

Otrok  A B C D E 

Zgradi stolp. 1 1 1 1 1 

Navije matico na vijak. 1 1 0 1 1 

Reže s škarjami po ukrivljeni črti. 0 1 1 0 0 

Razpre ščipalko za perilo. 1 1 1 1 1 

Shematsko nariše človeka. 1 1 0 1 1 

Z eno roko naredi kroglico iz papirja. 0 1 1 1 1 

Nariše diagonalno črto. 1 1 1 1 1 

Preriše kvadrat. 1 1 0 1 1 

Preriše trikotnik. 1 1 0 1 0 

Nariše razpoznavno risbo s hiško, z drevesom in s 

človekom. 

1 1 0 1 0 

S kleščami izvleče žebelj.  1 1 1 1 1 

Žebelj zabije s kladivom. 1 0 0 1 1 

Navije vezalko okoli barvice. 1 1 0 0 0 

Hitro naniza kocke na vrvico. 0 0 0 0 0 

S palcem se lahko dotakne vseh prstov. 1 1 0 1 0 

Natančno izreže krog in pravokotnik iz papirja. 0 1 0 0 0 

Z lepilnim trakom nalepi izrezan krog in kvadrat. 0 0 1 0 0 

Prepogne papir. 1 0 0 0 0 

Hitro spravi rozine v steklenico z ozkim vratom. 1 0 0 1 1 

Prepiše vse tiskane črke. 1 1 0 1 0 

Preriše romb. 0 1 0 0 0 

Nariše obris svoje dlani. 1 1 0 0 0 

Ustrezno šili s šilčkom. 0 0 0 1 1 

Zaveže vezalke s pentljo. 0 0 0 0 0 

 

4.2.1.3.6. Razvoj zaznavanja 

Analiza rezultatov v okviru lestvice razvoj zaznavanja (tabela 30) je pokazala, da so vsi 

obravnavani otroci ustrezno razvrstili različne oblike v utore, opazili manjkajoče podrobnosti 

na risbi, prepoznali predmete v vrečki po otipu, določili manjkajoči del celote in poiskali 

preprosto sliko v zahtevni. Večinoma so opazili razlike med podobnimi slikami (otroci A-C in 

E), ločili besede, ki se rimajo (otroci A-D), podali primer rime (otroci A-D) in določili prvi glas 

v besedi (otroci A, B in D).  

Nekaj težav z vidika zaznavanja so imeli pri vidnem pomnjenju (otroci A, C in D), pri 

posnemanju ritmov s ploskanjem (otroci B, C in E). Otroci A in C-E so imeli težave z 

določanjem zadnjega glasu v besedi, z glaskovanjem enostavne besede in z določanjem števila 

črk v besedi. 

Senzorne modulacije v okviru individualnih obravnav nismo uspeli preveriti. Podatke smo 

pridobili s pomočjo intervjujev z materami in s strokovnimi delavkami v oddelku, zato so 

predstavljeni v poglavju 'Ocene pomembnih drugih'. 
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Tabela 30  

Primerjava razvojnih dosežkov – razvoj zaznavanja 

Otrok A B C D E 

Ustrezno razvrsti različne oblike v utore. 1 1 1 1 1 

Opazi manjkajoče podrobnosti na risbi. 1 1 1 1 1 

Po otipu prepoznava predmete v vrečki. 1 1 1 1 1 

Določi manjkajoči del celote narisanega lika. 1 1 1 1 1 

Opazi razlike med podobnimi slikami. 1 1 1 0 1 

Poišče preprosto sliko v zahtevni. 1 1 1 1 1 

Izbere ustrezno sličico v skupini sličic, ki jih je za 

kratek čas videl (vidno pomnjenje). 

0 1 0 0 1 

Posnema različne ritme s ploskanjem. 1 0 0 1 0 

Loči besede, ki se rimajo. 1 1 1 1 0 

Poda primer rime. 1 1 1 1 0 

Določi prvi glas v besedi. 1 1 0 1 0 

Določi zadnji glas v besedi. 0 1 0 0 0 

Glaskuje enostavno besedo. 0 1 0 0 0 

Določi število črk v besedi. 0 1 0 0 0 

 

Tabela 31  

Primerjava razvojnih dosežkov – razvoj govora in jezika 

Otrok A B C D E 

Brez slikovne opore pripoveduje znano pravljico.  0 1 1 0 0 

Opiše znane predmete po njihovi uporabi. 1 1 1 1 1 

Določi oz. najde predmete glede na predloge. 1 1 1 0 1 

Samostojno pripoveduje zgodbo ob slikovni opori. 0 1 1 0 0 

Prepozna zapis nekaterih črk abecede. 1 1 1 0 1 

Odgovarja na vprašanja o lastnostih predmeta. 1 1 1 1 1 

Razume pogojno zahtevo. 1 1 1 1 1 

Ugotovi nepravilno rabo slovničnih pravil. 1 1 1 0 1 

Poimenuje predmete glede na kategorijo. 1 1 1 1 1 

Pove kategorije naštetih primerov.   1 1 1 1 1 

Samostojno poje pesmice. 1 1 1 1 1 

Ponovi enostavčno poved. 1 1 1 1 1 

Ustrezno artikulira vse glasove. 1 0 1 0 1 

Med spontanim govorom ustrezno uporablja slovnične 

prvine. 

1 1 1 0 1 

Slikopis bere z ustrezno rabo sklonov. 1 1 1 1 1 

Smiselno opiše, kaj je počel prejšnji dan. 1 1 1 0 0 

Po poslušanju obnovi kratko zgodbo.  0 1 0 1 0 

Bere lastno ime. 1 1 1 1 1 

Piše lastno ime. 1 1 0 1 1 

Najde besede z nasprotnim pomenom. 1 1 1 1 1 

Pozna različne besede z enakim pomenom. 1 1 1 1 1 

Poišče besede, da smiselno dokonča stavek. 1 1 1 1 1 

Ponovi večstavčno poved. 1 1 1 1 1 
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Tabela 32  

Primerjava razvojnih dosežkov – spoznavni razvoj 

Otrok A B C D E 

Sestavi sestavljanko. 1 1 1 1 1 

Poveže čas dneva z določeno dnevno dejavnostjo. 1 1 1 1 1 

Primerja količine. 1 1 1 1 1 

Prešteje do 10 predmetov (kardinalnost števila). 1 1 1 1 1 

Mehanično šteje do 15 ali več (nespremenljivost 

vrstnega reda). 

1 1 1 1 1 

Prepozna zapis števil od 1 do 5.  1 1 1 1 1 

Ponovi zaporedje petih števil. 1 1 1 0 0 

Na sebi pokaže levo / desno stran telesa. 1 1 0 1 0 

Na listu pokaže levo / desno stran telesa. 1 1 0 1 0 

Na drugi osebi pokaže levo / desno stran telesa. 0 1 0 0 0 

Izvrši tri naloge, ki mu jih zastavimo hkrati. 1 1 1 1 0 

Zapoje pesmico s tremi kiticami. 1 1 0 1 1 

Naredi stopnice iz kock, tudi po tem, ko mu 

odstranimo model. 

0 1 1 0 0 

Navaja razlike in podobnosti med predmeti.  1 1 1 0 0 

Določi smer pisanja. 1 1 1 1 1 

V besedilu pokaže dele besedila. 1 1 1 1 0 

Število elementov v množici ustrezno označi s 

številko. 

1 1 1 1 1 

Po ustnem navodilu razvršča predmete po različnih 

lastnostih (barva, oblika, velikost, uporaba). 

1 1 1 1 1 

Po ustnem navodilu razvršča predmete po dveh 

lastnostih hkrati. 

1 1 1 1 1 

Prešteje najmanj 13 predmetov. 1 1 1 1 1 

Nadaljuje vzorec. 1 1 1 0 1 

Prepozna zapis števil od 1 do 10. 1 1 0 0 1 

Določi večje število v paru.  1 1 1 0 1 

Ugotovi, da se količina ne spremeni ob spremenjeni 

obliki. 

0 1 0 0 0 

Našteje osebne podatke. 1 1 1 0 0 

Pove, kaj se bo zgodilo glede na dogajanje na sliki. 1 1 1 1 1 

Nastavi ustrezno zaporedje slik. 1 1 1 1 1 

Ugotovi, da so osebe iz risanke domišljijske. 1 1 1 1 1 

Pove imena dni v tednu. 1 1 1 0 0 

Odigra dele znane zgodbe. 1 1 1 1 0 

 

4.2.1.3.7. Govorno-jezikovni razvoj 

Na področju razvoja govora in jezika (tabela 31) so bili obravnavani otroci bistveno bolj 

uspešni. Vsi so opisali predmete po njihovi uporabi, odgovorili, kaj je nek predmet in iz česa je 

narejen, razumeli pogojno zahtevo, poimenovali predmete glede na kategorijo, poimenovali 

kategorije naštetih primerov, samostojno zapeli pesmice, ponovili kratek stavek, med 

spontanim govorom ustrezno uporabljali različne slovnične prvine.  

Slikopis so brali z ustrezno rabo sklonov, brali lastno ime, našli besede z enakim in z nasprotnim 

pomenom, smiselno dokončali stavek in ponovili večstavčno poved. Vsi, razen otroka D, so 

našli predmete glede na predloge, prepoznali nekaj črk, ugotovili nepravilno rabo slovničnih 

pravil in med spontanim govorom so ustrezno uporabljali slovnične prvine. Vsi, razen otroka 
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C, so znali zapisati svoje ime. Večinoma so smiselno opisali, kaj so počeli prejšnji dan (otroci 

A-C). Njihova artikulacija glasov je bila večinoma primerna (otroci A, C in E). 

Nekaj težav so imeli pri pripovedovanju znane pravljice (otroci A, D in E), pri samostojnem 

pripovedovanju zgodbe ob slikovni opori (otroci A, D in E) ter pri obnovi slišane kratke zgodbe 

(otroci A, C in E). 

 

4.2.1.3.8. Spoznavni razvoj 

Primerjava na področju spoznavnega razvoja je predstavljena v tabeli 32. Iz tabele lahko 

razberemo, da so vsi otroci uspešno sestavili sestavljanko, povezali čas dneva z določeno 

dnevno dejavnostjo, primerjali količine, pri štetju upoštevali kardinalnost števila in 

nespremenljivost vrstnega reda števil, prepoznali zapis števil od 1 do 5, število elementov v 

množici označili s številko, določili smer pisanja, na ustno navodilo razvrščali predmete po 

lastnostih in po dveh lastnostih hkrati, povedali so, kaj se bo zgodilo glede na dogajanje na sliki, 

nastavili ustrezno zaporedje slik vsakodnevnih aktivnosti ter ugotovili, da so osebe iz risanke 

domišljijske. 

Večina otrok je ustrezno ponovila zaporedje petih števil (otroci A-C), na sebi in na drugem 

pokazala določeno stran telesa (otroci A, B in D), izvršila tri hkrati zastavljene naloge (otroci 

A-D), zapela pesmico s tremi kiticami (otroci A-B in D-E), navajala razlike oz. podobnosti med 

predmeti (otroci A-C), v besedilu pokazala dele besedila (otroci A-C), preštela najmanj 13 

predmetov (otroci A-C in E), nadaljevala vzorec (otroci A-C in E), prepoznala zapis števil od 

1 do 10 (otroci A, B in E), določila večje število v paru (otroci A-C in E), naštela osebne podatke 

(otroci A-C), naštela dni v tednu (otroci A-C) in odigrala dele znane zgodbe (otroci A-E). 

Več težav pa so imeli pri opredelitvi strani telesa na drugi osebi (otroci A in C-E), pri 

nastavljanju stopnic po odstranitvi modela (otroci A, D in E) in pri ugotavljanju 

nespremenjenosti količine ob spremenjeni obliki (otroci A in C-E). 

 

4.2.1.4. Ocene pomembnih drugih10 

Del podatkov za celostno specialnopedagoško oceno smo pridobili tudi s pomočjo intervjujev 

z materami in s strokovnimi delavkami obravnavanih otrok. Intervjuje smo izvedli z uporabo 

pravil v sedmih korakih (priprava transkripcij intervjujev, določitev enot kodiranja, določitev 

pojmov, združevanje v kategorije, odnosno kodiranje, postavitev paradigmatskega modela in 

oblikovanje končne teorije). Pri tistih materah in strokovnih delavkah, kjer izvedba 

polstrukturiranega intervjuja ni bila možna, smo uporabili anketni vprašalnik, na katerega so 

nato pisno odgovorile. 

S pomočjo intervjujev smo pridobili podatke za oceno socialno-razvojnih dejavnikov 

(anamnestično oceno), oceno razvoja samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih ter oceno 

socialnega in čustvenega razvoja. Prav tako smo pridobili podatke o oceni mater in strokovnih 

delavk glede močnih in šibkih področij posameznih otrok. 

 

4.2.1.4.1. Anamnestična ocena 

Najprej bomo izvedli primerjavo socialno-razvojnih dejavnikov, tj. anamnestičnih ocen, ki so 

predstavljeni v tabelah 33-35.  

Kot je razvidno iz tabele 33, so v mestu živeli vsi otroci, razen otroka A. Vsi otroci so bili iz 

popolnih družinskih struktur (oba starša), pri čemer je družina otroka E živela tudi s starimi 

starši. Vsi otroci, z izjemo otroka E, so imeli sorojence. Otroka A in D sta bila iz štiričlanskih 

družin in najmlajša otroka v družini. Otroka B in C pa sta bila iz velikih družin, pri čemer je bil 

otrok B najstarejši, otrok C pa tretji po vrsti. 

 

                                                 
10 Pomembni drugi so odrasle osebe, ki so v pomembni interakciji z otrokom. V našem primeru so to starši in 

strokovne delavke. 
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Tabela 33  

Primerjava socialnih dejavnikov 

Otrok A B C D E 

življenje v mestu 0 1 1 1 1 

število članov družine 4 5 6 4 5 

število otrok 2 3 4 2 1 

kateri otrok po vrsti 2 1 3 2 1 

nerodnost v družini 0 0 1 0 0 

stopnja izobrazbe matere 7 7 7 7 5 

stopnja izobrazbe očeta 5 8/2 6/2 7 5 

zaposlenost obeh staršev 1 1 1 1 1 

povprečen prihodek družine 1 1 1 1 0 

 

Tabela 34  

Primerjava rizičnih dejavnikov v zgodnjem razvoju 

Otrok A B C D E 

umetno spočetje 0 0 0 0 0 

zdravstvene težave v nosečnosti 0 0 0 1 0 

starost matere > 34 let 1 0 0 0 0 

nedonošenost 0 0 0 1 0 

težave pred, med ali po porodu 0 0 0 1 0 

nizka porodna teža 0 0 0 1 0 

kratka porodna dolžina 0 0 0 1 0 

zdravstvene težave kot malček 0 0 0 1 1 

daljša hospitalizacija 0 0 0 0 0 

pozno samostojno sedenje 0 0 0 0 0 

brez plazenja 0 1 0 0 1 

brez kobacanja 0 1 0 0 1 

pozno shodil 0 0 0 0 0 

uporaba hojce 1 0 0 0 1 

učenje hoje za roke nad glavo 1 1 0 0 0 

pozne prve besede 0 0 0 0 0 

pozni prvi stavek 0 0 0 0 0 

pozno brez pleničke 0 0 0 0 0 

pozna vožnja tricikla 0 0 0 0 0 

pozna vožnja kolesa 0 1 1 0 1 

 

Večinoma so bile matere visoko izobražene, z univerzitetno izobrazbo (matere otrok A-D), le 

mati otroka E je imela srednješolsko izobrazbo. Oče otroka B je imel najvišjo izobrazbo, tj. 

doktorat znanosti, oče otroka D je imel univerzitetno izobrazbo, oče otroka C visokošolsko 

strokovno izobrazbo, očeta otrok A in E pa srednješolsko izobrazbo. V vseh družinah sta bila 

oba starša zaposlena. Družine otrok A-D so imele povprečen družinski prihodek, medtem ko je 

mati otroka E povedala, da imajo podpovprečni družinski prihodek.  O nerodnosti v družini je 

poročala le mati otroka C. 

Anamnestični podatki so pokazali različne rizične dejavnike v zgodnjem razvoju obravnavanih 

otrok (tabela 34). Nihče od otrok ni bil spočet z umetno oploditvijo. Mati otroka E je imela 
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zdravstvene težave med nosečnostjo (nevarnost splava), otrok se je rodil nedonošen, z nizko 

porodno težo in kratko porodno dolžino, imel je težave takoj po porodu (ni zadihal). Mati otroka 

A je bila ob porodu stara 35 let. Otroka D in E sta imela v zgodnjem otroštvu večje zdravstvene 

težave z dihali. Nihče od otrok ni bil dalj časa hospitaliziran.  

Vsi otroci, razen otroka A, so živeli v mestu. Vsi otroci so bili iz popolnih družinskih struktur 

(oba starša), pri čemer je družina otroka E živela tudi s starimi starši. Vsi otroci, z izjemo otroka 

E, so imeli sorojence. Otroka A in D sta bila iz štiričlanskih družin in najmlajša otroka v družini. 

Otroka B in C pa sta bila iz velikih družin, pri čemer je bil otrok B najstarejši, otrok C pa tretji 

po vrsti. 

Matere so poročale tudi o dotedanjih obravnavah različnih strokovnjakov (tabela 35). Otroka D 

in E sta bila deležna obravnave v razvojni ambulanti in pri fizioterapevtu (prvi zaradi 

nedonošenosti, drugi zaradi asimetrije), otroka B in D pa sta bila v obravnavi tudi pri logopedu. 

Nihče od otrok ni bil še pri psihologu ali pri specialnem pedagogu, prav tako nihče ni bil deležen 

dodatne strokovne pomoči v vrtcu. 

 

Tabela 35  

Primerjava predhodnih oblik pomoči 

Otrok A B C D E 

razvojna ambulanta 0 0 0 1 1 

fizioterapija 0 0 0 1 1 

logoped 0 1 0 1 0 

psiholog 0 0 0 0 0 

specialni pedagog 0 0 0 0 0 

DSP v vrtcu 0 0 0 0 0 

 

4.2.1.4.2. Ocena razvoja samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih 

Ocena razvoja samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih s strani mater in strokovnih delavk 

je predstavljena v nadaljevanju (tabeli 36 in 37). 

Če primerjamo razvoj samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih glede na mnenje mater v 

tabeli 36, ugotovimo, da so vsi otroci samostojno oblekli in slekli majico ali pulover, si umili 

in obrisali obraz, si obrisali nos s pihanjem, se počesali (oz. bi se zmogli počesati, če bi imeli 

daljše lase), pomagali pri hišnih opravilih, se oglasili po telefonu in ustrezno prenesli sporočilo 

ter spoštovali zasebnost in lastnino drugih. 

Večina otrok je po mnenju mater samostojno zapela zadrgo (otroci A-D), uporabljala ves jedilni 

pribor (otroci A, C in E), urejeni so bili pri hranjenju (otroci A in C-E), sami so si obrisali rito 

(otroci A, C in D), si brez nadzora umili zobe (Otroci A in C-E). Večinoma so varno prečkali 

cesto (otroci A-C), si samostojno in natančno namazali namaz na kruh (otroci A in C-E), bili 

samostojni pri rezanju mesa (otroci A, C in E), so ustrezno držali pribor (otroci A, D in E), bili 

spretni pri natakanju pijače v kozarec (otroci A, C in D), hrano so nosili brez polivanja (otroci 

A in C-E) in se sami stuširali (otroci A, C in D). Večinoma so skrbeli za svojo lastnino (otroci 

A-C), imeli so urejeno okolje in niso iskali stvari (otroci A, C in E), niso potrebovali 

opominjanja za zadolžitev (otroci B-E), imeli so ustrezno vztrajnost pri zadolžitvi (otroci A-C), 

pri samostojni igri so zdržali nekaj časa (otroci A-D), lahko so jim zaupali manjšo vsoto denarja 

(otroci B-E) in spat so se odpravili brez pomoči in nadzora odraslega (otroci A, C in D). 

Pri določenih aktivnostih pa so po mnenju mater imeli težave. Težje so ločili sprednji in zadnji 

del oblačila (otroci A, B in D), niso si sami pripravljali oblačil (otroci B, D in E), potrebovali 

so pomoč pri oblačenju žabic (otroci A, D in E) in pri zapenjanju gumbov (otroci C-E). Edino 

otrok C se je po mnenju matere pravilno oblekel in obul. Večina otrok tudi ni šla sama ven, v 

soseščino (otroci B, D in E). 
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Tabela 36  

Primerjava razvojnih dosežkov – razvoj samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih (po 

mnenju mater) 

Otrok A B C D E 

Loči sprednji in zadnji del oblačila. 0 0 1 0 1 

Samostojno obleče in sleče majico, pulover. 1 1 1 1 1 

Samostojno zapne zadrgo. 1 1 1 1 0 

Uporablja ves jedilni pribor. 1 0 1 0 1 

Urejen je pri hranjenju (se ne popacka). 1 0 1 1 1 

Samostojno si umije in obriše obraz. 1 1 1 1 1 

Sam si obriše rito. 1 0 1 1 0 

Brez nadzora si umiva zobe. 1 0 1 1 1 

Obriše si nos s pihanjem. 1 1 1 1 1 

Sam se počeše. 1 1 1 1 1 

Pomaga pri hišnih opravilih. 1 1 1 1 1 

Varno prečka cesto. 1 1 1 0 0 

Sam si pripravi oblačila, primerna situaciji. 1 0 1 0 0 

Samostojno obleče žabice. 0 1 1 0 0 

Samostojno si zapne gumbe. 1 1 0 0 0 

Pravilno se obleče in obuje. 0 0 1 0 0 

Samostojen in natančen je pri mazanju na kruh. 1 0 1 1 1 

Samostojen je pri rezanju mesa. 1 0 1 0 1 

Ustrezno drži pribor. 1 0 0 1 1 

Spreten je pri natakanju pijače v kozarec. 1 0 1 1 0 

Hrano nosi brez polivanja. 1 0 1 1 1 

Sam se stušira. 1 0 1 1 0 

Skrbi za svojo lastnino. 1 1 1 0 0 

Ima urejeno okolje (soba, omara), ne išče stvari. 1 0 1 1 0 

Ne potrebuje opominjanja za zadolžitev. 0 1 1 1 1 

Ima ustrezno vztrajnost pri zadolžitvi. 1 1 1 0 0 

Pri samostojni igri zdrži nekaj časa. 1 1 1 1 0 

Gre sam ven, v soseščino. 1 0 1 0 0 

Oglasi se po telefonu in prenese sporočilo. 1 1 1 1 1 

Spoštuje zasebnost in lastnino drugih. 1 1 1 1 1 

Lahko mu zaupamo manjšo vsoto denarja. 0 1 1 1 1 

Odpravi se spat brez pomoči in nadzora 

odraslega. 

1 0 1 1 0 

 

Po mnenju strokovnih delavk (tabela 37) so vsi otroci samostojno oblekli majico ali pulover, 

sami so si umili in obrisali obraz in si obrisali nos s pihanjem. Ocenile so, da so večinoma 

uporabljali ves jedilni pribor (otroci A-C in E), si sami obrisali rito (otroci A, B in D), si 

samostojno pripravili oblačila glede na situacijo (otroci A-C in E), bili samostojni pri mazanju 

na kruh (otroci A in C-E), skrbeli so za svojo lastnino (otroci A, C in D) ter imeli urejen igralni 

prostor in niso iskali stvari (otroci A-D). 

Strokovne delavke so povedale, da so imeli večinoma težave pri ločevanju sprednjega in 

zadnjega dela oblačil (otroci B, D in E), pri samostojnem zapenjanju zadrg (otroci A, D in E), 
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pri oblačenju s primerno hitrostjo (otroci A, B in E), pri urejenosti med hranjenjem (otroci A, 

B in E), pri ustrezno hitrem hranjenju (otroci A, B in D), pri samostojnem zapenjanju gumbov 

(otroci A, D in E) in pri pravilnem oblačenju in slačenju (otroci B, D in E). Imeli so težave tudi 

pri samostojnem rezanju mesa (otroci B, D in E), pri drži pribora (otroci B, C in E), pri 

natakanju pijače (otroci A, B in E) ter pri nošenju hrane brez polivanja (otroci A, B in E).  

 

Tabela 37  

Primerjava razvojnih dosežkov – razvoj samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih (po mnenju 

strokovnih delavk) 

Otrok A B C D E 

Loči sprednji in zadnji del oblačila. 1 0 1 0 0 

Samostojno obleče majico, pulover. 1 1 1 1 1 

Samostojno zapne zadrgo. 0 1 1 0 0 

Obleče in obuje se s primerno hitrostjo. 0 0 1 1 0 

Uporablja ves jedilni pribor. 1 1 1 0 1 

Urejen je pri hranjenju (se ne popacka). 0 0 1 1 0 

Obrok poje z ustrezno hitrostjo. 0 0 1 0 1 

Sam si umije in obriše obraz. 1 1 1 1 1 

Sam si obriše rito. 1 1 0 1 0 

Obriše si nos s pihanjem. 1 1 1 1 1 

Sam si pripravi oblačila, primerna situaciji. 1 1 1 0 1 

Samostojno si zapne gumbe. 0 1 1 0 0 

Pravilno se obleče in obuje. 1 0 1 0 0 

Samostojen in natančen je pri mazanju na kruh. 1 0 1 1 1 

Samostojen je pri rezanju mesa. 1 0 1 0 0 

Ustrezno drži pribor. 1 0 0 1 0 

Spreten je pri natakanju pijače v kozarec. 0 0 1 0 1 

Hrano nosi brez polivanja. 0 0 1 0 1 

Skrbi za svojo lastnino. 1 0 1 1 0 

Ima urejen igralni prostor, ne išče stvari. 1 1 1 1 0 

 

4.2.1.4.3. Ocena socialnega in čustvenega razvoja  

Analiza ocen socialnega in čustvenega razvoja po mnenju mater v tabeli 38 je pokazala, da so 

vsi otroci izražali skrb in privrženost drugim, se samostojno vključevali v skupinske dejavnosti, 

vsi so zmogli odložiti zadovoljevanje potreb in situacijo opazovati tudi z vidika druge osebe, 

vsi so primerno sprejeli kritiko oz. grajo, imeli izraženo potrebo po pravilih in 'fair playu', vsi 

so imeli izbrano skupino prijateljev, pri skupinski igri so prevzemali aktivno vlogo in kazali 

zaščitniško vedenje do mlajših otrok.  

Večinoma so izpolnili zahtevo (otroci A-C in E), dajali pobudo za igranje družabnih iger (otroci 

A-C in E), sodelovali v skupinskih dejavnostih (otroci A-C in E) ter se pri igranju z drugimi 

držali pravil (otroci A-D). Težave so večinoma ocenile le pri organizaciji igre z vrstniki (otroci 

B, C in E) – ti otroci so po mnenju mater pri igri  prevzemali bolj vlogo udeležencev. 

Analiza ocen strokovnih delavk v oddelku glede socialnega in čustvenega razvoja otrok v tabeli 

39 je pokazala, da so po njihovem mnenju vsi otroci izpolnili zahtevo, se samostojno vključili 

v skupinske dejavnosti, zmogli so situacijo opazovati tudi z vidika druge osebe in imeli so 

izbrano skupino prijateljev. Večinoma so izražali skrb in privrženost drugim (otroci A-D), 

dajali so pobudo za igranje družabnih iger (otroci A, C in E), sodelovali so v skupinskih 
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dejavnostih (otroci A-C in E), sprejemali so kritiko oz. grajo (otroci A-D), pri igranju so se 

držali pravil (otroci A-C in E), imeli so izraženo potrebo po pravilih in ‘fair playu’ (otroci A-

D) in so v skupinski igri prevzemali aktivno vlogo (otroci A in C-E). Po drugi strani pa so 

ocenile, da so večinoma niso kazali zaščitniškega vedenja do mlajših otrok (otroci A, D in E). 

Ocenile so tudi, da nihče od obravnavanih otrok ni bil organizator igre z otroki. 

 

Tabela 38  

Primerjava razvojnih dosežkov – socialni in čustveni razvoj (po mnenju mater) 

Otrok A B C D E 

Izraža skrb in privrženost drugim. 1 1 1 1 1 

Izpolni zahtevo, ki je ne želi, če se to od njega 

zahteva. 

1 1 1 0 1 

Da pobudo za igranje družabnih iger. 1 1 1 0 1 

Samostojno se vključi v skupinske dejavnosti. 1 1 1 1 1 

Sodeluje v skupinskih dejavnostih.  1 1 1 0 1 

Zmore odložiti zadovoljevanje potreb. 1 1 1 1 1 

Situacijo lahko opazuje tudi z vidika druge 

osebe. 

1 1 1 1 1 

Sprejme kritiko, grajo. 1 1 1 1 1 

Pri igranju z drugimi se drži pravil. 1 1 1 1 0 

Ima izraženo potrebo po pravilih in ‘fair playu’. 1 1 1 1 1 

Ima izbrano skupino otrok, s katerimi se najraje 

druži. 

1 1 1 1 1 

Organizira igro z vrstniki. 1 0 0 1 0 

Pri skupinski igri prevzema aktivno vlogo. 1 1 1 1 1 

Kaže zaščitniško vedenje do mlajših otrok. 1 1 1 1 1 

 

Tabela 39  

Primerjava razvojnih dosežkov – socialni in čustveni razvoj (po mnenju strokovnih delavk) 

Otrok A B C D E 

Izraža skrb in privrženost drugim. 1 1 1 1 0 

Izpolni zahtevo, ki je ne želi, če se to od njega 

zahteva. 

1 1 1 1 1 

Da pobudo za igranje družabnih iger. 1 0 1 0 1 

Samostojno se vključi v skupinske dejavnosti. 1 1 1 1 1 

Sodeluje v skupinskih dejavnostih.  1 1 1 0 1 

Zmore odložiti zadovoljevanje potreb. 1 1 1 1 0 

Situacijo lahko opazuje tudi z vidika druge 

osebe. 

1 1 1 1 1 

Sprejme kritiko, grajo. 1 1 1 1 0 

Pri igranju se drži pravil. 1 1 1 0 1 

Ima izraženo potrebo po pravilih in ‘fair playu’. 1 1 1 1 0 

Ima izbrano skupino otrok, s katerimi se najraje 

druži. 

1 1 1 1 1 

Organizira igro z vrstniki. 0 0 0 0 0 

V skupinski igri prevzema aktivno vlogo. 1 0 1 1 1 

Kaže zaščitniško vedenje do mlajših otrok. 0 1 1 0 0 
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4.2.1.4.4. Ocena igre in risanja 

Matere so v intervjujih povedale, da so se otroci A-C in E najpogosteje posluževali 

konstrukcijske igre, otroci B-E pa tudi domišljijske igre. Otrok A se je rad igral tudi družabne 

igre, otrok B igre vlog in ustvarjanje, otrok C prav tako igre vlog, otrok E pa je imel rad tudi 

igre z žogo. Večina mater (otrok A-D) je izpostavila posebnosti pri risanju otrok. Materi otrok 

A in C sta povedali, da njuna risba ni razpoznavna, risba otroka B je bila bolj okorna, otrok C 

ni imel interesa za risanje, otrok D je risal bolj abstraktno, otrok E pa je risal le nekatere teme. 

Po poročanju strokovnih delavk so se otroci A, C in D v igralnici najpogosteje igrali 

konstrukcijske igre, otrok A je tudi rad ustvarjal, otrok B je najraje prebiral knjige in se 

pogovarjal z odraslimi osebami ter se igral miselne igre, otrok C pa se je rad igral tudi družabne 

igre. Vzgojiteljica otroka E ni odgovorila na vprašanje glede vrste igre. Pri vseh otrocih so 

vzgojiteljice izpostavile tudi odstopanja pri risanju. Risba otroka A ni bila dodelana, risbe tudi 

ni pobarval, risba otroka B je bila nenatančna in zanjo je porabil precej časa, risba otroka C je 

bila nerazpoznavna, otroka D manj zrela in otroka E neizdelana z majhnimi liki. 

 

4.2.1.4.5. Ocena senzorne modulacije 

Sledi primerjava senzorne modulacije po mnenju mater (tabela 40). Mati otroka A je poročala, 

da je otrokova senzorna modulacija drugačna – še posebno so ga motila  določena oblačila, imel 

je izrazit voh, izogibal se je gugalnic. Mati otroka C je povedala, da je precej toleranten do 

glasnih zvokov in taktilnih dražljajev. Mati otroka D je ocenila, da je preveč občutljiv na 

slušnem področju. Mati otroka E je navedla, da otrok zelo glasno govori in zelo dobro voha. 

Mati otroka B o posebnostih glede senzorne modulacije ni poročala.   

 

Tabela 40  

Primerjava senzorne modulacije (po mnenju mater) 

Otrok A B C D E 

Je preveč ali premalo občutljiv na dotik (taktilno). 1 0 1 1 0 

Je preveč ali premalo občutljiv na vidnem 

področju. 

0 0 0 0 0 

Je preveč ali premalo občutljiv na slušnem 

področju. 

0 0 1 1 1 

Je preveč ali premalo občutljiv pri vohanju. 1 0 0 0 1 

Je preveč ali premalo občutljiv na vestibularnem 

področju. 

1 0 0 1 0 

 

Med intervjuji so strokovne delavke na vprašanje o senzorni modulaciji odgovorile, da pri 

obravnavanih otrocih niso opazile posebnosti glede senzorne modulacije. Če pa podrobneje 

analiziramo njihove odgovore na intervjujih, ugotovimo, da se otrok A izogiba gugalnicam in 

ne mara prehitrega vrtenja na vrtiljaku (znaki prevelike občutljivosti na vestibularnem 

področju). Prav tako se je med opazovanjem otroka (priloga 7) pokazal dodaten znak v prid 

prevelike občutljivosti na taktilnem področju (hitro se je slekel do kratkih rokavov). 

 

4.2.1.4.6. Ocena otrokovih močnih in šibkih področij s strani pomembnih drugih 

Če pogledamo, kaj je skupno ocenam mater glede močnih področij njihovih otrok v tabeli 41, 

ugotovimo, da so matere otrok A in C-E izpostavile domišljijo, matere otrok A, C in E pa govor. 

Materi otrok C in E sta pri svojih otrocih kot močno področje poudarili tudi empatijo, nežnost 

in odprtost. Pri otrokoma B in D sta materi opažali tudi posebne interese. 

Pri šibkih področjih so vse izpostavile težave pri gibanju, materi otrok A in D pa tudi 

pomanjkanje interesa za gibalno-športne aktivnosti. Vse so izpostavile tudi odstopanja pri 
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ročnih spretnostih, pri čemer je mati otroka A to pripisovala pomanjkanju interesa, mati otroka 

C pa pomanjkanju izkušenj.  

 

Tabela 41  

Ocena močnih in šibkih področij (po mnenju mater) 

Otrok A B C D E 

močna 

področja 

govor, 

domišljija, 

vztrajnost 

splošna 

poučenost, 

posebni 

interesi 

govor, 

socializacija, 

empatija, 

ustvarjalnost, 

domišljija, 

učljivost 

posebni 

interesi, 

domišljija, 

ustvarjalnost 

govor, 

domišljija, 

pomnjenje, 

socializacija 

šibka 

področja 

poskoki, tek, 

gibčnost,  

ni interesa 

gibanje fina in groba 

motorika, 

grafomotorika 

bolj nezrel, ni 

interesa za 

šport 

gibanje 

ročne 

spretnosti 

ni interesa  sedaj več 

interesa 

pomanjkanje 

izkušenj 

težave, a rad 

riše 

težave 

koordinacija je spreten težave, 

počasnost 

težave je spreten je spreten 

spretnosti z 

žogo 

ni interesa težave težave ni interesa je spreten 

ravnotežje je spreten težave je spreten je spreten težave 

tek nenavaden tek težave počasen nenavaden tek počasen 

dodatna 

telovadba 

gimnastika ne ne ne ne 

izogibanje 

igral 

guganje na višini, čez 

luknjo 

ne ne ne 

 

Tabela 42  

Ocena močnih in šibkih področij (po mnenju strokovnih delavk) 

Otrok A B C D E 

močna 

področja 

govor, 

matematika 

jezik, 

matematika, 

narava in 

družba 

jezik, 

razumevanje, 

sledenje, 

pomnjenje, 

dramatizacija 

narava govor in 

jezik, 

vztrajnost 

šibka 

področja 

igre z žogo, 

tek, poligoni, 

ni vztrajnosti 

gibanje groba in fina 

motorika, 

posebno 

pisanje 

umetnost, 

samozavest 

gibanje 

ročne 

spretnosti 

je spreten težave težave pri 

pisanju 

težave težave 

koordinacija težave težave težave je spreten težave 

spretnosti z 

žogo 

težave ni interesa težave je spreten težave 

ravnotežje težave je spreten je spreten je spreten težave 

tek nenavaden težave je spreten je spreten težave 

izogibanje 

igral 

gugalnica, 

hitro vrtenje 

plezala, 

tobogan 

ne plezala plezala 
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Pri koordinaciji in pri spretnostih z žogo sta težave opredelili le materi otrok B in C, ostale pa 

so svoje otroke ocenile kot spretne, pri čemer sta materi otrok A in D vseeno izpostavili, da 

njuna otroka kljub spretnosti nimata nekega interesa za žogo. Ravnotežje sta kot težavno ocenili 

materi otrok B in E. Vse matere so opazile odstopanja pri teku, pri čemer sta materi otrok A in 

D poudarili, da njuna otroka tečeta na nenavaden način, materi otrok C in E pa, da sta njuna 

otroka počasna pri teku. Večina otrok (B-E) ni obiskovalo interesnih gibalnih programov. 

Večina otrok (C-E) se ni izogibala igranju na igralih. 

Sledi ocena močnih in šibkih področij s strani strokovnih delavk v oddelku (tabela 42). Če 

poiščemo skupne lastnosti z vidika ocen strokovnih delavk v vrtcu, ugotovimo, da so pri večini 

otrok (otroci A-C in E) kot močno področje izpostavile govor in jezik, pri otrocih A in B 

matematiko, pri otrocih B in D pa naravo11. 

Pri šibkih področij so večinoma (pri otrocih A-C in E) ugotovile težave pri gibanju. Pri otrocih 

B-E so izpostavile težave z vidika ročnih spretnosti, pri koordinaciji in pri spretnostih z žogo 

so posebnosti opazile pri otrocih A-C in E. Ravnotežje so kot težavno ocenile le pri otrocih A 

in E, posebnosti pri teku pa so opazile pri otrocih A, B in E. Večina otrok (vsi razen otroka C) 

so se po mnenju vzgojiteljic izogibali igranju na nekaterih igralih, še posebno plezalom (otroci 

B, D in E).  

 

4.2.2. POVZETEK REZULTATOV DRUGEGA DELA RAZISKAVE 

Naše ugotovitve, tj. celostne specialnopedagoške diagnostične ocene obravnavanih otrok, so 

predstavljene v obliki poročil o posameznih otrocih, ki so oblikovana na podlagi naših 

opazovanj otroka v naravnem okolju (v vrtcu) v prilogi 7, oceni pomembnih drugih (staršev in 

strokovnih delavk v vrtčevski skupini) v prilogi 8 ter ugotovitev v okviru individualnih srečanj 

vključno z interpretacijami rezultatov posameznih diagnostičnih preizkusov v prilogi 9. 

Na podlagi skupne ocene iz različnih virov (otrok, starši, strokovne delavke vrtca) in informacij, 

pridobljenih z različnimi tehnikami (opazovanje, ocenjevanje, intervjuji), smo pri obravnavanih 

otrocih raziskali in primerjali socialno-razvojne dejavnike, njihovo funkcioniranje pri 

vsakodnevnih aktivnostih, njihova močna in šibka področja. Na podlagi ugotovitev smo nato 

še analizirali in prilagodili naš model celostne specialnopedagoške ocene petletnikov z RMK.  

V nadaljevanju so predstavljeni povzetki naših ugotovitev glede na zastavljene cilje raziskave. 

 

R2.1:  Kateri socialno-razvojni dejavniki vplivajo na pojav kliničnih znakov RMK pri 

obravnavanih otrocih? 

Socialno-razvojne dejavnike smo primerjali v okviru anamneze v poglavju intervjuji z 

materami obravnavanih otrok.  

Z vidika vpliva socialnih dejavnikov na pojav RMK nismo našli posebnosti. Večina 

obravnavanih otrok je živela v mestu. Vsi otroci so bili iz popolnih družinskih struktur (oba 

starša), bili so iz različno velikih družin in večinoma so imeli sorojence, med katerimi so bili 

nekateri starejši, nekateri pa mlajši. Večinoma so bile matere visoko izobražene, z univerzitetno 

izobrazbo, očetje pa so imeli različno stopnjo izobrazbe (od srednješolske izobrazbe do 

doktorata). V vseh družinah sta bila oba starša zaposlena. Večina družin obravnavanih otrok je 

imelo povprečen družinski prihodek.  

O nerodnosti v družini je poročala le ena mati.  

Pri razvojnih dejavnikih je bilo več posebnosti. Anamnestični podatki so pokazali različne 

rizične dejavnike v zgodnjem razvoju obravnavanih otrok. Vsi otroci so bili spočeti po naravni 

poti. Le mati enega otroka je imela zdravstvene težave med nosečnostjo, otrok se je rodil 

nedonošen z nizko porodno težo in kratko porodno dolžino, imel je težave takoj po porodu. 
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Mati drugega otroka pa je bila ob porodu stara 35 let. Dva otroka sta imela v zgodnjem otroštvu 

večje zdravstvene težave z dihali. Nihče od otrok ni bil dlje časa hospitaliziran.  

Z vidika doseganja razvojnih mejnikov na gibalnem področju ni nihče od otrok pozno 

samostojno sedel ali pozno shodil. Dva otroka se nista niti plazila niti nista kobacala. Starši 

dveh otrok so za spodbujanje učenja hoje uporabljali hojco. Starši dveh otrok so svoja otroka 

učili hoditi z držanjem za roke nad glavo. Vsi otroci so v doslednem času vozili tricikel, trije 

otroci pa so zaostajali pri doseganju mejnika samostojna vožnja s kolesom. Na preostalih 

razvojnih področjih (govor, držnost12) so vsi otroci dosegali razvojne mejnike v okviru 

pričakovanega. 

Matere so poročale tudi o dotedanjih obravnavah različnih strokovnjakov. Dva otroka sta bila 

deležna obravnave v razvojni ambulanti in pri fizioterapevtu, dva otroka pa sta bila v obravnavi 

tudi pri logopedu. Nihče od otrok ni bil še pri psihologu ali pri specialnem pedagogu, prav tako 

nihče ni bil deležen dodatne strokovne pomoči v vrtcu. 

 

R2.2:  Kako obravnavani otroci s kliničnimi znaki RMK delujejo v okviru vsakodnevnih 

aktivnosti?  

Vsakodnevne aktivnosti smo analizirali na podlagi opazovanja v skupini ter na podlagi 

poročanja staršev in strokovnih delavcev v vrtcu, kar je podrobneje opisano že v prejšnjih 

poglavjih (opazovanje in intervjuji). Če povzamemo, smo ugotovili, da imajo vsi otroci 

pomembne primanjkljaje na področju samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih.  

Z vidika hitrosti izvajanja vsakodnevnih aktivnosti je imela težave večina obravnavanih otrok 

– bili so počasni tako pri oblačenju in slačenju kot tudi pri hranjenju. Le dva otroka sta se tako 

med opazovanjem kot po mnenju strokovnih delavk oblekla in obula s primerno hitrostjo. Prav 

tako sta tekom opazovanja in po mnenju strokovnih delavk le dva otroka z ustrezno hitrostjo 

pojedla obrok, pri čemer je bila ocena skladna le pri enem otroku. 

Po poročanju mater in strokovnih delavk so si vsi otroci samostojno oblekli enostavne kose 

oblačil. Matere so povedale, da sta si dva otroka samostojno oblekla žabice. Po mnenju mater 

so si štirje otroci samostojno zapeli zadrgo, po mnenju strokovnih delavk pa le dva otroka. Po 

dva otroka sta ločila sprednji in zadnji del oblačila, pri čemer je bila ocena mater in strokovnih 

delavk enotna le za enega otroka. Po mnenju mater sta si le dva otroka samostojno pripravila 

oblačila glede na situacijo, po mnenju strokovnih delavk pa štirje otroci. Samostojno sta si 

zapela gumbe po dva otroka, pri čemer je bila ponovna ocena skladna le pri enem otroku. Po 

mnenju strokovnih delavk sta se dva otroka v celoti pravilno oblekla in obula, po mnenju mater 

pa le en od otrok. Glede na naše opazovanje so bili trije otroci sicer samostojni pri oblačenju, a 

so se oblekli bolj neurejeno (površno navlekli oblačila nase).  

Vsi obravnavani otroci so bili med opazovanjem neurejeni jedci, saj jim je hrana padala s 

pribora, hitro so se tudi popackali. Nasprotno od tega so o urejenosti med hranjenjem poročale 

kar štiri matere in strokovne delavke dveh otrok. V vrtcu so štirje otroci uporabljali ves jedilni 

pribor, doma pa le trije. Pribor so po poročanju mater ustrezno držali trije otroci, po poročanju 

strokovnih delavk pa le dva. Tako po mnenju mater kot po mnenju strokovnih delavk so bili 

štirje otroci samostojni in natančni pri mazanju na kruh. Trije otroci so si po mnenju mater 

samostojno narezali meso, po mnenju strokovnih delavk pa le dva. Štirje otroci so po poročanju 

mater hrano nesli brez polivanja, po poročanju strokovnih delavk pa sta bila pri tem spretna le 

dva otroka. Težave s skladnostjo ocen so bile tudi glede natakanja pijače – po poročanju mater 

so bili trije otroci spretni pri natakanju pijače v kozarec, po poročanju strokovnih delavk pa dva 

otroka, pri čemer je bila ocena skladna le pri enem otroku.  

Če pogledamo osebno nego z vidika ocen mater in strokovnih delavk, ugotovimo, da so si vsi 

otroci samostojno umili in obrisali obraz ter si obrisali nos s pihanjem. Težave s skladnostjo 
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ocen so bile glede samostojnega brisanja zadnjice – po poročanju mater in strokovnih delavk 

so bili pri tem spretni trije otroci, pri čemer je bila ocena skladna le pri dvema otrokoma. Vsi 

so se doma samostojno počesali oz. bi se zmogli samostojno počesati po mnenju mater, če bi 

bilo česanje glede na dolžino las potrebno. Štirje otroci so si doma brez nadzora umivali zobe, 

trije so se samostojno stuširali.  

Analiza preostalih vsakodnevnih aktivnosti je pokazala, da so doma vsi otroci pomagali pri 

hišnih opravilih, pri čemer štirje otroci niso potrebovali opominjanja za zadolžitev, trije otroci 

pa so imeli ustrezno vztrajnost pri zadolžitvi.  

Trije otroci so doma in v vrtcu skrbeli za svojo lastnino, pri čemer je bila ocena mater in 

strokovnih delavk skladna le pri dvema otrokoma. Matere so poročale o ustrezni organizaciji 

(pospravljanje stvari, urejenost okolja) pri treh otrocih, strokovne delavke pa pri štirih otrocih. 

Med opazovanjem so trije otroci svoja oblačila in obutev primerno pospravili, pri čemer je bila 

skladnost ocene z ocenami mater in strokovnih delavk le pri dvema otrokoma. 

Oceno samostojnosti pri nekaterih drugih vsakodnevnih aktivnostih smo pridobili le na podlagi 

poročanja mater. Trije otroci so varno prečkali cesto, dva sta šla sama ven v sosesko. Vsi so se 

primerno oglasili po telefonu in prenesli sporočilo. Vsi so spoštovali zasebnost in lastnino 

drugih. Štirim otrokom so lahko zaupali manjšo vsoto denarja. Trije otroci so se odpravili spat 

brez pomoči in nadzora odraslega. 

Določene posebnosti so bile tudi glede samostojne igre. Po mnenju mater je bila vztrajnost pri 

samostojni igri primerna pri štirih otrocih. Doma so se štirje otroci pretežno posluževali 

konstrukcijske igre (npr. z lego kockami), v vrtcu pa trije otroci, pri čemer je bila ponovno 

težava glede skladnosti ocen, saj so pretežno prisotnost konstrukcijske igre opredelili le pri 

dvema otrokoma. Pogostejšo prisotnost domišljijske igre so omenile matere štirih otrok in 

strokovne delavke enega otroka. Matere dveh otrok sta poročali tudi o prisotnosti iger vlog. 

 

R2.3:  Katera so močna področja delovanja obravnavanih otrok s kliničnimi znaki 

RMK? 

Povzetek naših končnih ocen močnih področij obravnavanih otrok je predstavljen v tabeli 43. 

Pri štirih otrocih je bilo močno govorno-jezikovno področje, pri čemer so trije otroci med 

opazovanjem v skupini in med individualnimi srečanji izkazovali bogat besedni zaklad, 

ustrezno komunikacijo, njihovo govorno razumevanje in izražanje pa je bilo nadpovprečno tudi 

v okviru diagnostičnih preizkusov. Dva od teh treh otrok sta na diagnostičnih preizkusih 

dosegala nadpovprečne rezultate tudi z vidika metajezikovnega zavedanja. Pri četrtem otroku 

sta govorno razumevanje in izražanje predstavljala močnejše področje, pri diagnostičnih 

preizkusih pa je nadpovprečne rezultate dosegal le pri govornem razumevanju.  

Na spoznavnem področju so imeli obravnavani otroci različno močna področja. Vsi otroci so 

pozitivno izstopali na področju zgodnjih matematičnih kompetenc, pri čemer je imel eden od 

otrok ustrezna znanja in veščine na vseh ocenjevalnih področjih, razen pri prepoznavi zapisanih 

števil. Štirje otroci so imeli dobre predopismenjevalne kompetence. Trije otroci so imeli 

izjemno splošno poučenost in so hitro usvojili pravila reševanja določenih nalog, povezovali 

različne informacije in jih uspešno posploševali. Štirje otroci so imeli bujno domišljijo. Trije 

otroci so bili zelo motivirani za izvajanje testnih nalog. 

Štirje otroci so med opazovanjem v skupini pokazili dobre kompenzacijske strategije v okviru 

vsakodnevnih aktivnostih, ki so jim bile težje izvedljive (olajšali so si izvedbo, npr. pri 

oblačenju ali pri hranjenju). Pri dvema otrokoma sta bila v ospredju tudi empatičnost in 

prosocialno vedenje. 

Preostala močna področja, ki so bila prisotna le pri posameznih obravnavanih otrocih, so bila 

izvrstno vidno in slušno pomnjenje, časovna in prostorska orientacija, metakognicija, primerna 

pozornost in koncentracija, dobro motorično planiranje in dobra vidno-motorična integracija 
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pri enem otroku, dobre socialne kompetence in socialno prilagajanje ter dobro vidno 

razlikovanje pa pri drugem otroku. 
 

Tabela 43  

Močna področja pri obravnavanih otrocih 

Otrok Značilnosti posameznega otroka 

A govor in jezik (komunikacija, razumevanje, izražanje in metajezikovno zavedanje); 

spoznavne sposobnosti (predopismenjevalne kompetence, zgodnje matematične 

kompetence, splošna poučenost, učljivost);  

B govor in jezik (komunikacija, razumevanje, izražanje in metajezikovno zavedanje); 

spoznavne sposobnosti (predopismenjevalne kompetence, zgodnje matematične 

kompetence, splošna poučenost, učljivost, vidno in slušno pomnjenje, metakognicija, 

domišljija, motivacija); pozornost in koncentracija; socializacija (empatičnost in 

prosocialno vedenje); motorično planiranje; zaznavanje (vidno-motorična 

integracija, časovna in prostorska orientacija); kompenzacija pri vsakodnevnih 

aktivnostih; 

C govor in jezik (komunikacija, razumevanje in izražanje); spoznavne sposobnosti 

(predopismenjevalne kompetence, zgodnje matematične kompetence, splošna 

poučenost, učljivost, domišljija, motivacija); socializacija (socialne kompetence, 

socialno prilagajanje, empatičnost in prosocialno vedenje); zaznavanje (vidno 

razlikovanje); kompenzacija pri vsakodnevnih aktivnostih; 

D spoznavne sposobnosti (predopismenjevalne kompetence, zgodnje matematične 

kompetence, z izjemo prepoznave zapisanih števil, domišljija); kompenzacija pri 

vsakodnevnih aktivnostih; 

E govor in jezik (razumevanje in izražanje); spoznavne sposobnosti (zgodnje 

matematične  kompetence, domišljija, motivacija); kompenzacija pri vsakodnevnih 

aktivnostih; 
 

Če naše ugotovitve primerjamo z ocenami mater in strokovnih delavk, vidimo, da so strokovne 

delavke govor in jezik kot močno področje prav tako ugotovile pri štirih otrocih, matere pa pri 

treh otrocih. Zgodnje matematične kompetence so strokovne delavke kot močne opisale le pri 

dvema otrokoma, matere pa nikjer. Domišljijo so matere izpostavile pri štirih otrocih, pri čemer 

je bila le pri treh otrocih ocena skladna z našo oceno. Glede dobrih spoznavnih sposobnosti so 

bile skladne ocene z našimi ocenami pri dveh otrocih. Prav tako so bile skladne ocene 

strokovnih delavk glede motivacije pri dvema otrokoma. 

En otrok je bil v vrtcu zaznan kot nadarjeni otrok, z nadpovprečnimi intelektualnimi 

sposobnostmi, kar so izpostavili tudi starši, njegove izjemne sposobnosti, spretnosti in veščine 

pa so bile očitne tudi v okviru naših ocenjevanj in opazovanj v skupini.  
 

R2.4:  Na katerih področjih delovanja imajo obravnavani otroci s kliničnimi znaki RMK 

primanjkljaje? 

V nadaljevanju bomo povzeli naše ugotovitve glede šibkih področij obravnavanih otrok. V 

tabeli 44 je predstavljena primerjava med otroki. Obravnavani otroci so imeli različne težave in 

primanjkljaje na področju grobe motorike. Vsi so sicer imeli težave s koordinacijo in pri 

spretnostih z žogo, a le štirje so imeli težave tudi z ravnotežjem. Dva otroka sta imela težave 

pri gibalni izvedbi zaradi primanjkljajev pri motoričnem planiranju, trije otroci pa so imeli 

težave le pri gibalni izvedbi. En otrok je bil pri gibalni izvedbi izrazito upočasnjen. Pri enem 

otroku je bila prisotna križna stranskost, pri drugem pa stranskost še ni bila opredeljena. 

V okviru fine motorike so imeli štirje otroci težave s koordinacijo oko-roka, pri čemer je imel 

en otrok težave na račun primanjkljajev pri motoričnem planiranju, drugi otrok je imel težave  

izključno zaradi primanjkljajev na področju vidnega zaznavanja, tretji otrok izključno zaradi 
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motorične koordinacije, četrti otrok pa zaradi težav na obeh področjih vidno-motorične 

integracije in primanjkljajev pri motoričnem planiranju. Pri enem otroku je bil počasen tempo 

edina težava pri fini motoriki. Trije otroci so imeli težave tudi z grafomotoriko, in sicer sta dva 

otroka imela težave s prijemom pisala (spreminjanje prijema pri enem in štiriprstni prijem pri 

drugem otroku), tretji otrok pa je imel težave s krčevito držo in s pritiskom na podlago. 

 

Tabela 44  

Šibka področja pri obravnavanih otrocih 

Otrok Značilnosti posameznega otroka 

A groba motorika (križna stranskost, koordinacija, ravnotežje, spretnosti z žogo, 

motorično planiranje); fina motorika (koordinacija oko-roka zaradi motoričnega 

planiranja); zaznavanje (vidno pomnjenje, senzorna modulacija); samostojnost pri 

vsakodnevnih aktivnostih (počasnost in površnost pri oblačenju in hranjenju); 

socialne kompetence (pasivna vloga, pretežno samostojna igra); pozornost; 

motivacija (izogibanje gibalnim aktivnostim); 

B groba motorika (neopredeljena stranskost, koordinacija, ravnotežje, spretnosti z 

žogo, počasnost, razlika med planiranjem in izvedbo); fina motorika (počasnost); 

zaznavanje (ritmizacija); samostojnost pri vsakodnevnih aktivnostih (počasnost in 

površnost pri oblačenju in hranjenju; osebna nega); socialna komunikacija; socialne 

kompetence (pasivna vloga, pretežno samostojna igra ali družba odrasle osebe); 

motivacija (izogibanje gibalnim aktivnostim); 

C groba motorika (koordinacija, ravnotežje, spretnosti z žogo, razlika med planiranjem 

in izvedbo); fina motorika vključno z grafomotoriko (prijem, koordinacija oko-roka 

zaradi motorične koordinacije); zaznavanje (vidno pomnjenje, prostorska orientacija, 

zavedanje svojega telesa, senzorna modulacija, ritmizacija); samostojnost pri 

vsakodnevnih aktivnostih (drža pribora); spoznavne sposobnosti (grafemsko 

zavedanje, nezrela risba); pozornost; 

D groba motorika (koordinacija, spretnosti z žogo, motorično planiranje); fina motorika 

vključno z grafomotoriko (prijem, koordinacija oko-roka); zaznavanje (vidno 

razlikovanje in pomnjenje, slušno pomnjenje, zavedanje svojega telesa, senzorna 

modulacija); samostojnost pri vsakodnevnih aktivnostih (oblačenje in slačenje, 

hranjenje, organizacija); govor in jezik (komunikacija, govorno izražanje, 

artikulacija, jezikovno procesiranje); spoznavne sposobnosti (grafemsko zavedanje); 

socialne kompetence (pobuda, sodelovanje); pozornost in psihomotoričen nemir; 

motivacija (izogibanje, vztrajnost);  

E groba motorika (koordinacija, ravnotežje, spretnosti z žogo, razlika med planiranjem 

in izvedbo); fina motorika vključno z grafomotoriko (koordinacija oko-roka zaradi 

vidnega zaznavanja, krčevita drža pisala in pritisk na podlago); zaznavanje (vidno 

zaznavanje, slušno zaznavanje, prostorska orientacija, zavedanje svojega telesa, 

senzorna modulacija, ritmizacija); samostojnost pri vsakodnevnih aktivnostih 

(oblačenje, hranjenje, osebna nega, organizacija); spoznavne sposobnosti 

(predopismenjevalne veščine – rima, prvi glas, obnova zgodbe); pozornost in 

psihomotorični nemir (hiperaktivnost); 

 

Pri zaznavanju so bili primanjkljaji obravnavanih otrok bistveno bolj nehomogeni. Dva otroka 

sta imela težave z vidnim pomnjenjem in vidnim razlikovanjem, dva otroka pa samo z vidnim 

pomnjenjem. En otrok je imel težave s slušnim pomnjenjem, drugi otrok pa s slušnim 

zaznavanjem v celoti. Dva otroka sta imela težave pri prostorski orientaciji. Trije otroci so 

kazali primanjkljaje na področju zavedanja svojega telesa. Trije otroci so imeli tudi težave z 
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ritmizacijo (ploskanje po različnih ritmih). Po poročanju pomembnih drugih so imeli štirje 

otroci težave s senzorno modulacijo. 

Vsi obravnavani otroci so imeli tudi težave glede samostojnosti v okviru vsakodnevnih 

aktivnosti. Podrobnejša analiza je podana že v enem od prejšnjih poglavij (vsakodnevne 

aktivnosti). 

Pri treh otrocih so se težave odražale tudi na področju socialnih kompetenc. Dva otroka sta v 

skupini prevzemala pretežno pasivno vlogo ali se raje igrala sama, eden od teh dveh otrok je bil 

tudi raje v družbi odraslih oseb kot v družbi otrok. Tretji otrok je imel predvsem težave s 

pobudami za igro, z vzpostavljanjem socialnih stikov in z vztrajnostjo v socialni interakciji oz. 

pri skupinskih aktivnostih. 

Skupna točka nekaterim otrokom sta bila tudi pozornost in motivacija. Težave z odkrenljivo 

pozornostjo so imeli štirje otroci, dva od teh otrok v intenzivnejši obliki. Pri enem je bil prisoten 

psihomotoričen nemir ob testnih nalogah, pri drugem pa hiperaktivnost v vseh situacijah. Trije 

otroci so imeli težave z motivacijo, pri čemer sta se dva otroka le izogibala nekaterim gibalnim 

aktivnostim, en otrok pa je imel pomanjkljivo motivacijo in vztrajnost pri vseh vodenih 

aktivnostih. 

Pri štirih otrocih so bili poleg kliničnih znakov RMK prisotni tudi znaki drugih motenj oz. 

primanjkljajev, in sicer sum na MAS (pri dvema otrokoma), sum na ADHD (pri dvema 

otrokoma), visoko tveganje za pojav bralno-napisovalnih težav v šolskem obdobju (pri dvema 

otrokoma) ter sum na govorno-jezikovno motnjo.  

Prvi otrok je imel težave na področju socialne komunikacije in interakcije (v skupini je 

prevzemal bolj pasivno vlogo, večinoma se je igral sam ali se pogovarjal z odraslo osebo) ter 

nekatere posebnosti v vedenju vključno z usmerjenimi interesi, kar govori v prid prisotnosti 

suma na MAS – Aspergerjev sindrom (za dokončno diagnozo bi bila potrebna ocena zdravnika 

specialista). 

Drugi otrok je imel težave s porajajočo se pismenostjo, in sicer z grafemskim zavedanjem in 

grafomotoriko, kar skupaj s primanjkljaji na področju zaznavanja (vidno pomnjenje, prostorska 

orientacija, ritmizacija) kaže na visoko tveganje za pojav bralno-napisovalnih težav v šolskem 

obdobju.  

Tretji otrok je imel težave na govorno-jezikovnem področju, in sicer pri komunikaciji, pri 

govornem izražanju, vključno pri artikulaciji in pri jezikovnem procesiranju, težave pa je imel 

tudi pri grafemskem zavedanju. Vse skupaj nakazuje na govorno-jezikovno motnjo (za 

dokončno diagnostično oceno bi bila potrebna ocena logopeda). Dodatni primanjkljaji so bili 

prisotni tudi na področju socialne komunikacije in interakcije (vzpostavljanje socialnih stikov 

in vzdrževanje socialnih interakcij ter komunikacije) ter nekatere posebnosti v vedenju vključno 

z usmerjenimi interesi, kar govori v prid prisotnosti suma na MAS (za dokončno diagnozo bi 

bila potrebna ocena zdravnika specialista).  

Četrti otrok je imel težave v okviru predopismenjevalnih veščin (rima, prvi glas, obnova 

zgodbe), kar skupaj z nekaterimi primanjkljaji na področju zaznavanja (vidno in slušno 

zaznavanje, prostorska orientacija in  ritmizacija) kaže na visoko tveganje za pojav bralno-

napisovalnih težav v šolskem obdobju. Dodatni primanjkljaji so bili prisotni tudi z vidika 

hitrega upada pozornosti in izrazitega psihomotoričnega nemira (hiperaktivnost) tako v okviru 

vodenih aktivnosti kot pri igri, kar kaže na sum prisotnosti motnje pozornosti s hiperaktivnostjo 

– ADHD (za dokončno diagnozo bi bila potrebna ocena zdravnika specialista). 

 

Sledi primerjava naše ocene šibkih področij obravnavanih otrok z ocenami mater in strokovnih 

delavk. Matere in strokovne delavke štirih otrok so v intervjujih kot šibko področje pri otroku 

opredelile motoriko. Mati in vzgojiteljica enega otroka pa tega nista izpostavili, mati je opazila 

le pomanjkanje interesa za šport.  
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Na področju ročnih spretnosti, koordinacije in spretnosti z žogo so po naši oceni vsi 

obravnavani otroci izkazovali določene primanjkljaje. Vse matere so sicer izpostavile 

odstopanja pri ročnih spretnostih, pri čemer je ena mati poročala o pomanjkanju interesa, druga 

mati pa je težave pripisovala pomanjkanju izkušenj. Težave pri ročnih spretnostih pa so zaznale 

le strokovne delavke štirih otrok. Težave s koordinacijo sta opazili le dve materi in strokovne 

delavke štirih otrok. Odstopanja pri spretnostih z žogo so opazile matere in strokovne delavke 

štirih otrok, pri čemer sta dve materi in strokovna delavka enega otroka poročale le o 

pomanjkanju interesa za žogo. Ocena mater in strokovnih delavk glede težav pri spretnostih z 

žogo je bila skladna le pri enem otroku.  

Z vidika ocene ravnotežja so bile naše ocene in ocene matere ter strokovne delavke skladne pri 

otroku, čigar ravnotežje ni odstopalo od normativov. Pri otrocih, ki so po naši oceni imeli težave 

z ravnotežjem, sta težave opazili le dve materi in strokovni delavki dveh otrok, pri čemer je bila 

njihova ocena skladna le pri enem otroku. Pri teku so vse matere opazile odstopanja in le 

strokovne delavke treh otrok. Mi teka nismo imeli priložnost oceniti.  

Strokovne delavke štirih otrok in le materi dveh otrok so opazile, da se izogibajo določenim 

igralom. Strokovne delavke treh otrok so poročale, da se izogibajo igranju na plezalih. Oceni 

izogibanja igralom pri dvema otrokoma sta bili skladni tudi glede vrste igral. Mi tega vedenja 

nismo imeli priložnost oceniti. Odstopanja pri risbi so opazile vse matere in strokovne delavke. 

Po naši oceni so bila pomembna odstopanja le pri enem otroku. 

Pri oceni šibkih področij je bilo bistveno več neskladnosti z našimi ocenami kot tudi med 

ocenami pomembnih drugih. Pri nekaterih gibalnih spretnostih (ročne spretnosti, spretnosti z 

žogo) so tako matere kot strokovne delavke namesto težav opažale le pomanjkanje interesa. 

Pomembni drugi so na vprašanje o šibkih področjih poročali le o težavah pri gibanju, težav na 

drugih področjih pa neposredno niso izpostavili. 

 

R2.5:  Kakšen je predlagan model odkrivanja in celostnega specialnopedagoškega 

diagnostičnega ocenjevanja petletnih otrok z RMK? 
V okviru naše raziskave smo izdelali in preizkusili dvostopenjski model, ki vključuje model 

odkrivanja petletnih otrok z RMK glede na kriterije v DSM 5 (slika 5) in model celostne 

specialnopedagoške diagnostične ocene petletnikov z RMK, v katerem so z zeleno označeni 

preizkusi iz presejalnega postopka (slika 6), z rjavo pa ocene preostalih strokovnjakov v 

interdisciplinarnem timu, ki dopolnjujejo predlagano specialnopedagoško diagnostično oceno. 

Model smo predelali po koncu drugega dela raziskave. Pri tem smo upoštevali tako ustrezno 

izvedene in uporabljene dele izhodiščnega modela kot tudi težave, s katerimi smo se soočali pri 

implementaciji modela. V prvi vrsti smo imeli težave glede skladnosti ocen pomembnih drugih 

z rezultati drugih uporabljenih diagnostičnih preizkusov tako z vidika podatkov, pridobljenih v 

intervjujih, kot tudi podatkov, pridobljenih preko različnih vprašalnikov. 

Analiza je pokazala, da vprašalnik DCDQ, ki so ga izpolnili starši obravnavanih otrok, ni odkril 

vseh otrok s kliničnimi znaki RMK. Če bi njihove odgovore vrednotili glede na razmejitvene 

vrednosti izvirnika DCDQ, bi na sum RMK pomislili le pri enem otroku, preostalih otrok pa 

vprašalnik ne bi ustrezno zaznal, saj so jih starši ocenili bistveno bolje kot strokovne delavke 

ali mi v primerjavi z njihovimi dosežki pri ABC gibanja, ki nam služijo kot referenčni standard 

za ugotavljanje pojavnosti RMK. 

Če odgovore ovrednotimo glede na razmejitveno vrednost, ki smo jo določili za uporabo DCDQ 

pri vzgojiteljicah petletnikov (prvi del raziskave), bi bila slika podobna in bi na sum RMK 

pomislili le pri dvema otrokoma. Trije otroci bi bili izvzeti iz našega nabora, kar bi bilo še 

posebno kritično za otroka, ki je med vsemi obravnavanimi otroki dosegel najnižje rezultate pri 

ABC gibanja, in bi bil tako nujno potreben nadaljnjega diagnostičnega ocenjevanja ter 

obravnave v smeri RMK.  
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Slika 5. Model odkrivanja petletnih otrok z RMK (popravljen) 
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Slika 6. Model celostne specialnopedagoške diagnostične ocene petletnikov z RMK 

(popravljen) 

 

Vprašalnik DCDQ za starše se je v naši raziskavi izkazal za neuporabnega in ni bistveno 

prispeval h končni celostni oceni, zato smo ga izvzeli iz prvotnega modela celostne 

specialnopedagoške diagnostične ocene. 

Precej neskladnosti je bilo tudi med preostalimi ocenami in ocenami, pridobljenimi s pomočjo 

Vprašalnika za oblikovanje profila pred vstopom v šolo. Le ocena enega otroka je bila skladna 

z našimi ugotovitvami, pri preostalih štirih otrocih pa ocene niso bile skladne. En otrok je bil 

preveč nizko ocenjen v vseh sklopih profila. Drugi otrok je bil previsoko ocenjen z vidika 

motorike in sklopa pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje vedenja. Ocena tretjega 

otroka je bila v večji meri skladna z našimi ugotovitvami, previsoka je bila le v okviru sklopa 

govorno-jezikovno razumevanje in izražanje in prenizka v sklopu predmatematične veščine. 

Četrti otrok je bil prenizko ocenjen v sklopih motorika, komunikacija in sociopragmatika ter 

predopismenjevalne veščine. Sicer s pomočjo profila dobimo dober uvid v oceno strokovnih 

delavk glede porajajoče se pismenosti (čemur je sam vprašalnik tudi namenjen), premalo teže 

pa je na drugih področjih, bistvenih pri RMK. Prav tako so bili otroci precej nizko ocenjeni na 

področjih, kjer so tekom individualnih srečanj izkazali uspeh. Profil se je tako v naši raziskavi 

Model celostne SP 
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socialne kompetence
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izkazal za neprimernega in ni bistveno prispeval h končni celostni oceni, zato smo ga izvzeli iz 

prvotnega modela celostne specialnopedagoške diagnostične ocene. 

Največ težav smo imeli s preizkusom CPM. Pri CPM so po poročanju psihologinje štirje otroci 

dosegli povprečen rezultat, eden pa podpovprečen rezultat. Rezultati CPM niso bili skladni z 

našimi ugotovitvami ter z ocenami mater in strokovnih delavk glede učljivosti obravnavanih 

otrok, še posebno ne pri dvema otrokoma, ki sta na podlagi celostne ocene pokazala večjo mero 

učljivosti, ter pri otroku, ki je v okviru celostne ocene dosegel nizko povprečne rezultate. Naš 

izbor CPM se je izkazal za povsem neprimernega za ugotavljanje učljivosti kot merila 

spoznavnih sposobnosti pri otrocih s kliničnimi znaki RMK, zato smo ga izvzeli iz našega 

modela celostne specialnopedagoške diagnostične ocene. Za ugotavljanje spoznavnih 

sposobnosti otrok bi bilo bolje uporabiti kakšen drug preizkus, ki bi ga izvedel za to 

usposobljeni psiholog. 

En otrok, ki je imel izrazite težave z govornim izražanjem, je pri LSGR-LJ dosegel povprečen 

rezultat. Presenetljivi so tudi povprečni rezultati treh otrok pri metajezikovnem zavedanju, pri 

čemer dva od otrok tako pri LSGR-LJ kot v okviru naše ocenjevalne lestvice nista določila 

prvega glasu, en otrok pa ni prepoznal nepravilne rabe slovničnih pravil. Kriteriji pri LSGR-LJ 

so po našem mnenju zastavljeni manj primerno. LSGR-LJ se je tako v naši raziskavi izkazal za 

neprimernega, zato smo ga izvzeli iz prvotnega modela celostne specialnopedagoške 

diagnostične ocene. 

V model bi bilo smiselno vključiti še logopeda, ki bi podrobneje proučil otrokovo 

komunikacijo, govor in jezik, ter zdravnika specialista pediatrije, ki bi dokončno postavil 

diagnozo.  
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5. DISKUSIJA 
 

Našo diskusijo smo oblikovali v okviru zadanih raziskovalnih vprašanj za posamezen del 

raziskave, torej za presejalni postopek v prvem delu in za celostno specialnopedagoško 

diagnostično ocenjevanje v drugem delu. 

 

5.1. PRVI DEL RAZISKAVE – PRESEJALNI POSTOPEK 
V prvem delu naše raziskave smo izvedli kvantitativno analizo rezultatov vzorca 196 petletnih 

otrok iz ljubljanskih vrtcev v okviru presejalnega postopka. Na podlagi rezultatov testiranih 

otrok s pomočjo motoričnega preizkusa ABC gibanja smo dan vzorec razdelili v skupino otrok 

brez kliničnih znakov RMK in RMK skupino, katere rezultati so bili pod 16. centilom.    

  

5.1.1. DELEŽ KLINIČNIH ZNAKOV RMK 

RMK skupina predstavlja 6.6% vseh testiranih otrok, kar kaže na 6.6% pojavnost med petletniki 

v danem vzorcu. Obseg pojavnosti je skladen z ugotovitvami Kirby in Drew (2003), Gaines idr. 

(2008) in Blank idr. (2012). Slednji so proučili nabor različnih raziskav na temo RMK, pri 

čemer je bila najpogosteje citirana pojavnost RMK pri otrocih, starih od 5 do 11 let, približno 

6%, medtem ko so Lingam idr. (2010) ugotovili 5% pojavnost mejnih in težjih oblik RMK. Pri 

predšolskih otrocih so vrednosti prav tako zelo podobne našim in se gibljejo med 6 in 7% 

(Kalar, 2009; Pridham, Hillier, in Esterman, 2011). V strokovni literaturi je pojavnost drugače 

navedena v precej občutnem razponu, in sicer od 1.8% (Lingam idr., 2009) do kar 6-10% 

(Cratty, 1993) pri šolskih otrocih. Razlike v takšnem razkoraku deležev otrok z RMK po Blank 

idr. (2012) nastajajo zaradi različnih ocenjevalnih pristopov RMK oz. tega, kako strogo se 

raziskovalci držijo kriterijev za selekcijo. Pri analizi citiranih pojavnosti v literaturi je namreč 

potrebno biti posebno pozoren tudi na to, katero razmejitveno vrednost avtorji uporabijo. Za 

Lingam idr. (2009) je to rezultat na motoričnem preizkusu, ki je nižji od 5. centila, za večino 

drugih (npr. Barnett, 2008; Gaines idr., 2008; Jelovčan, Šetina, in Pišot, 2010) pa je 

razmejitveni rezultat 15. centil. Smits-Engelsman idr. (2015) so proučili to razliko v opredelitvi 

razmejitvenih vrednosti in njihovo obravnavo v obstoječi literaturi. Ugotovili so, da v 24% 

raziskav o RMK avtorji obravnavajo težjo obliko RMK, 48% avtorjev pa je v svoje raziskave 

zajelo tudi mejno obliko RMK.  

Upoštevati je potrebno tudi, da je bil naš vzorec petletnikov delno presejan že preko staršev, ko 

so se odločali za morebitno sodelovanje v raziskavi, prav tako so možnosti, da bi lahko bili 

otroci z RMK med manjkajočimi otroki na dan testiranj. To pa predvidoma ne bi bistveno 

vplivalo na delež pojavnosti, saj bi le-ta verjetno ostal v okvirih, ki so jih že opredelili drugi 

raziskovalci. 

 

5.1.1.1. Delež kliničnih znakov težje oblike RMK 

Z vidika pojavnosti v danem vzorcu je imelo 1.5% vseh testiranih otrok težjo obliko motoričnih 

težav v smeri RMK. Njihovi končni skupni rezultati na ABC gibanja so bili pod 5. centilom. 

Tudi te ugotovitve so podobne analizam Kirby in Drew (2003) in Blank idr. (2012), saj so v 

pregledu raziskav najpogosteje našli 1.5% pojavnost težje oblike RMK pri otrocih med 5. in 

11. letom starosti. Naša pojavnost je še najbolj podobna tisti v avonski longitudinalni študiji v 

Veliki Britaniji, kjer so Lingam idr. (2009) ugotovili 1.8% pojavnost težje oblike RMK. 

Pojavnost težje oblike RMK pa je bila po drugi strani v raziskavi Kadesjö in Gillberg (1998), 

kjer so prav tako proučevali splošno populacijo sedemletnih švedskih otrok, občutno večja od 

naše, saj znaša kar 4.9%.  
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5.1.1.2. Delež kliničnih znakov mejne oblike RMK 

Skupina otrok z mejnimi motoričnimi težavami v smeri RMK, tj. otrok, katerih končni skupni 

rezultati na ABC gibanja so bili med 5. in 15. centilom, predstavlja 5.1% vseh testiranih 

petletnikov v danem vzorcu, kar je skladno z ugotovitvami Lingam idr. (2009), ki so našli 4.9% 

otrok z mejnimi gibalnimi težavami v smeri RMK v splošni populaciji otrok, starih od 7 do 8 

let. Naša pojavnost mejne oblike RMK je ponovno nižja od tiste, ki sta jo ugotovila Kadesjö in 

Gillberg (1998), saj slednja znaša kar 8.6%. 

 

5.1.2. RAZMERJE MED SPOLOMA GLEDE NA DELEŽ KLINIČNIH ZNAKOV 

Razmerje med spoloma med otroki v RMK skupini je bilo 1.6:1 (8 dečkov in 5 deklic) v prid 

dečkov. V primerjavi z razmerjem med spoloma v celotnem vzorcu petletnih otrok, ki so bili 

vključeni v našo raziskavo (1.2:1), je razmerje med dečki in deklicami rahlo višje v prid dečkov 

znotraj skupine otrok z RMK.  

Naše razmerje je najbolj podobno razmerju raziskave Lingam idr. (2009), ki so ugotovili 

razmerje 1.7:1 v prid dečkov. Tudi drugi avtorji navajajo večjo pojavnost pri dečkih, pri čemer 

pa je razmerje v okviru naše raziskave glede na ostala dognanja presenetljivo nizko, saj sta 

denimo Kadesjö in Gillberg (1998) ugotovila razmerje 5.3:1, Pridham, Hillier in Esterman 

(2011) pa 3.6:1. Razmerje med dečki in deklicami z RMK v literaturi  po poročanju Blank idr. 

(2012) variira od 2:1 do 7:1 v prid dečkom. Pogostejše pojavljanje RMK med dečki Cratty 

(1993) pripisuje dejstvu, da se dečki večkrat potrjujejo preko gibalne aktivnosti kot deklice in 

se tako RMK pri dečkih lažje opazi. 

Razlike v razmerjih so lahko posledica različnih vzorčenj. V primeru, da raziskovalci niso 

ugotavljali razmerja v okviru presejalnega postopka, temveč v klinični praksi, kjer so otroci 

napoteni k strokovnjaku, se večja pojavnost pri dečkih v okviru drugih raziskav lahko izraža na 

račun večje opaznosti težav pri motoriki ravno na račun kulturnih pričakovanj do dečkov z 

vidika spretnosti pri gibalnem udejstvovanju in uveljavljenih stereotipih (Piek, Hands, in Licari, 

2012; Venetsanou in Kambas, 2010), zaradi česar deklice z RMK pogosto ostajajo neopažene. 

Poleg tega so deklice manj aktivne pri športu kot dečki (Lingam idr., 2010; Venetsanou in 

Kambas, 2010). 

Malina (2004) poudarja, da je pri razlikah med spoloma glede gibalnih kompetenc potrebno v 

ozir vzeti tudi priložnosti in pogostost za usvajanje in utrjevanje določene kompetence, 

ustreznost pristopov, posredovanih navodil itd. Bala (2010) je povzel različne raziskave o 

gibalnem vedenju otrok in izpostavil, da večinoma ni razlik med spoloma pri predšolskih 

otrocih. Po drugi strani pa so Lingam idr. (2010) ugotovili, da so pomembne razlike v vseh 

vidikih gibalne aktivnosti med dečki in deklicami, pri čemer naj bi bile deklice na splošno manj 

gibalno aktivne kot dečki ne glede na njihove gibalne spretnosti.  

Glede na navedene raziskave bi lahko torej predvidevali, da razmerje med dečki in deklicami z 

RMK ne bi smelo biti tolikšno, kot je v tujih raziskavah, in so morda naše ugotovitve bolj realen 

posnetek stanja glede gibalnih (ne)spretnosti pri predšolskih otrocih ali pa le izjema, ki potrjuje 

pravilo. Dejstvo je tudi, da deklice bolje zamaskirajo svoje primanjkljaje na gibalnem področju 

z drugačnim izborom aktivnosti v vsakodnevnem življenju, drugačno igro, interesi itd. V praksi 

večkrat lahko zasledimo upravičevanje staršev in strokovnih delavcev, češ da si deklice izbirajo 

bolj igre vlog, so bolj verbalne, raje rišejo itd., zato niso bili toliko pozorni na njihove gibalne 

spretnosti oz. gredo še dlje, da zaradi pomanjkanja izkušenj (Malina, 2004; Venetsanou in 

Kambas, 2010), ravno zaradi prej navedenih stereotipnih pogledov, deklice niso tako gibalno 

spretne kot dečki pri določenih aktivnostih, kot so skakanje, tek, igre z žogo.    

Če natančneje pogledamo še podskupine znotraj RMK skupine z vidika razmerja med spoloma, 

so trije otroci s težjo obliko težav v smeri RMK izključno dečki, pri mejni skupini pa je razmerje 

enakovredno, torej 1:1. Glede na prej omenjene raziskave so dečki prej odkriti (Piek, Hands, in 

Licari, 2012; Venetsanou in Kambas, 2010), naša raziskava pa izpostavlja nov problem, tj. 
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slabša odkritost deklic, saj bi naj bilo, če posplošujemo iz naših ugotovitev, v populaciji 

petletnikov lahko pričakovati enakovredno razmerje med deklicami in dečki, ki imajo blažje 

oz. mejne gibalne težave v smeri RMK.  

 

5.1.3. RAZLIKE MED RMK SKUPINO IN SKUPINO OTROK BREZ 

KLINIČNIH ZNAKOV RMK  

Naša raziskava je pokazala, da se rezultati otrok z RMK statistično pomembno razlikujejo od 

rezultatov otrok brez RMK pri vseh treh preizkusih in v okviru posameznih delov danih 

preizkusov. 

 

5.1.3.1. Razlike med RMK skupino in skupino otrok brez kliničnih znakov RMK pri 

ABC gibanja 

Otroci s kliničnimi znaki RMK v naši raziskavi dosegajo statistično pomembno slabše rezultate 

pri ABC gibanja. Otroci z RMK namreč v primerjavi z otroki brez kliničnih znakov RMK 

dosegajo statistično pomembno višje rezultate, kar nakazuje na več težav z vidika gibalnih 

spretnosti (Henderson in Sugden, 2005) tako pri skupnem rezultatu ABC gibanja kot pri 

posameznih podtestih. Ker je preizkus ABC gibanja obravnavan kot referenčni standard za 

prisotnost RMK (Aylward in Verhulst, 2008; Schoemaker idr., 2006; Wilson idr., 2009), so 

tovrstni rezultati pričakovani ad hoc. 

 

5.1.3.1.1. Razlike med RMK skupino in skupino otrok brez kliničnih znakov RMK pri 

rezultatih za ročne spretnosti v okviru ABC gibanja 

Otroci s kliničnimi znaki RMK imajo v primerjavi z vrstniki brez kliničnih znakov RMK v  

raziskavi statistično pomembno slabše rezultate pri ročnih spretnostih v okviru preizkusa ABC 

gibanja. Benbow (2002) pravi, da ima večina otrok z RMK težave pri fini motoriki, še posebno 

pri zapisovanju, kar se najbolj odraža pri razvoju hitrosti, ritma, naklona in stalnosti oblikovanja 

črk, na kar vpliva tudi otrokova drža, predvsem ramen, komolcev, zapestja in partnerstvo med 

dominantno in nedominantno roko.  

Cratty (1993) izpostavlja, da lahko oseba z RMK, ki ima sicer težave pri izvedbi določene 

finomotorične naloge, vseeno ustrezno izvede določeno kompleksno gibalno nalogo, ki zahteva 

vključitev večjih mišic in mišičnih skupin. Težave pri fini motoriki, predvsem z vidika hitrosti 

izvedbe, so tudi odraz motoričnega planiranja. pridružene reakcije (npr. izplazenje jezika, 

grimase, dodatni gibi rok, nog). Po Huh, Williams in Burke (1998) je reakcijski čas pri 

obojeročnih doseganjih predmetov v bližini in na večji razdalji pri otrocih z RMK bistveno 

daljši kot pri vrstnikih s tipičnim razvojem. Avtorji so sklepali, da se pri otrocih z RMK obe 

roki smatrata kot neodvisni in nepovezani enoti, medtem ko sta pri vrstnikih s tipičnim 

razvojem obe roki lahko bodisi samostojni bodisi združeni enoti gibanja. Slednje je še kako 

pomembno pri izvedbi nalog vstavljanje kovancev in nizanje na vrvico v okviru preizkusov 

ročnosti pri ABC gibanja.  

Pri bilateralnih nalogah v okviru ročnosti je pomembna tudi motorična kontrola. Raziskavi 

motorične kontrole Williams, Woollacott in Ivry (1992) in Volman in Geuze (1998) sta namreč 

pokazali, da je vzdrževanje enakega ritma pri gibalnih nalogah (tako pri enoročnih kot pri 

dvoročnih nalogah) manj stabilno pri otrocih z RMK kot pri otrocih s tipičnim razvojem. To pa 

lahko pomembno vpliva na slabši rezultat otrok pri vstavljanju kovancev in pri nizanju na 

vrvico. 

Pri prvih dveh nalogah ABC gibanja je pomembnem reakcijski čas, saj sta nalogi časovno 

omejeni. Odzivni čas na določen senzoričen dražljaj in celotni čas kompleksne gibalne naloge 

je pri otrocih z RMK veliko daljši kot pri otrocih s tipičnim razvojem, prav tako imajo lahko 

otroci z RMK težave tudi pri samem motoričnem planiranju (Henderson, Rose, in Henderson, 

1992; Kalar, 2009; Van Dellen in Geuze, 1988). Van Dellen in Geuze (1988) izpostavljata še, 
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da se zakasnel gibalni odziv nemalokrat odraža tudi kot nepopolna, nenatančna in nekvalitetna 

izvedba dane gibalne naloge. 

Na koordinacijo oko-roka v okviru prej naštetih nalog vpliva tudi samo zaznavanje in 

integracija zaznavanja z gibalnimi vidiki naloge. Wilson in McKenzie (1998) sta izvedla meta-

analizo obstoječih raziskav na temo težav na področju procesiranja informacij pri otrocih z 

RMK in ugotovila, da so raziskave najpogosteje poročale o primanjkljajih na področju vidno-

prostorskega procesiranja. Sklepala sta, da so težave pri procesiranju (posebno pri vidnem 

procesiranju) povezane s težavami pri motorični koordinaciji. 

Tretji preizkus znotraj ročnosti pri ABC gibanja zajema grafomotorično sledenje. Smits-

Engelsman, Bloem van der Wel in Duysens (2006) so raziskovali fino motoriko pri otrocih z 

RMK in brez RMK z vidika hitrosti zapisovanja in kakovosti zapisa pod različnimi pogoji in 

ugotovili, da sta tako hitrost kot kakovost slabši pri otrocih z RMK. Po Wilms Floet in 

Maldonado-Duran (2006) je okrnjena fina motorika lahko tudi posledica pomanjkanja 

stabilizacije trupa in proksimalnih sklepov. Tako otroci pri pisanju ne obvladajo trojnega vzorca 

stabilizacije trupa, rame in komolca. Ko to obvladajo oz. dosežejo boljšo diferenciacijo med 

ramo in ostalimi sklepi, so pripravljeni na pisanje, pri čemer mora gibanje potekati samo v 

zapestju, medtem ko so ostali sklepi pri miru. Otroci, ki ne znajo stabilizirati trupa in rame, si 

pomagajo z bolj oddaljenimi deli telesa. Ti otroci pri zapisovanju največkrat premikajo celo 

roko, pri čemer porabijo dosti več energije kot njihovi vrstniki, zaradi česar pogosto tožijo o 

bolečinah v roki pri zapisovanju, pogosto hitro odnehajo in se izogibajo zapisovanja in risanja.  

  

5.1.3.1.2. Razlike med RMK skupino in skupino otrok brez kliničnih znakov RMK pri 

rezultatih za spretnosti z žogo v okviru ABC gibanja 

Otroci s kliničnimi znaki RMK imajo statistično pomembno slabše rezultate kot njihovi vrstniki 

brez kliničnih znakov RMK tudi pri spretnostih z žogo v okviru preizkusa ABC gibanja, tako 

pri lovljenju kot pri metanju.  

Pri lovljenju in metanju sta pomembna predvsem zavedanje lastnega telesa v prostoru in 

predstava o letu žoge. Po Goddard Blythe (2009) morajo biti pri lovljenju najprej naše oči 

sposobne sledenja premikajočega se predmeta proti nam z določeno hitrostjo. Vse to zajema 

kombinacija spretnosti vidnega zaznavanja, in sicer konvergence, divergence in akomodacije. 

Ko se oči nato usmerijo na predmet v bližini, morajo obe očesi izvesti konvergenco na predmet, 

tj. združiti morajo dve ločeni sliki predmeta v posameznih očesih v eno skupno sliko, da lahko 

možgani vidijo eno samo, čisto podobo. Ko moramo pogled prilagoditi večji oddaljenosti, se 

morajo oči osvoboditi omenjene konvergence in izvesti divergenco, da lahko zajamejo širše 

vidno polje, preden spet pride do nove konvergence na novi fokusni razdalji. To je akomodacija 

vidnega zaznavanja. Podobni procesi se vršijo tudi pri prepisovanju oz. prerisovanju. Otroci, ki 

imajo s tem težave, so prepozni pri povlečenju rok skupaj pri lovljenju, zato pogosto ne ujamejo 

žoge oz. se jim žoga za las izmuzne. 

Spretnosti z žogo so glede na raziskave ena najpogostejših težav pri otrocih z RMK (Cermak, 

Gubbay, in Larkin, 2002; Sugden, 2006; Sugden, 2007a). Mon-Williams, Tresilian in Wann 

(1999) so ugotovili, da se lahko pojavljajo tudi težave pri ocenah telesa v prostoru (še posebno 

pozicije okončin), kar vodi v neustrezno zvezo med zaznavanjem in izvedbo. Lefebvre in Reid 

(1998) sta ugotovila, da 5-7 letni otroci z RMK z naraščanjem starosti in s treningom kljub 

temu slabše napovedujejo let žoge kot vrstniki s tipičnim razvojem. Deconinck idr. (2006a) pa 

so na manjšem vzorcu devetih dečkov z RMK prišli do zaključka, da so se ti dečki v enaki meri 

kot vrstniki prilagodili časovnim okvirom in hitrosti pri letu žoge, a so pri tem manj odpirali 

roke in jih počasneje zaprli ob ujetju kot pa vrstniki s tipičnim razvojem. Na podlagi teh 

ugotovitev so sklepali, da so obravnavani dečki z RMK imeli več težav pri ročni funkciji kot 

pa z vidika vidnega zaznavanja ali procesov načrtovanja aktivnosti. Kurtz (2008) dodaja, da se 

v primeru primanjkljajev v vidnem zaznavanju lahko pojavijo težave nadziranja očesnih mišic, 
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kar vpliva na otrokovo zmožnost fokusiranja pogleda, še posebno pri prilagajanju pogleda pri 

sledenju gibanja žoge. 

 

5.1.3.1.3. Razlike med RMK skupino in skupino otrok brez kliničnih znakov RMK pri 

rezultatih za ravnotežje v okviru ABC gibanja 

Otroci s kliničnimi znaki RMK imajo v primerjavi z vrstniki brez kliničnih znakov RMK v naši 

raziskavi statistično pomembno slabše rezultate tudi pri ravnotežju v okviru preizkusa ABC 

gibanja. Ayres (2002), Kremžar in Petelin (2001) in O’Hare in Khalid (2002) izpostavljajo, da 

imajo otroci z RMK pogosto težave z ravnotežjem. Drobež (2010) pravi, da se težave pri otrocih 

z RMK odražajo tako na področju statičnega ravnotežja kot tudi dinamičnega ravnotežja, prav 

tako o motenem ravnotežju pri nerodnih otrocih govorijo Hoare (1994), Green, Chambers in 

Sugden (2008) ter Kalar, Videmšek in Karpljuk (2005). 

Tsai, Wu in Huang (2008) so proučevali razvoj ravnotežja pri otrocih in ugotovili, da imajo 

otroci z RMK pri merjenju ravnotežja v prostoru več anteriorno-posteriornih odklonov. 

Williams in Ho (2004) sta ugotovila, da imajo otroci s slabim ravnotežjem oz. s slabim 

nadzorom nad držo telesa pogosto težave pri osvajanju finomotoričnih in grobomotoričnih 

spretnosti, prav tako pa so pri njih prisotni primanjkljaji na vidno-motoričnem področju. Smyth 

(1994) izpostavlja še, da je potrebno ob pojavu gibalne nespretnosti in motnje ravnotežja vedno 

preveriti tudi vidno zaznavanje, saj je lahko razlog slabega ravnotežja ravno v 

necentraliziranem vidnem polju. Pri otrocih s tovrstnimi težavami so gibalne spretnosti pogosto 

boljše pri gibanju z zaprtimi očmi, za kontrolo gibanja pa potrebujejo močno povratno 

informacijo. 

Pri ravnotežju je prav tako pomemben razvoj zaznavanja. Po Fong, Tsang in Ng (2012) namreč 

vidni sistem in vestibularni sistem bolj prispevata h kontroli drže pri primanjkljajih na področju 

ravnotežja kot pa sam sistem telesnega zaznavanja.  

 

5.1.3.1.4. Razlike med RMK skupino in skupino otrok brez kliničnih znakov RMK pri 

vidno-motorični integraciji 

Otroci s kliničnimi znaki RMK dosegajo statistično pomembno nižje rezultate tudi pri VMI. 

Težave pri vidno-motorični integraciji so bile predmet številnih študij s področja RMK. Hoare 

(1994), Bonifacci (2004) in Lalanne, Falissard, Golse in Vaivre-Douret (2012) so ugotovili, da 

imajo otroci z RMK tudi težave pri vidno-motorični integraciji. Po drugi strani Schoemaker idr. 

(2001), ki so proučevali procesiranje vidnih, proprioceptivnih in taktilnih informacij pri otrocih 

z RMK, niso ugotovili pomembnih razlik med otroki z RMK in otroki s tipičnim razvojem pri 

zaznavanju. Otroci z RMK so se sicer razlikovali od otrok s tipičnim razvojem pri nalogah, ki 

so zahtevale koordinacijo oko-roka, ugotavljanje prostorskih odnosov in pri nalogah vidno-

motorične hitrosti, vendar pa njihovi individualni rezultati s kliničnega vidika niso odstopali. 

Gheysen, Van Waelvelde in Fias (2011) so proučevale sposobnosti učenja proceduralnega, 

vidno-motoričnega zaporedja in ugotovile, da imajo otroci z RMK v primerjavi z otroki s 

tipičnim razvojem enake sposobnosti splošnega učenja vidno-motoričnih nalog, pomembno 

slabši pa so pri učenju vidno-motoričnega zaporedja v okviru teh nalog, pri čemer so otroci z 

RMK vseeno zmogli kasneje priklicati dano zaporedje. Slednje nakazuje na to, da je vir težav 

pri učenju zaporedja pri otrocih z RMK v samem motoričnem planiranju in ne v učenju 

zaporedja. 

Beery še pravi, da je vidno-motorična integracija dokazano pomembnejši dejavnik pri razvoju 

spretnosti zapisovanja kot splošna poučenost, ročnost in vidno zaznavanje (Tseng in Murray, 

1994; Beery, 1997). Tseng in Murray (1994) in Beery (1997) so ugotovili zmerno korelacijo 

med vidno-motorično integracijo in kvaliteto zapisovanja, prav tako so šibko povezanost vidno-

motorične integracije s kvaliteto zapisovanja ugotovili Kaiser, Albaret in Doudin (2009). 
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5.1.3.2. Razlike med RMK skupino in skupino otrok brez kliničnih znakov RMK pri 

DCDQ  

Ugotovili smo tudi pomembne razlike med RMK skupino in skupino otrok brez kliničnih 

znakov RMK glede na vzgojiteljevo zaznavanje otrokovih gibalnih kompetenc v okviru 

vsakodnevnih aktivnosti. Vzgojitelji so slabše ocenili otroke s kliničnimi znaki RMK v 

primerjavi z otroki brez kliničnih znakov pri vseh treh postavkah DCDQ, tj. pri postavki nadzor 

nad gibanjem, pri postavki fina motorika / pisanje ter pri postavki splošna koordinacija. 

Vpliv gibalnih kompetenc na vsakodnevne aktivnosti je pomemben dejavnik pri diagnostičnem 

ocenjevanju otrok z RMK in predstavlja tudi kriterij B pri samem diagnosticiranju (Ameriška 

psihiatrična zveza, 2013). RMK pomembno vpliva na funkcionalno izvedbo vsakodnevnih 

aktivnosti (May-Benson, Ingolia, in Koomar, 2002; Summers, Larkin, in Dewey, 2008a; Wang 

idr., 2009). Summers, Larkin in Dewey (2008a; 2008b) izpostavljajo da  ravno težave pri 

nadziranju drže in pri finomotoričnih spretnostih vplivajo na otrokovo delovanje v okviru 

vsakodnevnih aktivnosti. Na težave otrok z RMK v okviru vsakodnevnih aktivnosti vpliva tudi 

dejstvo, da otroci z RMK delajo počasneje kot njihovi vrstniki (Missiuna in Pollock, 1995; 

Schoemaker idr., 2001), imajo težave na področju grobe motorike, kot npr. pri ravnotežju ali 

pri drži (Deconinck idr., 2006b; Geuze, 2005b), ter imajo težave pri fini motoriki (Rodger idr., 

2003; Smits-Engelsman, Niemeijer, in Van Galen, 2001). 

Vpliv gibalnih kompetenc bomo podrobneje proučili v interpretaciji rezultatov drugega dela 

naše raziskave.  

 

5.1.4. POVEZANOST MED POSAMEZNIMI DELI PRESEJALNEGA 

POSTOPKA 

Statistično pomembne korelacije so bile med vsemi deli vseh treh inštrumentarijev, razen med 

VMI in spretnostmi z žogo pri ABC gibanja. Stopnje povezanosti posameznih delov ABC 

gibanja z VMI so bile bistveno nižje – še najvišja je bila povezanost med ročnimi spretnostmi 

gibanja in VMI, a je bila ta glede na naša pričakovanja presenetljivo nizka. Precej nizko 

povezanost pripisujemo temu, da VMI meri le majhen del motorike, ki je zajet v ABC gibanja. 

Nekateri vidiki vidno-motorične integracije so namreč vključeni le pri nalogi, ki zahteva vidno-

motorično sledenje, pri drugih nalogah ročnih spretnosti v okviru ABC gibanja pa je bolj v 

ospredju hitrost gibanja.  

Presenetilo nas je tudi pomanjkanje povezanosti med spretnostmi z žogo in VMI, saj je za oboje 

potrebna dobra koordinacija oko-roka, prav tako je po Goddard Blythe (2009) akomodacija 

vidnega zaznavanja, ki je eden od pomembnih dejavnikov pri spretnostih z žogo, proces, ki se 

vrši tudi prerisovanju, kar je bistvo VMI. Jongmans idr. (1996) so namreč ugotovili pomembno 

povezanost med zaznavno-gibalnimi spretnostmi, ki jih meri VMI, in spretnostmi, ki jih meri 

ABC gibanja. Raziskavi Jongmans, Mercuri, de Vries, Dubowitz in Henderson (1997) in 

Torrioli idr. (2000) sta prav tako pokazali, da je VMI v manjši meri povezan z rezultati ABC 

gibanja, saj proučuje bolj subtilne spretnosti koordinacije oko-roka, ki niso v tako intenzivni 

meri zajete v ABC gibanja. Torrioli idr. so razlog za to videli v vključevanju različnih gibalnih 

sistemov pri ABC gibanja, ki niso zajeti v VMI.  

Razlog za pomanjkanje povezanosti med VMI in spretnostmi z žogo bi lahko našli tudi v 

razlikah med izkušnjami otrok z vidika metanja in lovljenja žoge in njihovimi izkušnjami z 

nalogami papir-svinčnik. S poučevanjem in nudenjem izkušenj po Hardy, King, Farrell, 

Macniven in Howlett (2009) otrokom omogočamo razvoj osnovnih gibalnih kompetenc. 

Čeprav naj bi otrok imel priložnost pridobiti izkušnje preko proste igre, raziskave dokazujejo, 

da vodenje aktivnosti s strani odrasle osebe, npr. vzgojitelja ali staršev, otrokom omogoča večji 

napredek pri razvoju in boljše obvladovanje osnovnih gibalnih kompetenc. Čeh Svetina in 

Rožanc Dernikovič (2004) to potrjujeta in pravita, da otroci z RMK pogosto postanejo bolj 

odvisni od tega, koliko jih drugi usmerjajo v gibalno aktivnost. Torej, če starši in vzgojitelji 



176 

 

otroka ne spodbujajo k igram z žogo, bo le-ta imel manj možnosti za napredek pri razvijanju 

spretnosti z žogo in obratno, če starši in vzgojitelji bolj spodbujajo grafomotoriko, bo otrok pri 

tem tudi bolj kompetenten. V praksi se namreč pokaže, da v domačem okolju pripisujejo odrasli 

večjo vlogo usvajanju spretnosti, potrebnih za šolo, med katere spada tudi grafomotorika, kot 

pa npr. urjenju spretnosti z žogo. 

Prav tako pomembni drugi otroka z RMK težje spodbuja k aktivnostim, do katerih ima odpor. 

Gibalna aktivnost sama po sebi za otroke z RMK ni privlačna, saj se bojijo ponovnega neuspeha 

ali pa sploh nimajo lastnega interesa zanjo. Igre z žogo so stvar izbire posameznega otroka in 

spodbud v njegovem okolju, pri čemer se otroci z RMK dokazano bolj izogibajo tovrstnim 

spretnostim (Cantell, Smyth, in Ahonen, 1994; Mandich, Polatajko, in Rodger, 2003; Missiuna, 

Gaines in Soucie, 2006, v Kalar, 2009; Poulsen in Ziviani, 2004). Larkin in Summers (2004) 

poudarjata, da otrok, ki zaradi svojih primanjkljajev na področju motorike, ne more sodelovati 

v skupnih aktivnostih v vrtcu oz. šoli, zato zamuja pomembne učne izkušnje. Vpliv težav pri 

motorični koordinaciji na vključenost v športne aktivnosti tekom življenja pa je po Poulsen in 

Ziviani (2004) odvisen od različnih dejavnikov, tj. značilnosti posameznika, socialnih 

dejavnikov, kulturnih dejavnikov in dejavnikov fizičnega okolja. 

Drugi razlog bi lahko bila razlika v kompleksnosti nalog, ki so bile uporabljene v našem 

presejalnem postopku. Gibalne kompetence se po Hardy idr. (2009) razvijajo v določenem 

kontinuumu, pri čemer otrok najprej obvlada rudimentarne lokomotorne gibe in šele nato bolj 

kompleksne, manipulativne gibe, ki zahtevajo koordinacijo in stabilnost trupa in gibanje 

okončin, preden jih otrok zmore obvladovati. Če povežemo vzporednico z njihovimi 

ugotovitvami, razvojno gledano otrok najprej usvoji metanje predmetov in šele nato lovljenje 

predmetov, ki zahteva koordinacijo različnih sistemov, od drže in koordinacije telesa, 

zaznavanja s strani različnih čutov (vidno, proprioceptivno, kinestetično, vestibularno), 

reakcijskega časa, prijema predmeta ob ulovu (z obema rokama brez povlečenja k telesu) ipd. 

Naloge vidno-motorične integracije sicer naraščajo po zahtevnosti, a je pri reševanju potrebno 

vključiti manj sistemov – vidno zaznavanje, koordinacija oko-roka, motorična izvedba, drža 

telesa med risanjem, drža pisala in pritisk na podlago. Zato predvidevamo, da ni povezanosti 

med spretnostmi z žogo in VMI. 

Dalje, korelacije posameznih delov ABC gibanja in posameznih delov DCDQ so bile nizke, a 

statistično pomembne, kar je pričakovano, saj DCDQ zajema ocenjevanje podobnih kompetenc 

kot ABC gibanja (Henderson in Sugden, 2005; Wilson idr., 2009). V največji meri sta bili 

povezani ročne spretnosti pri ABC gibanja in fina motorika / pisanje pri DCDQ, ravnotežje pri 

ABC gibanja in splošna koordinacija pri DCDQ ter celostna ocena ABC gibanja s posameznimi 

deli DCDQ oz. s celostno oceno DCDQ in posamezni deli ABC gibanja s celostno oceno 

DCDQ. Naše korelacije so nižje od korelacij Wilson in Crawford (2012), kjer je bila 

ugotovljena zmerna stopnja povezanosti. 

Analiza korelacij med VMI in posameznimi deli DCDQ je po pričakovanjih pokazala najvišjo 

korelacijo med fino motoriko in VMI, kar je bila tudi daleč največja stopanja povezanosti med 

danimi deli presejalnega postopka. To je skladno z ugotovitvami Wilson idr. (2009) ter Wilson 

in Crawford (2012). Slednji so ugotovili zmerno povezanost DCDQ in standardnih rezultatov 

VMI. 

Če proučimo intra-korelacije ABC gibanja, so stopnje povezanosti nizke do zmerne, pri DCDQ 

pa so le nizke povezanosti, kar kaže le na to, da posamezni deli merijo različne elemente znotraj 

danih preizkusov.  

 

5.1.5. USTREZNOST PRESEJALNEGA POSTOPKA ZA ODKRIVANJE RMK 

PRI PETLETNIKIH 

Ustreznost presejalnega postopka smo ugotavljali na podlagi primerjanja VMI in DCDQ z ABC 

gibanja, ki nam je predstavljal referenčni standard za ugotavljanje prisotnosti RMK (Aylward 
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in Verhulst, 2008; Schoemaker idr., 2006; Wilson idr., 2009). Predpostavili smo, da tako VMI 

kot DCDQ omogočata razlikovanje med skupino otrok brez kliničnih znakov RMK in RMK 

skupino. Analiza ustreznosti presejalnega postopka nam je pokazala, da tako VMI kot DCDQ 

sicer razlikujeta RMK skupino od skupine otrok brez kliničnih znakov RMK, vendar VMI 

bistveno ne pripomore k odkrivanju RMK pri otrocih, uporaba DCDQ, ki ga izpolnijo 

vzgojitelji, pa pomembno prispeva k odkrivanju RMK. 

ABC gibanja lahko kot samostojni diagnostični inštrument služi le za ugotavljanje motoričnih 

težav v smeri RMK in se kot tak lahko uporablja le kot referenčni standard za ugotavljanje 

morebitne pojavnosti RMK in ne kot zlati standard za diagnosticiranje RMK (diagnoza katere 

koli nevrorazvojne motnje se nikoli ne sme postaviti zgolj na podlagi enega samega 

diagnostičnega preizkusa).  

Če v presejalni postopek dodamo DCDQ, ki ga izpolnijo vzgojitelji, le-ta pomembno prispeva 

k odkrivanju RMK, zajema pa tudi kriterij B po DSM 5 za diagnosticiranje RMK, torej poskrbi 

za komplementarno oceno, saj ABC gibanja pokrije le kriterij A (Ameriška psihiatrična zveza, 

2013).  

Vloga DCDQ pri razlikovanju otrok z RMK od otrok s tipičnim razvojem je bila obravnavana 

v številnih študijah v okviru prirejanja vprašalnika DCDQ z ozirom na kulturne, družbene in 

jezikovne značilnosti posameznega okolja (Cairney, Missiuna, Veldhuizen, in Wilson, 2008; 

Caravale, Baldi, in Gasparini, 2014; Caravale idr., 2015; Dewey idr., 2011; Kennedy-Behr, 

Rodger, in Mickan, 2013; Martini, St. Piere, in Wilson, 2011; Missiuna idr., 2011; Nakai idr., 

2011; Prado, Magalhães, in Wilson, 2009; Schoemaker idr., 2006; Terčon, Filipčič, in Wilson, 

2012; Tseng, Fu, Wilson, in Hu, 2010; Wilson idr., 2009). To, da lahko z uporabo DCDQ 

predvidevamo o pojavnosti RMK, je pričakovano, saj meri podobne kompetence kot ABC 

gibanja (Henderson in Sugden, 2005; Wilson idr., 2009). 

V omenjenih raziskavah so prišli do podobnih zaključkov kot v naši raziskavi glede 

komplementarne vloge DCDQ pri odkrivanju RMK, vendar pa so v teh raziskavah DCDQ 

izpolnjevali le starši. Do sedaj smo našli le dve neobjavljeni raziskavi o DCDQ, ki so ga 

izpolnjevali učitelji, tj. Keijsers, Frijters in Smits-Engelsman (2009) in Monteiro, Koutsouki, 

Karageorgi, Hatzinikolaou in Skordilis (brez datuma, v Wilson in Crawford, 2012). V obeh 

raziskavah so DCDQ izpolnili tako starši kot učitelji, pri čemer so učitelji bolje ocenili otrokove 

zmožnosti glede na izkazane rezultate ABC gibanja.  

DCDQ je namenjen staršem in ga po navadi izpolnjujejo starši in ne strokovni delavci v vrtcu 

ali šoli (Wilson idr., 2007), tako da je naša potrditev ustreznosti uporabe vprašalnika pri 

vzgojiteljih za ugotavljanje njihove ocene otrokovih gibalnih zmožnosti dodaten doprinos k 

znanosti. 

Ko razpravljamo o primernosti uporabe DCDQ v presejalnem postopku pri odkrivanju otrok z 

RMK, moramo biti zelo previdni glede tega, kakšno je bilo vzorčenje. Missiuna idr. (2011) so 

tako kot mi uporabili ABC gibanja kot kriterijski standard za pojavnost kliničnih znakov RMK 

in prvotno obliko DCDQ vprašalnika (Wilson idr., 2000, v Missiuna idr., 2011). Njihova 

raziskava je pokazala sprejemljivo občutljivost (81.6%) v vzorcu napotenih otrok k 

specialistom, a zelo nizko občutljivost (28.9%) v vzorcu iz splošne populacije. Avtorji 

natančnih vrednosti specifičnosti in občutljivosti niso mogli opredeliti, ker niso bili vsi otroci v 

vzorcu testirani z ABC gibanja. Izpostavljajo pa, da kar 29%, katerih rezultati pri DCDQ so bili 

pod 5. centilom in so bili tudi testirani z ABC gibanja, pri ABC gibanja niso izpolnjevali 

kriterijev za opredelitev gibalnih primanjkljajev v smeri kliničnih znakov RMK, torej so bili 

lažno pozitivni. V študiji Schoemaker idr. (2006) pa je bila specifičnost v vzorcu napotenih 

otrok 84%, medtem ko je bila v vzorcu splošne populacije kar 89%. Naša raziskava je bila 

izvedena ravno na vzorcu splošne populacije, zato so naši rezultati o ustreznosti nabora in 

visokem razmerju med občutljivostjo in specifičnostjo še toliko bolj dobrodošli. 
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Dalje, naši rezultati so pokazali, da dodatna vključitev VMI v presejalni postopek bistveno ne 

doprinese k odkrivanju RMK pri otrocih, doda pa neko dodano vrednost, saj s pomočjo VMI 

podrobneje proučimo nekatere vidike koordinacije oko-roka, ki niso zajeti niti v ABC gibanja 

niti v DCDQ. Beery (1997) namreč izpostavlja, da je pri otroku z RMK pomembno oceniti tudi 

vidno-motorično integracijo, saj je le-ta pogosto del otrokovih primanjkljajev, kar potrjujejo 

tudi Kirby in Drew (2003), Bonifacci (2004), Van Waelvelde idr. (2004), Green, Chambers in 

Sugden (2008) in Blank idr. (2012). Green, Chambers in Sugden (2008) so tako kot mi uporabili 

VMI v presejalnem postopku za odkrivanje otrok z RMK. 

Kot smo že prej ugotovili, VMI pomembno razlikuje otroke s kliničnimi znaki RMK od otrok 

s tipičnim razvojem, le njegova vloga pri samem odkrivanju RMK je premajhna, da bi 

pomembno vplivala na samo identifikacijo RMK. Tudi nekatere študije RMK (npr. 

(Schoemaker idr., 2001) izpostavljajo, da četudi imajo številni otroci z RMK težave pri vidno-

motorični koordinaciji, samo prisotnost tovrstnih težav ni zadosten razlog za potrebe po 

nadaljnji klinični obravnavi v smeri RMK. V prid temu govori tudi raziskava Gheysen, Van 

Waelvelde in Fias (2011), kjer so ugotovili, da otroci z RMK izkazujejo enake zmožnosti pri 

splošnem učenju vidno-motoričnih nalog kot njihovi vrstniki s tipičnim razvojem, težave pa 

imajo pri učenju vidno-motoričnega zaporedja.  

Uporabljen nabor diagnostičnih inštrumentarijev se je izkazal za ustreznega, ker je statistično 

pomembno znotraj posameznih inštrumentarijev razlikoval otroke s kliničnimi znaki RMK od 

preostalih otrok, manj primerno pa je bilo dejstvo, da VMI ni imel vpliva na odrivanje RMK. 

Naš nabor inštrumentarijev se je v tujini sicer že izkazal za uspešnega (Dewey idr., 2011; 

Wilson idr., 2009), kjer so za diagnostično ocenjevanje RMK uporabili ABC gibanja, VMI in 

DCDQ, ki so ga izpolnili starši. Kljub temu, da VMI ni izkazoval pomembnega vpliva pri 

odkrivanju RMK, je njegova prisotnost v diagnostičnem postopku vseeno dobrodošla, saj 

vseeno razlikuje otroke s kliničnimi znaki RMK od ostalih otrok. Predlagamo, da se VMI 

uporabi v nadaljnji celostni specialnopedagoški diagnostični oceni, s pomočjo katerega lahko 

podrobneje proučimo otrokove zmožnosti z vidika grafomotorike. Vidno-motorična integracija 

je namreč osnova za razvoj grafomotoričnih spretnosti (Beery, 1997; Kaiser, Albaret, in 

Doudin, 2009; Tseng in Murray, 1994), slednje pa je še kako pomembno pri usvajanju šolskih 

znanj, kot so zapisovanje in matematične kompetence (Barnhardt, Borsting, Deland, Pham, in 

Vu, 2005). Za najbolj primeren presejalni postopek, ki bi se uporabljal pri odkrivanju RMK v 

splošni populaciji, pa predlagamo uporabo ABC gibanja skupaj z DCDQ, ki bi ga izpolnili 

strokovni delavci v vrtcih.  

 

5.1.6. OPTIMALNI RAZMEJITVENI REZULTATI PRI POSAMEZNIH DELIH 

PRESEJALNEGA POSTOPKA 

Da bi lahko VMI in DCDQ kljub temu uspešno pomagala pri odkrivanju RMK pri petletnih 

otrocih, bi bilo potrebno dvigniti razmejitvene vrednosti posameznih preizkusov. Naša 

raziskava je pokazala, da bi bil optimalen razmejitveni rezultat pri DCDQ pod 52 točk, kjer je 

bilo optimalno razmerje med občutljivostjo (92%) in specifičnostjo (87%). Pri VMI pa smo 

imeli nekaj težav pri določanju razmejitvenega rezultata, saj ga dana kriterija (closest.topleft in 

youden pri analizi ROC krivulje) nista enotno določala. Na koncu smo se odločili za 

razmejitveno vrednost pod 11 točk, kjer je bilo najbolj optimalno razmerje med občutljivostjo 

(54%) in specifičnostjo (83%), saj nam je bilo bolj pomembno, da VMI zajame čim večji delež 

resnično negativnih med otroki brez kliničnih znakov RMK, kot pa, da ugotovi več resnično 

pozitivnih znotraj RMK skupine. Pri tem pa naletimo na neskladnost s priporočili Ameriške 

psihiatrične zveze, kjer je zaželeno, da mora biti manj kot 30% lažno pozitivnih rezultatov, ko 

se obravnava psihometrične lastnosti nekega diagnostičnega inštrumentarija (Schoemaker idr., 

2006), v naši raziskavi pa je bil ta delež kar 54%, če upoštevamo občutljivost kot ko-pozitivnost 

(Wilson idr., 2009).  
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Pomembne so tudi ugodne negativne napovedne vrednosti (specifičnost), na podlagi katerih je 

malo otrok, ki jih je odkril DCDQ, izpolnjen s strani vzgojiteljev, niso pa izkazovali dovolj 

pomembnih gibalnih primanjkljajev v okviru ABC gibanja. V naši raziskavi je bilo le 6% otrok 

v vzorcu otrok brez kliničnih znakov RMK, ki jih je DCDQ vseeno zaznal kot rizične za pojav 

RMK. Glede na zgoraj navedena priporočila APA (Schoemaker idr., 2006) so naši nizki deleži 

lažno odkritih otrok z RMK pri DCDQ zelo spodbudni. Wilson idr. (2009) poročajo, da ima 

DCDQ dobro občutljivost (89%) in sprejemljivo specifičnost (75%), naši rezultati pa so bili še 

boljši in so pokazali izjemno visoko občutljivost (92%) in visoko specifičnost (87%). 

Naša raziskava je bila prav tako opravljena na vzorcu splošne populacije in je kazala boljše 

razmerje med občutljivostjo in specifičnostjo kot raziskave Schoemaker idr. (2006), Missiuna 

idr. (2011) in Caravale idr. (2015). Carvale idr. so denimo odkrili le 59% občutljivost in 65% 

specifičnost. Naše visoke vrednosti specifičnosti za DCDQ in izjemno razmerje med 

občutljivostjo in specifičnostjo so zelo spodbudni in dajejo DCDQ posebno dodano vrednost, 

ki je v obstoječih raziskavah ni, še posebno, ker je DCDQ izpolnjen s strani vzgojiteljev, kar je 

naš edinstven doprinos k znanosti.  

S potrebo po dvigu razmejitvenih vrednosti tako pri DCDQ kot tudi pri VMI glede na 

razmejitvene vrednosti v izvirnikih Beery (1997) in Wilson in Crawford (2012) se porajajo 

nova vprašanja. Pri DCDQ je morda razlog v tem, da vzgojitelji gibalnih težav ne zaznajo tako 

pogosto (Terčon, 2011) kot otrokove nezmožnosti na drugih področjih (npr. pozornost, socialne 

kompetence ipd.) (Terčon, Kocjančič, Krautberger, in Gruden, 2011). V praksi vzgojitelji 

gibalne težave pogosto pripisujejo premalo spodbudam v domačem okolju in menijo, da bi 

otrok določene gibalne naloge v drugačnih okoliščinah zmogel opraviti. To bi tudi lahko bil 

razlog za boljšo oceno pri DCDQ, saj vzgojitelji sklepajo, da bi otrok lahko z več spodbudami 

izkazoval boljše kompetence. 

Zadnji pomemben vidik pri analizi dviga razmejitvene vrednosti pa bi bil, da so v izvirniku 

DCDQ (Wilson idr., 2007) razmejitvene vrednosti določene za različne starostne skupine in 

petletniki spadajo v starostno skupino od 5 do 7 let. V šolskem obdobju namreč učitelji 

pogosteje zaznavajo gibalne težave (Filipčič, Terčon, in Stele, 2014), vpliv gibalnih težav na 

druge akademske kompetence pride bolj do izraza. Posledično bi, po naših predvidevanjih, 

istega otroka z istimi gibalnimi primanjkljaji učitelji hitreje opazili in bi mu na DCDQ dajali 

tudi nižje ocene. 

Pri VMI imamo podobne pomisleke. Višje razmejitvene vrednosti so lahko pogojene z 

izkušnjami – v naših vrtcih in pri otrocih doma je veliko risanja, otroci pa morajo v okviru 

različnih nalog risati zahtevnejše oblike, npr. hišo, ki ima kvadratno obliko in trikotno streho. 

Otroci v vrtcu tudi pogosto vadijo različne grafomotorične naloge.      

 

Če povzamemo, presejalni postopek mora biti čim bolj ekonomičen, po drugi strani pa mora 

zajeti čim širši spekter spretnosti, ki so pomembne pri ugotavljanju morebitnih odstopanj. Naš 

nabor presejalnih preizkusov, tj. ABC gibanja, VMI in DCDQ se je v tujini že izkazal za 

uspešnega (Wilson idr., 2009), pri čemer je potrebno upoštevati tudi, da je vprašalnik DCDQ 

namenjen staršem in ga po navadi izpolnjujejo starši in ne strokovni delavci v vrtcu ali šoli 

(Wilson in Crawford, 2012). Mi pa smo se na račun premajhnega vpliva VMI pri odkrivanju 

RMK pri predšolskih otrocih odločili, da VMI izločimo iz presejalnega postopka in ga 

vključimo v končni model celostnega specialnopedagoškega diagnostičnega ocenjevanja 

petletnikov z RMK.  

Po opravljenem presejalnem postopku je namreč potrebna nadaljnja klinična napotitev za 

potrebe ugotavljanja otrokovega celostnega funkcioniranja. Za natančno oceno otrokovih 

kompetenc, tako na gibalnem kot na drugih področjih, pa je potrebno v oceno vključiti tudi 

obširno anamnezo otroka in družine, ki jo pridobimo preko razgovora s starši in s strokovnimi 

delavci v vrtcu, opazovanje otroka v njegovem naravnem okolju in dodatno celostno 
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diagnostično ocenjevanje otrokovih razvojnih dosežkov. To je predstavljeno v drugem delu 

naše raziskave, interpretacija naših ugotovitev pa sledi v naslednjem poglavju. 

 

5.2. DRUGI DEL RAZISKAVE – CELOSTNA DIAGNOSTIČNA           

OCENA 
    

5.2.1. SOCIALNO-RAZVOJNI DEJAVNIKI 

Proučili smo socialne in genetske dejavnike, razvojne dejavnike in dotedanjo strokovno pomoč. 

 

5.2.1.1. Socialni in genetski dejavniki 

Z vidika vpliva socialnih dejavnikov oz. vplivov iz okolja pri obravnavanih otrocih s kliničnimi 

znaki RMK nismo našli posebnosti. Večina obravnavanih otrok s kliničnimi znaki RMK je 

živela v mestu. Vsi otroci so bili iz popolnih družinskih struktur (oba starša), bili so iz različno 

velikih družin. V vseh družinah sta bila oba starša zaposlena. Večina družin obravnavanih otrok 

je imelo povprečen družinski prihodek.  

Vplivi iz okolja so bili v literaturi večkrat obravnavani (Ameriška psihiatrična zveza, 2013; 

Cermak, Gubbay in Larkin, 2002), kajti vsaj polovica variance z vidika etiologije predstavljajo 

dejavniki okolja (Golding idr., 2014). Raziskave v tujini so sicer pokazale, da se RMK 

pogosteje pojavlja pri otrocih mater, ki so kadile v nosečnosti (Landgren, Kjellman in Gillberg, 

1998), in pri otrocih mater, ki so prekomerno uživale alkohol med nosečnostjo ali so uživale 

droge v času nosečnosti (Ameriška psihiatrična zveza, 2013; Landgren, Kjellman in Gillberg, 

1998). Na manj ustrezen razvoj gibalnih sposobnosti poleg že omenjenega pitje alkohola vpliva 

tudi jemanje antidepresivov med nosečnostjo, gestacijski diabetes, pomanjkanje joda in železa 

med nosečnostjo, prekomerno uživanje rib zaradi nevarnosti okužbe z živim srebrom (Golding 

idr., 2014). RMK se prav tako pogosteje pojavlja pri otrocih mater, ki so imele v času nosečnosti 

tako slabo prehrano, da je to lahko vplivalo na razvoj zarodka (Kirby in Drew, 2003). Pojav 

RMK pri otrocih je lahko povezan tudi z nižjim socialnoekonomskim statusom družine 

(Lingam idr., 2009; Lingam idr., 2010; Pienaar in Kemp, 2013). Raziskava Piek idr. (2008) je 

po drugi strani pokazala, da je socialnoekonomski status sicer pomemben dejavnik za razvoj 

tako spoznavnih kot finomotoričnih sposobnosti, ne vpliva pa na razvoj grobe motorike. 

Matere obravnavanih otrok v naši raziskavi so bile večinoma visoko izobražene, z univerzitetno 

izobrazbo, očetje pa so imeli različno stopnjo izobrazbe (od srednješolske izobrazbe do 

doktorata). Izobrazba otrokove matere je namreč pomemben dejavnik otrokovega razvoja v 

različnih obdobjih njegovega življenja, saj se pozitivno povezuje z otrokovimi govornimi 

kompetencami tako neposredno kot tudi posredno preko materine rabe besednega zaklada in 

ima v primerjavi z drugimi dejavniki otrokovega razvoja najvišjo napovedno vrednost govorne 

kompetence (Kranjc, Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc, 2007). 

Družine obravnavanih otrok s kliničnimi znaki RMK po poročanju mater niso nič izstopale z 

vidika zgoraj naštetih rizičnih dejavnikov. Za sodelovanje v drugem delu raziskave so se 

odločali starši z bolj urejenimi družinskimi razmerami.  

Le ena mati je poročala o nerodnosti v družini. O genetski predispoziciji za pojav RMK govorijo 

različne raziskave vplivov iz okolja (Cermak, Gubbay in Larkin, 2002; Kirby in Drew, 2003; 

Landgren, Kjellman in Gillberg, 1998). Genetska predispozicija je sicer en najpogostejših 

dejavnikov vpliva na pojav RMK, saj je velik del otrokovih gibalnih kompetenc dedno 

pogojenih. Ocene dednih faktorjev se gibljejo od 41% do 80% pri ročnih spretnostih in od 45% 

do 91% pri grobi motoriki. (Golding idr., 2014) 

 

5.2.1.2. Razvojni dejavniki 

Pri razvojnih dejavnikih je bilo malo več posebnosti. Anamnestični podatki so pokazali različne 

rizične dejavnike v zgodnjem razvoju obravnavanih otrok, še posebno pri otroku D. Mati tega 
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otroka je imela zdravstvene težave med nosečnostjo, otrok se je rodil nedonošen z nizko 

porodno težo in kratko porodno dolžino, imel je zdravstvene težave takoj po porodu. Ti znaki 

so skladni z ugotovitvami številnih raziskav, ki kot možne vzroke za nastanek gibalih 

primanjkljajev navajajo nedonošenost (Goyen in Lui, 2002; Goyen, Lui in Hummell, 2011; 

Keller, Ayub, Saigal in Bar-Or, 1998; Landgren, Kjellman in Gillberg, 1998; Lingam idr., 2009; 

Torrioli idr., 2000; Wocadlo in Rieger, 2008; Zwicker idr., 2011), nizko porodno težo  (Dewey 

idr., 2011; Gillberg in Kadesjö, 2003; Holsti, Grunau in Whitfield, 2001; Keller, Ayub, Saigal 

in Bar-Or, 1998; Landgren, Kjellman in Gillberg, 1998; Lingam idr., 2009; Seitz idr., 2006) in 

pomanjkanje kisika (ishemija) ob porodu oz. druge težave pri porodu (Kirby in Drew, 2003; 

Landgren, Kjellman in Gillberg, 1998).  

Schmidhauser idr. (2006) so v svoji raziskavi hitrosti in kvalitete gibalnih nalog ugotovili, da 

je bila ravno pri otrocih z nizko porodno težo večina gibalnih nalog opravljenih pod 

pričakovanji, pri čemer naj bi bila RMK povezana z neonatalnimi možganskimi poškodbami, 

ki pa so pri otrocih z nizko porodno težo pogostejše. Do podobnih zaključkov so prišli tudi 

Golding idr. (2014), ki pravijo, da so še najbolj dovzetni za morebitne gibalne težave otroci, ki 

so se rodili donošeni z nizko porodno težo oz. so imeli neonatalne probleme. Nekateri 

raziskovalci pa pogostost nizke porodne teže povezujejo z RMK bolj kavzalno, ker je sama 

nizka porodna teža pogostejša tudi pri nedonošenih otrocih (Goyen, Lui in Hummell, 2011; 

Keller, Ayub, Saigal in Bar-Or, 1998; Lingam idr., 2009; Torrioli idr., 2000; Wocadlo in Rieger, 

2008; Zwicker idr., 2011) in ni sama po sebi stanje, ki bi vplivalo na pojav RMK.  

Raziskava Piek, Dawson, Smith in Gasson (2008) je tudi pokazala, da obstaja povezanost med 

gestacijsko starostjo in finomotoričnimi spretnostmi, ostalih povezanosti med nedonošenostjo 

in nizko porodno težo s kasnejšimi gibalnimi in spoznavnimi sposobnostmi pa niso našli. 

Ugotovitve so pripisovali dejstvu, da je njihov vzorec zajel le enega otroka z ekstremno nizko 

porodno težo in gestacijsko starostjo, v raziskavi Goyen in Lui (2002) pa so bili zajeti izključno 

otroci z ekstremno nizko porodno težo. Navedeno še kako drži za otroka D, saj njegova porodna 

teža ni bila ekstremno prenizka, njegove težave pa so bile najbolj izrazite na področju fine 

motorike. 

Mati drugega otroka pa je bila ob porodu stara 35 let. Dokazano je, da imajo otroci mater, ki so 

bile ob zanositvi starejše od 35 let, večje tveganje za pojav  težav v razvoju, saj je starost matere 

povezana z različnimi dodatnimi zdravstvenimi tveganji, od povišanega krvnega tlaka ali 

gestacijskega diabetesa pri materi, do kromosomskih anomalij ploda, pogostejši pa so tudi 

rojstvo otroka z nizko porodno težo, težji porod oz. carski rez ter nevarnost prezgodnjega 

poroda (Burnik in Mivšek, 2010). Tako prezgodnji porod kot nizka porodna teža pa sta najbolj 

pogosta dejavnika tveganja za pojav RMK (Ameriška psihiatrična zveza, 2013; Dewey idr., 

2011; Holsti, Grunau in Whitfield, 2001; Landgren, Kjellman in Gillberg, 1998; Lingam idr., 

2009), prav tako smo kot možne dejavnike omenili tudi gestacijski diabetes (Golding idr., 

2014). 

Dva otroka sta imela v zgodnjem otroštvu večje zdravstvene težave z dihali, vendar nihče od 

otrok ni bil po rojstvu oz. v zgodnjem otroštvu dlje časa hospitaliziran. Hemgren in Persson 

(2007) sta namreč ugotovila povezanost med pojavom RMK in neonatalno intenzivno oskrbo 

pri otrocih, pri čemer je imelo 11% obravnavanih otrok kasneje različne težave pri zaznavanju, 

težave pri gibanju in motnjo pozornosti. Seveda pa neonatalno oskrbo potrebujejo otroci z 

večjimi težavami v obdobju dojenčka, kamor spada tudi prezgodnji porod, ki je, kot smo že 

omenili, eden najpogostejših dejavnikov tveganja za pojav RMK.  

Z vidika doseganja razvojnih mejnikov na gibalnem področju ni nihče od otrok pozno 

samostojno sedel ali pozno shodil. Tudi na preostalih razvojnih področjih (govor, držnost) so 

vsi otroci dosegali razvojne mejnike v okviru pričakovanega. Glede doseganja mejnikov v 

zgodnjem otroštvu sta izstopala le dva otroka, ki se nista niti plazila niti nista kobacala.  
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Otroci z RMK se sicer, glede na raziskave, že od obdobja dojenčka dalje razlikujejo od otrok 

brez RMK, kar je lahko še najbolj zaznati pri doseganju nekaterih razvojnih mejnikov na 

gibalnem področju. Po drugi strani pa nekateri otroci z RMK dosegajo zgodnje razvojne 

mejnike v skladu z normami in se odstopanja pokažejo šele kasneje v otroštvu (Kirby in Drew, 

2003), drugi pa lahko pri razvoju razvojnih mejnikov tudi pomembno zaostajajo. (Blank idr., 

2012; Coleman, Piek in Livesey, 2001; Kirby in Drew, 2003; May-Benson, Ingolia in Koomar, 

2002; Rihtman, Wilson in Parush, 2011; Terčon, 2010) 

Plazenje in kobacanje sta dva mejnika, pri katerima so pri otrocih s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja pogosto opazni zaostanki oz. ju otroci kar preskočijo, kar še posebno velja za 

plazenje. Po Goddard-Blythe (2009) ostanki refleksov vplivajo na dojenčkove sposobnosti pri 

plazenju in kobacanju, le-te pa so tako temelj za usvajanje pokončne drže in hoje, kot tudi 

poglaviten korak pri omogočanju nevrološkega razvoja in dozorevanja pri zaznavanju. 

Odsotnost plazenja in/ali kobacanja pri tem ni vzrok za kasnejše težave pri učenju, temveč 

simptom obstoječih zaostankov nevrološkega dozorevanja. Plazenje in kobacanje sta osnovna 

gibalna vzorca, ki vključujeta in spodbujata vidno, vestibularno, proprioceptivno in 

medhemisferično integracijo, zato preskok učenja teh vzorcev in prehiter napredek na hojo 

otroka zavira pri nekaterih vidikih vidno-motorične integracije. Raziskovalci so opredelili tudi 

povezanost med specifičnimi učnimi težavami in odsotnostjo plazenja in kobacanja pri otrocih. 

Pavlidis (1981, v Goddard Blythe, 2009) pravi, da se visok delež otrok s primanjkljaji na 

področju branja ali z disleksijo ni plazil oz. kobacal v obdobju dojenčka. 

Starši dveh otrok so za spodbujanje učenja hoje uporabljali hojco. Starši dveh otrok so svoja 

otroka učili hoditi z držanjem za roke nad glavo. Kalar (2009) izpostavlja, da je treba starše 

poučiti o pravilnem gibalnem razvoju otrok, saj so večkrat zmedeni in razdvojeni ob pestri 

ponudbi otroških pripomočkov na prodajnih policah, prodajalci pa jih tudi pogosto prepričujejo, 

da tovrstni pripomočki vplivajo na boljši razvoj otroka, in med strokovnjaki, ki svetujejo 

spodbujanje spontanega in zdravega gibalnega razvoja brez nepotrebnih pripomočkov.  

V predšolskem obdobju je pomembna vloga staršev, da otroku priskrbijo spodbudno okolje, v 

katerem lahko pridobi čim več gibalnih izkušenj, ki so temelj za razvoj kasnejših, bolj zahtevnih 

gibalnih vzorcev. Vsak otrok mora imeti možnost, da z različnimi gibalnimi dejavnostmi z 

raznovrstnimi pripomočki optimalno razvije svoje gibalne sposobnosti (Filipčič, Terčon in 

Stele, 2014; Kalar, 2009; Kirby in Drew, 2003; Videmšek in Pišot, 2007). Starši otroku ne 

smejo omogočiti preskakovanja gibalnih faz, še posebno ga ne smejo prehitro postavljati na 

noge in učiti hoje zaradi otrokovega prezgodnjega postavljanja na noge na račun močno 

povišanega mišičnega tonusa v nogah. Ko otrok shodi, se namreč krepijo mišice nog, zato je 

lahko škodljiva kakršna koli pomoč pri postavljanju na noge, saj jim s tem dejansko 

odvzamemo možnost za pravilen razvoj mišic nog in telesa. (Kalar, 2009) 

Trije otroci so zaostajali pri doseganju mejnika samostojna vožnja s kolesom. Pomemben vidik 

v vsakodnevnem življenju otroka z RMK je po May-Benson, Ingolia in Koomar (2002) izrazit 

vpliv gibalnih težav na igralne spretnosti, saj lahko otrok zaostaja pri doseganju mejnikov, kot 

sta vožnja s poganjalčkom ali vožnja s kolesom. Podobno ugotavljajo tudi drugi avtorji. 

(Cermak, Gubbay in Larkin, 2002; Sugden, 2006; Sugden, 2007a) 

 

5.2.1.3. Strokovna pomoč 

Matere so poročale tudi o dotedanjih obravnavah različnih strokovnjakov. Dva otroka sta bila 

deležna obravnave v razvojni ambulanti in pri fizioterapevtu. Vključitev dojenčka v razvojno 

nevrološko obravnavo v primeru, ko njegovi gibalnimi vzorci niso optimalni, predstavlja 

sekundarno preventivo  v okviru zgodnje obravnave otroka (Mikuž, 2015) in je stalnica v 

klinični praksi. V razvojno nevrološko obravnavo se v klinični praksi najpogosteje vključujejo 

otroci, ki so potrebovali dodatno neonatalno oskrbo (npr. nedonošeni otroci), otroci s 

kromosomskimi motnjami, otroci s pomembnimi razvojnimi zaostanki in otroci z neprimernimi 
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gibalnimi vzorci (pretiran ekstenzijski refleks, asimetrija, hipotonost itd.), v razvojno 

ambulanto pa so napoteni na podlagi preventivnih pregledov pri izbranem pediatru. 

Dva otroka pa sta bila v obravnavi tudi pri logopedu. Pogosta sopojavnost RMK je tudi pri 

otrocih z govorno-jezikovnimi težavami. (Cheng, Chen, Tsai, Chen in Cherng, 2009; Flapper 

in Schoemaker, 2013; Gaines in Missiuna, 2007; Hill, 2001; Hill, Bishop in Nimmo-Smith, 

1998; King-Dowling, Missiuna, Rodriguez, Greenway in Cairney, 2015; Le Normand, Vaivre-

Douret, Payan in Cohen, 2000). Sopojavnost RMK pri tej skupini otrok je ocenjena od 33% 

(Flapper in Schoemaker, 2013) do kar 70% (Wisdom, Dyck, Piek, Hay in Hallmayer, 2007). 

Nihče od otrok v naši raziskavi še ni bil pri psihologu ali pri specialnem pedagogu, prav tako 

nihče ni bil deležen dodatne strokovne pomoči v vrtcu. V slovenskih vrtcih primarno preventivo 

izvajajo svetovalni delavci in mobilni specialni pedagogi v tesnem sodelovanju s strokovnimi 

delavci vrtca. Vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja imata tu ključno vlogo, saj otroka poleg staršev 

še najbolje poznata. Otroci, pri katerih so ugotovljene morebitne posebne potrebe na podlagi 

opazovanj strokovnih delavcev vrtca in staršev, so usmerjeni na centre za duševno zdravje13 

zdravstvenih domov. Tam so celostno vodeni, veliko je timskega sodelovanja med ustanovami 

in starši, postopek je dokaj fleksibilen in zagotavlja hitro in ustrezno pomoč otroku. V 

zdravstvenem domu strokovni tim (psiholog, logoped, specialni pedagog, razvojni pediater itd.) 

po celostnem pregledu otroka in skupni ugotovitvi s starši in vrtci napiše priporočilo, da otrok 

potrebuje dodatno strokovno pomoč za spodbujanje njegovega razvoja. (Terčon, Kocjančič, 

Krautberger in Gruden, 2011) 

 

5.2.2. OBRAVNAVANI OTROCI S KLINIČNIMI ZNAKI RMK IN 

VSAKODNEVNE AKTIVNOSTI 

Vsakodnevne aktivnosti smo analizirali na podlagi opazovanja v skupini ter na podlagi 

poročanja staršev in strokovnih delavcev v vrtcu. Ugotovili smo, da imajo vsi otroci 

primanjkljaje z vidika samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih.  

Otroci z RMK kažejo pomembna odstopanja pri vsakodnevnih veščinah, kot so oblačenje, 

osebna nega in hranjenje ter pri šolskih veščinah kot npr. zapisovanje (Dewey idr., 2011; 

Mandich, Polatajko in Rodger, 2003; Rodger  idr., 2003; Smits-Engelsman, Niemeijer in Van 

Galen, 2001). Ti primanjkljaji pomembno vplivajo na njihovo sposobnost neodvisnega 

delovanja. (Dewey,  idr., 2011; Geuze, 2005a; Summers, Larkin in Dewey, 2008a; Summers, 

Larkin in Dewey, 2008b) 

RMK pomembno vpliva na funkcionalno izvedbo vsakodnevnih aktivnosti (May-Benson, 

Ingolia in Koomar, 2002; Summers, Larkin in Dewey, 2008a; Wang idr., 2009). Summers, 

Larkin in Dewey (2008a; 2008b) pravijo, da težave pri nadziranju drže in pri finomotoričnih 

spretnostih vplivajo na otrokovo delovanje v okviru vsakodnevnih aktivnosti. Raziskave 

Mandich, Polatajko in Rodger (2003) in Missiuna idr. (2007) so pokazale, da otroci z RMK 

pogosto niso vešči pri vsakodnevnih aktivnostih, kot so oblačenje, osebna nega in hranjenje. 

Case-Smith (1995) pa po drugi strani z uporabo standardiziranih preizkusov ni uspel najti 

dovolj močne povezave med motoričnimi primanjkljaji in veščinami, ki pokrivajo skrbi zase. 

 

5.2.2.1. Počasnost pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti 

Z vidika hitrosti izvajanja vsakodnevnih aktivnosti je imela težave večina obravnavanih otrok 

– bili so počasni tako pri oblačenju in slačenju kot tudi pri hranjenju. Le dva otroka sta se tako 

med opazovanjem kot po mnenju strokovnih delavk oblekla in obula s primerno hitrostjo. Prav 

                                                 
13 Po Sloveniji se oddelki zdravstvenih domov, v katerih se nudi pomoč otrokom s posebnimi potrebami, različno imenujejo: 

center za duševno zdravje, mentalnohigienski oddelek, center za mentalno zdravje, dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer 

za psihohigieno otrok in mladostnikov in psihohigienski dispanzer. 
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tako sta tekom opazovanja in po mnenju strokovnih delavk le dva otroka z ustrezno hitrostjo 

pojedla obrok, pri čemer je bila ocena skladna le pri enem otroku.  

Kot smo že omenili, otroci z RMK delujejo v okviru vsakodnevnih aktivnosti počasneje kot 

njihovi vrstniki (Missiuna in Pollock, 1995; Schoemaker,  idr., 2001). Na področju hitrosti in 

kvalitete gibanja se pomembno razlikujejo od preostalih otrok in imajo pomembno daljši 

reakcijski čas kot njihovi vrstniki s tipičnim razvojem (Gasser in Rousson, 2004; Henderson, 

Rose in Henderson, 1992; Kalar, 2009; Largo, Fischer in Rousson, 2003; Williams, Woollacott 

in Ivry, 1992). To še posebno velja pri nalogah, ki vključujejo tako propriocepcijo kot vidne 

informacije. (Henderson, Rose in Henderson, 1992)  

Hempel (1993) dodaja, da se v danem časovnem intervalu bolj kot količina gibanja (tj. gibanja 

v optimalnem obsegu in hitrosti) spreminja kakovost gibalne funkcije (tj. koordinirano gibanje 

s čim manj odvečnih gibov). Otroci z RMK so ravno na račun teh odvečnih gibov in nepotrebnih 

vmesnih korakov tako počasni pri oblačenju in hranjenju.  

Težave pri fini motoriki se z vidika hitrosti še posebno odražajo pri gibih v okviru vsakodnevnih 

aktivnosti, kot sta oblačenje in hranjenje. Pri večini otrok z RMK po Benbow (2002) težave pri 

fini motoriki vplivajo na razvoj hitrosti izvajanja tovrstnih spretnosti, na to pa vpliva tudi 

otrokova drža, predvsem ramen, komolcev, zapestja in partnerstvo med dominantno in 

nedominantno roko.  

 

5.2.2.2. Težave pri oblačenju in obuvanju 

Po poročanju mater in strokovnih delavk so si vsi otroci samostojno oblekli enostavne kose 

oblačil. Matere so povedale, da sta si dva otroka samostojno oblekla žabice. Po mnenju mater 

so si štirje otroci samostojno zapeli zadrgo, po mnenju strokovnih delavk pa le dva otroka. Po 

dva otroka sta ločila sprednji in zadnji del oblačila, pri čemer je bila ocena mater in strokovnih 

delavk enotna le za enega otroka. Po mnenju mater sta si le dva otroka samostojno pripravila 

oblačila glede na situacijo, po mnenju strokovnih delavk pa štirje otroci. Samostojno sta si 

zapela gumbe po dva otroka, pri čemer je bila ponovna ocena skladna le pri enem otroku. Po 

mnenju strokovnih delavk sta se dva otroka v celoti pravilno oblekla in obula, po mnenju mater 

pa le en od otrok. Glede na naše opazovanje so bili trije otroci sicer samostojni pri oblačenju, a 

so se oblekli bolj neurejeno (površno navlekli oblačila nase).  

Po Goddard-Blythe (2009) je oblačenje kompleksna naloga, ki potrebuje tako grobomotorične 

kot finomotorične kompetence, še posebno ravnotežje, občutek za smer ter sposobnost 

ločevanja leve od desne strani (npr. pri obuvanju čevljev). Fina motorika ima pomembno mesto 

pri zapenjanju gumbov in zadrg, kar vključuje vidno približno-točkovno konvergenco, in pri 

učenju zavezovanja vezalk, kjer je v ospredju prehod čez telesno sredinsko črto, bilateralna 

integracija in sposobnost sledenja proceduralnim zaporedjem. Pravilno oblačenje pa prav tako 

zajema občutek za smer in tudi prostorske spretnosti. Tudi Hoare (1994) in May-Benson, 

Ingolia in Koomar (2002) pravijo, da imajo otroci z RMK v okviru oblačenja najpogosteje 

težave pri zapenjanju in zavezovanju vezalk, kar se odraža tako pri kvaliteti izvedbe kot tudi 

pri hitrosti izvedbe.    

 

5.2.2.3. Težave pri hranjenju 

Vsi obravnavani otroci so bili med opazovanjem neurejeni jedci, saj jim je hrana padala s 

pribora, hitro so se tudi popackali. Nasprotno od tega so o urejenosti med hranjenjem poročale 

kar štiri matere in strokovne delavke dveh otrok. V vrtcu so štirje otroci uporabljali ves jedilni 

pribor, doma pa le trije. Pribor so po poročanju mater ustrezno držali trije otroci, po poročanju 

strokovnih delavk pa le dva. Tako po mnenju mater kot po mnenju strokovnih delavk so bili 

štirje otroci samostojni in natančni pri mazanju na kruh. Trije otroci so si po mnenju mater 

samostojno narezali meso, po mnenju strokovnih delavk pa le dva. Štirje otroci so po poročanju 

mater hrano nesli brez polivanja, po poročanju strokovnih delavk pa sta bila pri tem spretna le 
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dva otroka. Težave s skladnostjo ocen so bile tudi glede natakanja pijače – po poročanju mater 

so bili trije otroci spretni pri natakanju pijače v kozarec, po poročanju strokovnih delavk pa dva 

otroka, pri čemer je bila ocena skladna le pri enem otroku.  

Otroci z RMK imajo pogosto težave pri hranjenju (uporaba in drža pribora, rezanje mesa, pitje 

in hranjenje brez polivanja ter packanja, koordinacija med žvečenjem in govorjenjem). Še po 

tem, ko otrok z RMK tovrstne spretnosti obvlada, je pri izvedbi bistveno bolj upočasnjen. 

(Hoare, 1994; May-Benson, Ingolia in Koomar, 2002)  

 

5.2.2.4. Posebnosti pri osebni negi 

Če pogledamo naše ugotovitve glede osebne nege, je razvidno, da so si vsi otroci samostojno 

umili in obrisali obraz ter si obrisali nos s pihanjem. Trije otroci so bili samostojni pri brisanju 

zadnjice. Vsi so se doma samostojno počesali oz. bi se zmogli samostojno počesati po mnenju 

mater, če bi bilo česanje glede na dolžino las potrebno. Štirje otroci so si doma brez nadzora 

umivali zobe, trije so se samostojno stuširali.  

Otroci z RMK imajo večkrat težave tudi pri osebni negi (čiščenje zob, kopanje ali tuširanje, 

česanje), kar se ponovno odraža tako pri kvaliteti kot pri hitrosti izvedbe, tudi po tem, ko otrok 

z RMK tovrstne spretnosti obvlada. (Hoare, 1994; May-Benson, Ingolia in Koomar, 2002) 

 

5.2.2.5. Posebnosti pri igri 

Določene posebnosti pri obravnavanih otrocih v naši raziskavi so bile tudi glede samostojne 

igre. Po mnenju mater je bila vztrajnost pri samostojni igri primerna pri štirih otrocih. Doma so 

se štirje otroci pretežno posluževali konstrukcijske igre (npr. z lego kockami), v vrtcu pa trije 

otroci, pri čemer je bila ponovno težava glede skladnosti ocen, saj so pretežno prisotnost 

konstrukcijske igre opredelili le pri dvema otrokoma. Pogostejšo prisotnost domišljijske igre so 

omenile matere štirih otrok in strokovne delavke enega otroka. Matere dveh otrok sta poročali 

tudi o prisotnosti iger vlog. 

Raziskava Missiuna idr. (2007) je pokazala, da se predšolski otroci z RMK igrajo drugače od 

njihovih vrstnikov. Predšolski otroci imajo pogosto tudi težave pri razvijanju igralnih 

spretnosti. Pogosto se namreč zanašajo na odraslega pri strukturiranju igralnih situacij, saj 

imajo lahko težave bodisi s samo konceptualizacijo aktivnosti pri načrtovani igri bodisi z 

začenjanjem in z izvedbo posameznih korakov pri izbrani oz. načrtovani igri. Tudi ko že 

obvladajo določeno aktivnost, je pri izvedbi bolj malo raznolikosti. Pri starejših predšolskih 

otrocih se med vključevanjem v skupinske aktivnosti njihova pomanjkljiva fleksibilnost mnogo 

bolj odraža, otrok z RMK tudi pogosteje potrebuje in zahteva nadzor nad igro ali pa se raje hitro 

umakne stran. Otrokom z RMK je deljenje in izmenjava vrste pri skupnem igranji mnogo težja 

kot pa vrstnikom s tipičnim razvojem. Posledično se poveča tudi otrokova anksioznost v 

skupinskih situacijah. (May-Benson, Ingolia in Koomar, 2002) 

Missiuna idr. (2007) so ugotovili, da po poročanju staršev otroci z RMK pogosteje izbirajo tihe, 

domišljijske igre kot pa bolj aktivne, grobomotorične igre. Puderbaugh in Fischer (1992, v May-

Benson, Ingolia in Koomar, 2002) sta proučevala igralne spretnosti predšolskih otrok z RMK, 

točneje kvalitativne vidike njihove igre. Ugotovila sta, da so ti otroci zaostajali tako pri gibalnih 

vidikih igre (poseganje, premikanje in manipulacija s predmeti) kot tudi pri procesnih 

spretnostih (zaporedja, organizacija ter proučevanje predmetov in aktivnosti). 

Kennedy-Behr, Rodger in Mickan (2013) so analizirali igro pri otrocih z RMK in ugotovili, da 

je njihova igra razvojno nižja kot pri njihovih vrstnikih. Gibalna nespretnost predvsem vpliva 

na plezanje po igralih, tekanje in na poskakovanje, torej vse, kar je del vsakodnevnih aktivnosti 

predšolskih otrok in je povezano s socialnim vključevanjem. Igranje na nižjem razvojnem 

nivoju z vidika obvladovanja prostorske dimenzije otroke z RMK omejuje pri interakciji z 

vrstniki, kar vodi v manj priložnosti za vadbo in pomembno vpliva tudi na nadaljnji razvoj 

grobe motorike ter vključenost otrok v socialne igre. Poleg tega otroci z RMK tudi pogosteje 
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menjujejo aktivnosti in teme pri igranju, kar je morda tudi odraz težav z vzdrževanjem 

pozornosti pri nekaterih otrocih z RMK. Več težav imajo tudi pri kooperativni igri, ravno na 

račun manj zrelih igralnih vzorcev, pri čemer je najpogostejši problem čakanje na vrsto in 

sklepanje kompromisov za potrebe skupinske igre. Avtorji poudarjajo tudi pomen govorno-

jezikovne komponente, saj ima pri igri komunikacija pomembno vlogo – otroci se igrajo 

besedne igre, morajo spreminjati svoj govor glede na soudeleženca pri igri, morajo komunicirati 

s soigralci glede organizacije igre itd. Čeprav imajo otroci z RMK manj govorno-jezikovnih 

težav v okviru igre kot pa pri drugih vidikih igre, vseeno niso dovolj spretni v primerjavi z 

njihovimi vrstniki.  

Tudi raziskava Rosenblum, Waissman in Diamond (2017) je pokazala, da je igra predšolskih 

otrok z RMK odstopala od igre predšolskih otrok s tipičnim razvojem, in sicer na naslednjih 

področjih: raznolikost, pogostost, sociabilnost in preference. Med igro so otroci z RMK 

izkazovali bistveno slabšo izvedbo v medosebni interakciji in pri izvršilnih funkcijah. 

Motorična in izvršilna kontrola, ki se kažeta tudi pri primanjkljajih v okviru vsakodnevnih 

aktivnosti, pa sta, po mnenju avtorjev, bistveno prispevali k napovedi otrokove celostne 

udeležbe pri igri.    

Otroci z RMK so se po Bar-Haim in Bart (2006) in po Kennedy-Behr, Rodger in Mickan (2013) 

bistveno manj vključevali v skupinske aktivnosti, kar je še posebno izstopajoče pri zunanji igri 

(na dvorišču in na igralih). Prav tako je bila v vrtcu zunanja igra povezana z bolj socialnimi 

igrami (Bar-Haim in Bart, 2006) in je predstavljala bolj kompleksno medvrstniško igro kot igra 

v igralnici (Shim, Herwig in Shelley, 2001, v Kennedy-Behr, Rodger in Mickan, 2013). Pri igri 

v igralnici so se otroci z RMK po Kennedy-Behr, Rodger in Mickan (2013) v skupinske igre 

vključevali na podobnem nivoju kot njihovi vrstniki (kar naj bi bilo tako na račun nižjih zahtev 

okolja), kot pa zunaj (kjer je v ospredju bolj groba motorika). Pri konstruktivni igri, pri igri vlog 

in pri igrah prerivanja, ki so pogoste vrste igre v igralnici, pa se otroci z RMK niso razlikovali 

od vrstnikov. 

Dalje, Rodger idr. (2003) pravijo, da je otrok, ki ima težave pri fini motoriki, v primerjavi z 

vrstniki že v vrtcu v slabšem položaju pri risanju, konstrukcijski igri, pri igrah z žogo, pri 

rokovanju z različnim orodjem, pri ustvarjanju z drobnim materialom ipd. Larkin in Summers 

(2004) poudarjata, da otrok, ki zaradi svojih primanjkljajev na področju fine motorike ne more 

sodelovati v skupnih aktivnostih v vrtcu oz. šoli, zato zamuja pomembne učne izkušnje in bo 

tudi manj priljubljen kot igralni partner. Ob vstopu v šolo so pogostejše čustvene težave. 

(Chambers in Sugden, 2002) 

Jarus idr. (2011) so raziskovali vzorce vključevanja petletnih do sedemletnih otrok z RMK v 

izvenšolske aktivnosti. Raziskava je pokazala, da je bila pri otrocih z RMK manjša 

raznovrstnost nabora izvenšolskih aktivnosti, prav tako so se redkeje vključevali v tovrstne 

aktivnosti, pogosteje so izbirali aktivnosti, ki so bile bolj tihe in socialno bolj izolirane, kot pa 

otroci s tipičnim razvojem. 

Ker je pri obravnavanih otrocih v okviru naše raziskave prevladovala konstrukcijska igra, jo je 

potrebno podrobneje proučiti z ozirom na vpliv primanjkljajev v okviru RMK na izbor tovrstne 

igre. Lalanne idr. (2012) so ugotovili, da izbor otrokove igre ni odvisen od njegovih vidno- 

prostorskih sposobnosti, kar je v nasprotju z ugotovitvami Connor in Serbin (1977, v Lalanne, 

Falissard, Golse in Vaivre-Douret, 2012) in Caldera idr. (1999). Izkušnje v igralnih aktivnostih 

vplivajo na otrokove vidno-prostorske spretnosti, po drugi strani pa je izbor tovrstnih iger lahko 

rezultat različnih prirojenih kompetenc in/ali izkušenj v zgodnjem otroštvu, vse to pa 

predstavlja pomembne dejavnike pri odražanju otrokovih spretnosti pri igri. Prosta igra in igra 

s kockami sta povezani s prostorsko vizualizacijo, pri čemer sta v ospredju dve komponenti, in 

sicer aktivnost in izvedba glede na reprezentativne spretnosti pri prostorski vizualizaciji in 

ustvarjalnost oz. sposobnost razstavljanja seta kock in sestavljanja drugih različic danega seta 

z uporabo vidnega materiala. (Caldera idr., 1999) 
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5.2.2.6. Posebnosti pri ostalih vsakodnevnih aktivnostih 

Analiza preostalih vsakodnevnih aktivnosti je pokazala, da so doma vsi otroci pomagali pri 

hišnih opravilih, pri čemer štirje otroci niso potrebovali opominjanja za zadolžitev, le trije otroci 

pa so imeli ustrezno vztrajnost pri zadolžitvi. Trije otroci so doma in v vrtcu skrbeli za svojo 

lastnino. Matere so poročale o ustrezni organizaciji (pospravljanje stvari, urejenost okolja) pri 

treh otrocih, strokovne delavke pa pri štirih otrocih. Med opazovanjem so trije otroci svoja 

oblačila in obutev primerno pospravili. Trije otroci so varno prečkali cesto, dva sta šla sama 

ven v sosesko. Vsi so se primerno oglasili po telefonu in prenesli sporočilo. Vsi so spoštovali 

zasebnost in lastnino drugih. Štirim otrokom so lahko zaupali manjšo vsoto denarja. Trije otroci 

so se odpravili spat brez pomoči in nadzora odraslega. 

Starši pogosto opozarjajo na večje težave pri uveljavljanju hišnih pravil glede domačih opravil, 

saj otroci z RMK bistveno težje izvedejo vse potrebne korake, opravil večkrat ne dokončajo in 

potrebujejo stalen nadzor in opominjanje s stani odrasle osebe (May-Benson, Ingolia in 

Koomar, 2002). Summers, Larkin in Dewey (2008a) ugotavljajo, da otroci z RMK potrebujejo 

več strukture in pomoči, stalno jih je potrebno opominjati, da dokončajo zadane naloge v danih 

časovnih okvirjih. Tudi pričakovanja njihovih staršev, da bodo zmogli nekaj narediti 

samostojno, so precej nižja. Poglavitna dejavnika, ki vplivata na samostojno udeležbo pri 

vsakodnevni rutini, sta starost otroka in stopnja njegovih gibalnih primanjkljajev. 

V primerjavi z otroki s tipičnim razvojem imajo predšolski otroci s kliničnimi znaki RMK 

težave tudi pri izvršilnih funkcijah, še posebno z vidika delovnega pomnjenja in načrtovanja 

oz. organizacije (Houwen, van der Veer, Visser in Cantell, 2017), kar pomembno vpliva na 

njihovo samostojnost v okviru vsakodnevnih aktivnosti.  

 

Če povzamemo, pomanjkljiva samostojnost v okviru vsakodnevnih aktivnostih se je izkazala 

za pomemben dejavnik v funkcioniranju obravnavanih otrok s kliničnimi znaki RMK. Blank 

idr. (2012) pravijo, da RMK kot kronična motnja pušča vidne posledice v vsakdanjem življenju. 

Lingam idr. (2009) ugotavljajo, da ima najmanj 2% vseh otrok s povprečnimi oz. 

nadpovprečnimi spoznavnimi sposobnostmi težave pri vsakodnevnih aktivnostih, 3% pa ima 

določeno stopnjo funkcionalne motnje pri vsakodnevnih aktivnostih ali pri šolskem delu. 

 

5.2.3. MOČNA PODROČJA OBRAVNAVANIH OTROK S KLINIČNIMI ZNAKI 

RMK 

Po pregledu obstoječe literature v različnih bazah podatkov (Academic Search Complete, Sage 

Journals Online, PubMed, ScienceDirect, SCOPUS, Web of Science) smo našli le eno 

raziskavo, kjer so raziskovalci obravnavali temo močnih področij pri otrocih z RMK, zato imajo 

naše ugotovitve pomembno raziskovalno vrednosti in znanstveni doprinos tudi v mednarodnem 

okolju. Missiuna, Rivard in Pollock (2011) so izpostavljali, da so močna področja pri otrocih z 

RMK najpogosteje z vidika naprednih bralnih zmožnosti, ustvarjalne imaginacije, občutljivosti 

za potrebe drugih (op. a. prosocialnost) in/ali verbalnih spretnosti.  

V slovenskem prostoru po naših podatkih obstaja le en zapis močnih področij otrok z RMK, tj. 

Kavkler (2003), kjer avtorica opozarja, da je okolje redko pozorno na njihova močna področja: 

komunikacijske sposobnosti, računalništvo, obvladovanje bralnih veščin pri štirih, petih letih, 

interes za zgodovino, za zemljepis, interes za naravoslovje, dobro logično sklepanje pri 

matematiki in likovno izražanje. Na močna področja otrok z RMK pa so opozarjali tudi drugi 

(Filipčič in Terčon, 2012; Filipčič, Terčon in Stele, 2014). 

Ker je v klinični praksi ocenjevanje in obravnava močnih področij stalnica v diagnostičnem 

ocenjevanju, še posebno v okviru modela odziv na intervencijo (Coleman in Neitzel, 2006), ki 

je trenutno najbolj pogosto uporabljen model kliničnega dela z otroki s posebnimi potrebami, 

bomo naše ugotovitve analizirali le preko naših izkušenj v praksi.  
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5.2.3.1.Močno govorno-jezikovno področje 

Pri štirih otrocih je bilo močno govorno-jezikovno področje, pri čemer so trije otroci izkazovali 

bogat besedni zaklad, ustrezno komunikacijo, njihovo govorno razumevanje in izražanje pa je 

bilo nadpovprečno. Pri četrtem otroku sta govorno razumevanje in izražanje predstavljala 

močnejše področje. Govorno-jezikovno področje je tudi v klinični praksi zelo pogosto močno 

področje pri otrocih in mladostnikih z RMK. (Filipčič in Terčon, 2012; Filipčič, Terčon, in 

Stele, 2014; Kavkler, 2003; Missiuna, Rivard, in Pollock, 2011) 

Čeprav močno govorno-jezikovno področje povezujemo z RMK, pa obstaja tudi možnost 

vpliva dejavnika izobraženosti matere, saj je le-ta po Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc (2006), 

kot smo ugotovili že v poglavju ‘Socialno-razvojni dejavniki’, najpomembnejši dejavnik vpliva 

na razvoj govornih kompetenc pri otroku. 

 

5.2.3.2. Močne spoznavne sposobnosti 

Na spoznavnem področju so imeli obravnavani otroci v naši raziskavi različno močna področja. 

Vsi otroci so pozitivno izstopali na področju zgodnjih matematičnih veščin, pri čemer je imel 

eden od otrok ustrezna znanja in veščine na vseh ocenjevalnih področjih razen pri prepoznavi 

zapisanih števil. Štirje otroci so imeli dobre predopismenjevalne veščine. Trije otroci so imeli 

izjemno splošno poučenost in so bili izjemno učljivi. Štirje otroci so imeli bujno domišljijo.  

Po pričakovanjih sta bili najpogosteje izraženi močni področji v okviru spoznavnega razvoja 

med obravnavanimi otroki ravno bujna domišljija in področje zgodnjih matematičnih veščin, 

kar se kaže tudi v klinični praksi in v strokovni literaturi (Filipčič in Terčon, 2012; Filipčič, 

Terčon, in Stele, 2014; Kavkler, 2003; Missiuna, Rivard, in Pollock, 2011). Otroci z RMK 

imajo v klinični praksi pogosto bujno domišljijo, imajo pa tudi dobre količinske predstave in 

logično mišljenje, kar je še kako pomembno pri učenju matematike, kjer praviloma dosegajo 

boljše rezultate in uspehe na tekmovanjih. 

Prav tako smo glede na našo klinično prakso pričakovali dobre rezultate pri splošni poučenosti, 

učljivosti in pri predopismenjevalnih veščinah, z izjemo vpliva RMK na samo grafomotoriko, 

kar bomo analizirali v poglavju 'Primanjkljaji obravnavanih otrok s kliničnimi znaki RMK'. 

Slednje je pomemben pokazatelj kasnejših bralnih veščin, kar po Kavkler (2003) predstavlja 

tudi močno področje otrok z RMK. 

Štirje otroci so med opazovanjem v skupini pokazili dobre kompenzacijske strategije v okviru 

vsakodnevnih aktivnostih, ki so jim bile težje izvedljive (olajšali so si izvedbo npr. pri oblačenju 

ali pri hranjenju). Dobre kompenzacijske strategije smo v klinični praksi do sedaj opazili pri 

otrocih z RMK z ustreznimi spodbudami v okolju.  

 

5.2.3.3. Ostala močna področja 

Pri dveh otrocih sta se kot močni področji pokazali tudi empatičnost in prosocialno vedenje. 

Socialno-čustveno področje načeloma velja za področje, na katerem imajo otroci z RMK 

primanjkljaje, kar bomo podrobneje analizirali v poglavju 'Primanjkljaji obravnavanih otrok s 

kliničnimi znaki RMK', se je pa v naši klinični praksi tudi izkazalo, da so bili nekateri otroci z 

RMK izjemno empatični in prosocialni, kar pa je bila bolj izjema kot pravilo. 

Preostala močna področja, ki so bila prisotna le pri posameznih obravnavanih otrocih v naši 

raziskavi, so bila izvrstno vidno in slušno pomnjenje, časovna in prostorska orientacija, 

metakognicija, primerna pozornost in koncentracija, dobro motorično planiranje in dobra 

vidno-motorična integracija pri enem otroku, dobre socialne kompetence in socialno 

prilagajanje ter dobro vidno razlikovanje pa pri drugem otroku. Našteta področja se v naši 

klinični praksi pogosteje niso pojavljala.  

Močna področja enega otroka so sicer tudi odraz njegove predvidene nadarjenosti, saj je bil po 

poročanju vzgojiteljic v vrtcu zaznan kot nadarjeni otrok, z nadpovprečnimi intelektualnimi 
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sposobnostmi, prav tako je to izpostavila njegova mati, njegove izjemne sposobnosti, spretnosti 

in veščine pa so bile očitne tudi v okviru naših ocenjevanj in opazovanj v skupini. 

En otrok je bil socialno zelo spreten, kar je precej nepričakovano. Predvidevamo, da je njegova 

izjemna socialna spretnost odraz zelo ugodnih spodbud iz okolja, tako v vrtcu kot doma. 

Navsezadnje prihaja tudi iz najbolj številčne družine, kjer so štirje otroci. Te ugotovitve so 

skladne tudi z Missiuna, Rivard in Pollock (2011), ki so med drugim izpostavili prosocialno 

vedenje kot močnejše področje pri otrocih z RMK.  

 

5.2.3.4. Ocena močnih področij s strani pomembnih drugih 

Če naše ugotovitve primerjamo z ocenami mater in strokovnih delavk, vidimo, da so strokovne 

delavke govor in jezik kot močno področje prav tako zaznale pri štirih otrocih, matere pa pri 

treh otrocih. Zgodnje matematične veščine so strokovne delavke kot močne opisale le pri dveh 

otrocih, matere pa nikjer. Domišljijo so matere izpostavile pri štirih otrocih, pri čemer je bila le 

pri treh otrocih ocena skladna z našo oceno. Glede dobrih spoznavnih sposobnosti so bile 

skladne ocene z našimi ocenami pri dveh otrocih. Prav tako so bile skladne ocene strokovnih 

delavk glede motivacije pri dveh otrocih. Strokovne delavke in matere so torej opažale 

najpogosteje opažena močna področja, tj. govor in jezik ter matematiko (Filipčič in Terčon, 

2012; Filipčič, Terčon, in Stele, 2014; Kavkler, 2003) ter domišljijo in dobre spoznavne 

sposobnosti. Glede slednjega je potrebno poudariti, da se spoznavne sposobnosti otrok z RMK 

nahajajo na kontinuumu od povprečnih do nadpovprečnih (Ameriška psihiatrična zveza, 2013) 

in dobre spoznavne sposobnosti ne morejo a priori biti lastnost, ki bi jo pričakovali pri vseh oz. 

pri večini otrok z RMK.  

 

5.2.4. PRIMANJKLJAJI OBRAVNAVANIH OTROK S KLINIČNIMI ZNAKI 

RMK 

Analiza primanjkljajev obravnavanih otrok s kliničnimi znaki RMK je pokazala izjemno 

raznolikost značilnosti otrok z RMK. 

 

5.2.4.1. Težave pri grobi motoriki 

Obravnavani otroci so imeli različne težave in primanjkljaje na področju grobe motorike. Vsi 

so imeli v prvi vrsti težave s koordinacijo. Raziskava Mackenzie idr. (2008) je pokazala, da 

otroci z RMK niso imeli težav pri koordinaciji v okviru osnovnih grobomotoričnih nalog (npr. 

pri usklajevanju ploskanja s topotanjem nog na mestu), če pa so tem nalogam dodali še različne 

elemente, ki so zahtevali integracijo različnih informacij, so se težave pri otrocih z RMK 

stopnjevale. Raziskava Elders idr. (2010) o koordinaciji glava-telo-roka pri otrocih z RMK je 

pokazala, da imajo otroci z RMK težave že pri koordinaciji in nadziranju enostavnih gibov, tj. 

pri usklajevanju sinergijskih mišičnih skupin z le eno prostostno stopnjo (npr. pri gledanju v 

točko med sedenjem na sedišču, ki ni fiksno). 

Smyth in Mason (1997) prav tako izpostavljata pomen gibalne neskladnosti pri otrocih z RMK. 

Izvor te neskladnosti je lahko, po njunem mnenju, v proprioceptivnem odgovoru na dražljaj, v 

motoričnem programiranju, v zaporedju in hitrosti vključevanja določenih mišic in mišičnih 

skupin ali v ustrezni kvaliteti oz. hitrosti gibalnega odgovora.  

Prav tako so v naši raziskavi imeli vsi obravnavani otroci težave in pri spretnostih z žogo. Mon-

Williams, Tresilian in Wann (1999) pravijo, da se pri otrocih z RMK lahko pojavljajo tudi 

težave pri ocenah telesa v prostoru (še posebno pozicije okončin), kar vodi v neustrezno zvezo 

med zaznavanjem in izvedbo. Lefebvre in Reid (1998) ter Deconinck idr. (2006a) so raziskovali 

napovedovanje leta žoge pri otrocih z RMK. Lefebvre in Reid sta ugotovila, da so 5-7 letni 

otroci z RMK z naraščanjem starosti in s treningom kljub temu slabše napovedali let žoge kot 

vrstniki s tipičnim razvojem. Deconinck idr. so, kot smo že omenili v prvem delu naše 

raziskave, ugotovili, da so se obravnavani dečki v enaki meri kot vrstniki sicer prilagodili 
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časovnim okvirom in hitrosti pri letu žoge, a so pri tem manj odpirali roke in jih počasneje 

zaprli ob ujetju kot pa vrstniki s tipičnim razvojem. Na podlagi teh ugotovitev so sklepali, da 

so imeli ti dečki z RMK več težav pri ročni funkciji kot pa z vidika vidnega zaznavanja ali 

procesov načrtovanja aktivnosti. Kurtz (2008) temu še dodaja, da se v primeru primanjkljajev 

v vidnem zaznavanju lahko pojavijo težave nadziranja očesnih mišic, kar vpliva na otrokovo 

zmožnost fokusiranja pogleda, še posebno pri prilagajanju pogleda pri sledenju gibanja žoge. 

V naši raziskavi so imeli štirje obravnavani otroci težave tudi z ravnotežjem. Kot so že omenili 

v diskusiji v prvem delu naše raziskave, imajo otroci z RMK manj razvite ravnotežne reakcije 

(Barnhart idr., 2003). Tsai, Wu in Huang (2008) so proučevali razvoj ravnotežja pri otrocih in 

ugotovili, da so imeli otroci z RMK pri merjenju ravnotežja v prostoru več anteriorno-

posteriornih odklonov. Williams in Ho (2004) pravita tudi, da imajo otroci s slabim ravnotežjem 

oz. s slabim nadzorom drže telesa pogosto težave tudi pri usvajanju finomotoričnih in 

grobomotoričnih spretnosti, prav tako pa so pri njih prisotni primanjkljaji na vidno-motoričnem 

področju. 

 

5.2.4.2. Težave pri motoričnem planiranju 

Dva otroka sta imela težave pri motorični izvedbi zaradi primanjkljajev pri motoričnem 

planiranju. Trije otroci pa so imeli težave le pri gibalni izvedbi. Tako izvedba kot načrtovanje 

gibanja sta lahko okrnjena pri otrocih z RMK (Ozbič in Filipčič, 2010). Potrebno je poudariti, 

da nekateri raziskovalci izpostavljajo potrebo po ločevanju težav v načrtovanju od težav pri 

samo izvedbi gibanja (Ayres, 2002; Cermak, 1985; Dewey in Kaplan, 1994). Le Normand idr. 

(2000) opredelijo težave na področju motoričnega planiranja kot splošne težave v organizaciji 

in načrtovanju pristopov h gibalni nalogi, medtem ko je pri težavah pri izvedbi motorično 

načrtovanje ustrezno, sama izvedba pa neustrezna. 

Z RMK se pogosto povezujejo primanjkljaji možganskega uravnavanja procesiranja v okviru 

praksije oz. motoričnega planiranja. Odzivni čas na določen senzoričen dražljaj in celotni čas 

kompleksne gibalne naloge je pri otrocih z RMK veliko daljši kot pri otrocih s tipičnim 

razvojem, prav tako imajo lahko otroci z RMK težave tudi pri samem načrtovanju gibanja 

(Henderson, Rose, in Henderson, 1992; Kalar, 2009; Van Dellen in Geuze, 1988), kar se kaže 

v slabši imitaciji gest (Sinani, Sugden, in Hill, 2011).  

Smyth (1992) pravi, da je pri otrocih z RMK lahko zmanjšana sposobnost izdelave primernega 

gibalnega programa tudi, če nimajo težav s kinestetičnim zaznavanjem, saj se otroci z RMK 

bistveno bolj zanašajo na vidno povratno informacijo. Enako ugotavljajo Zoia, Castiello,  

Blason in Scabar (2005) in izpostavljajo, da je načrtovano gibanje pri otrocih z zaprtimi očmi 

daljše in slabše kot pri otrocih brez RMK. Pri tem sklepajo, da otroci z RMK uporabljajo 

drugačno povratno zvezo gibanja kot ostali otroci.  

Motorično planiranje je področje, ki ga ni enostavno oceniti. Glede na vlogo predmotoričnega 

korteksa pri motoričnem planiranju in zaporedjih (Dowell, Mahone, in Mostofsky, 2009; 

Nachev, Kennard, in Husain, 2008) lahko s pomočjo enostavnih nalog zaporedja (kot npr. 

naloge, pri katerih je potrebno izmenjujoče gibanje prstov, rok in nog) izvedemo osnovno 

ocenjevanje vpliva predmotoričnega korteksa in posledično motoričnega planiranja. 

Najpogosteje uporabljen preizkus za ugotavljanje motoričnega planiranja pri otrocih z RMK je 

Bergès-Lézine test imitacije gibov. Ozbič (1995) je ugotovila, da osnovno posnemanje gibov 

otrokom z znaki RMK ni povzročalo večjih težav, čeprav so bili pri tem slabši od vrstnikov s 

tipičnim razvojem. Njena raziskava je pokazala, da so imeli več težav pri sestavljenem 

posnemanju, ker so težko konstruirali gib. Prisotne so bile sinkinezije, pomanjkanje nadzora 

fine motorike, odtujenost rok in prstov ter pretiran strah in tesnoba. Gibov po mnenju avtorice 

niso dojemali globalno kot celoto, temveč kot množico majhnih gibov, prav tako je bil transfer 

podobnih gibov pomanjkljiv.  
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Pri otrocih z RMK, ki imajo težave s samim motoričnim planiranjem, se njihov primanjkljaj 

lahko odraža tudi v postopku izvajanja motoričnega zaporedja. Kot smo že omenili, so Gheysen, 

Van Waelvelde in Fias (2011) proučevale sposobnosti učenja proceduralnega vidno-

motoričnega zaporedja. Ugotovile so, da imajo otroci s kliničnimi znaki RMK v primerjavi z 

otroki s tipičnim razvojem enake sposobnosti splošnega učenja vidno-motoričnih nalog, 

pomembno slabši pa so pri učenju vidno-motoričnega zaporedja v okviru teh nalog, pri čemer 

so otroci s kliničnimi znaki RMK vseeno zmogli kasneje priklicati dano zaporedje. Slednje 

nakazuje na to, da je vir težav pri učenju zaporedja pri otrocih z RMK v samem motoričnem 

planiranju in ne v učenju zaporedja. Do podobnih zaključkov so prišli tudi Wilson, Maruff in 

Lum (2003). Otroci s kliničnimi znaki RMK so v njihovi raziskavi dosegali enake rezultate kot 

otroci s tipičnim razvojem pri nalogah, ki zahtevajo proceduralno učenje. Ugotovili so tudi, da 

je pri otrocih z RMK proceduralno učenje enostavnih zaporednih gibov enako kot pri otrocih s 

tipičnim razvojem. Po drugi strani pa naj bi bilo po Bo in Lee (2013) učenje gibalnih zaporedij 

poleg zaznavno-gibalnega prilagajanja ključna kategorija za ugotavljanje primanjkljajev pri 

učenju gibanja otrok s kliničnimi znaki RMK. 

 

5.2.4.3. Težave pri stranskosti 

Pri enem otroku je bila prisotna križna stranskost, pri drugem otroku pa stranskost še ni bila 

opredeljena. Pri otrocih s tipičnim razvojem se najkasneje pred vstopom v šolo razvije lateralna 

dominanca (stranskost), na podlagi katere ugotavljamo prevladujoče delovanje ene od 

možganskih hemisfer (Huh, Williams in Burke, 1998). Pomanjkanje razvitosti stranskosti ob 

vstopu v šolo je lahko znak, da normalna dominanca in specializacija možganskih hemisfer še 

ni določena. Otroci s pomanjkljivo stranskostjo pri gibalnih nalogah uporabljajo eno ali drugo 

stran telesa (nobena ni prednostna). V nekaterih redkih primerih pa so otroci zmožni uporabljati 

obe strani v enaki meri (kot npr. pri ambidekstriji oz. obojeročnosti). V večini primerov 

možganski hemisferi nista toliko razviti, da bi zadovoljili specializacijo nevronske poti za 

gibalno kontrolo z eno možgansko hemisfero. (Wilms Floet in Maldonado-Duran, 2006) 

 

5.2.4.4. Težave pri fini motoriki 

V okviru fine motorike so imeli štirje otroci v naši raziskavi težave s koordinacijo oko-roka, pri 

čemer je imel en otrok težave na račun primanjkljajev pri motoričnem planiranju, drugi otrok 

je imel težave izključno zaradi primanjkljajev na področju vidnega zaznavanja, tretji otrok 

izključno zaradi motorične koordinacije, četrti otrok pa zaradi težav na obeh področjih vidno-

motorične integracije in primanjkljajev pri motoričnem planiranju.  

Težave na področju fine motorike so lahko različne. Večina otrok z RMK ima težave pri fini 

motoriki, še posebno pri zapisovanju, kar se najbolj odraža pri razvoju hitrosti, ritma, naklona 

in stalnosti oblikovanja črk, na kar vpliva tudi otrokova drža, predvsem ramen, komolcev, 

zapestja, in partnerstvo med dominantno in nedominantno roko (Benbow, 2002). Raziskava 

Rodger idr. (2003) je pokazala, da kar 30% vseh levičarjev in 10% celotne populacije uporablja 

drugačen prijem pisala in škarij, pri čemer imajo težave z držo pisala tudi po tem, ko se že nekaj 

časa učijo pisati. Smits-Engelsman, Niemeijer in Van Galen (2001) so sklepali, da so težave pri 

zapisovanju pogojene z nevro-motoričnimi mehanizmi, za katere so značilni hitri in nezreli gibi, 

ki so posledica pomanjkanja inhibicije v CŽS.  

Po Wilms Floet in Maldonado-Duran (2006) je lahko okrnjena fina motorika tudi posledica 

pomanjkanja stabilizacije trupa in proksimalnih sklepov, ki je značilna za optimalno razvito 

grobo motoriko. Tako otroci pri pisanju ne obvladajo trojnega vzorca stabilizacije trupa, rame 

in komolca. Ko to obvladajo oz. dosežejo boljšo diferenciacijo med ramo in ostalimi sklepi, so 

pripravljeni na pisanje, pri čemer mora gibanje potekati samo v zapestju, medtem ko so ostali 

sklepi pri miru. Otroci, ki ne znajo stabilizirati trupa in rame, si pomagajo z bolj oddaljenimi 

deli telesa. Ti otroci pri zapisovanju največkrat premikajo celo roko, pri čemer porabijo dosti 
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več energije kot njihovi vrstniki, zaradi česar pogosto tožijo o bolečinah v roki pri zapisovanju, 

pogosto hitro odnehajo in se izogibajo zapisovanju in risanju. Raziskava Cratty (1993) je tudi 

pokazala, da lahko oseba z RMK, ki ima sicer težave pri izvedbi določene finomotorične 

naloge, vseeno ustrezno izvede določeno kompleksno gibalno nalogo, ki zahteva vključitev 

večjih mišic in mišičnih skupin. 

En otrok v naši raziskavi je bil pri grobomotorični izvedbi izrazito upočasnjen, v okviru fine 

motorike pa je počasen tempo odražal edini primanjkljaj. Odzivni čas na določen senzorični 

dražljaj in celotni čas kompleksne gibalne naloge je pri otrocih z RMK veliko daljši kot pri 

otrocih s tipičnim razvojem, prav tako imajo lahko otroci z RMK težave tudi pri samem 

načrtovanju gibanja (Henderson, Rose, in Henderson, 1992; Kalar, 2009; Van Dellen in Geuze, 

1988). Van Dellen in Geuze (1988) izpostavljata še, da se zakasnel gibalni odziv nemalokrat 

odraža kot nepopolna, nenatančna in nekvalitetna izvedba dane gibalne naloge. Otroci z RMK 

pogosto ne reagirajo pravočasno na senzorični dražljaj (Gillberg, Gillberg, in Groth, 1989; 

Henderson, Rose, in Henderson, 1992). V gibanju otrok z RMK je lahko zaznati večje število 

pridruženih reakcij, nehotenih gibov in nepravilnosti v ritmu (Kalar, 2009). Vse to vpliva na 

zmanjšano hitrost željenega giba (Van Waelvelde idr., 2006). 

Trije otroci v naši raziskavi so imeli težave tudi z grafomotoriko, in sicer sta dva otroka imela 

težave s prijemom pisala (spreminjanje prijema pri enem in štiriprstni prijem pri drugem 

otroku), tretji otrok pa je imel težave s krčevito držo in s pritiskom na podlago. Po M. Benbow 

(2002) otroci z RMK izstopajo tudi pri drži med zapisovanjem ter pri prijemu pisala ali drugih 

orodij (npr. jedilnega pribora ipd.). Lamme (1979, v Benbow, 2002) pravi, da so za 

grafomotorično izražanje in izvedbo potrebni ustrezen finomotoričen razvoj, koordinacija oko-

roka, spretnost držanja pripomočkov oz. pisal, zmožnost tekoče izvedbe osnovnih potez, kot sta 

krog ali črta, primerno zaznavanje črk vključno s sposobnostjo prepoznavanja oblik, podobnosti 

in razlik in omogočanja izvedbe gibov, potrebnih za prerisovanje teh oblik, ter orientacija pri 

zapisovanju, ki zajema tudi vidno analizo črk in ločevanje leve od desne strani. Žerdin (2003) 

še dodaja, da so pri grafomotoriki pomembni tudi vplivi grobe motorike (občutenje lastnega 

telesa, stranskost, primerna mišična napetost in oživčenost), mišično-gibalnih občutkov, 

prijemov in gibanje, ki kasneje sodelujejo pri pisanju. Zelo pomembni so tudi razvoj 

prostorskega zavedanja, nadzorovanja gibanja v prostoru ter sposobnost nadziranja roke glede 

na ukaze iz možganov. Vse to je, kot smo že omenili, pri otrocih z RMK pogosto okrnjeno.  

En otrok je imel izrazite težave z grafomotoriko, še posebno je bilo to občutno pri risanju 

človeka, saj je kljub predvidoma nadpovprečnim spoznavnim sposobnostim pri 5 letih še vedno 

risal glavonožca. Goodnow (1977) pravi, da je risanje človeka najpogostejša prvina, ki jo 

predšolski otroci rišejo, najprej v obliki spiralnih čačk vse do popolnoma izdelane človeške 

figure, pri kateri so posamezni deli v ustreznem razmerju in so prisotni tudi različni dodatki, 

podrobnosti (slednje opažamo pri otrocih pred vstopom v šolo). Prva prepoznavna oblika 

risanja človeka je glavonožec – figura, ki ima glavo in noge, nima pa trupa, v povprečju jo 

najpogosteje zaznamo pri otrocih, starih od 2 do 3 leta. Cameron idr. (2012) dodajajo, da je bila 

tradicionalno naloga risanje človeka namenjena ugotavljanju približnih splošnih spoznavnih 

sposobnosti pri otrocih, pri sodobnih generacijah otrok pa temu ni več tako (Imuta, Willcock in 

Hayne, 2011, v Cameron idr., 2012). Ravno na račun prisotnosti primanjkljajev v vidno-

motorični koordinaciji in vidno-prostorskem zaznavanju se lahko pri otroku z RMK pojavijo 

težave z vidika kvalitete risbe kljub ustreznim spoznavnim sposobnostim. Razvoj spretnosti 

risanja pa je osnova za kasnejši razvoj zapisovanja, zahteva pa tudi visok nivo koordinacije in 

natančnosti. (Bouwien, Smits-Engelsman, Niemeijer in Van Galen, 2001) 
 

5.2.4.5. Težave pri zaznavanju 

Pri zaznavanju so bili primanjkljaji obravnavanih otrok bistveno bolj nehomogeni, kar je tudi 

skladno z različnimi raziskavami pomena zaznavanja na pojav RMK (Ameratunga, Johnston in 
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Burns, 2006; Deconinck,  idr., 2006b; Mon-Williams, Pascal in Wann, 1994; Piek, Baynam in 

Barrett, 2006; Schoemaker,  idr., 2001; Van Waelvelde idr., 2004; Van Waelvelde idr., 2006), 

kjer so si bile ugotovitve pogosto nasprotujoče. 

Dva otroka v naši raziskavi sta imela težave z vidnim pomnjenjem in vidnim razlikovanjem, 

dva otroka pa samo z vidnim pomnjenjem. Raznovrstnost težav pri otrocih z RMK je bila že 

večkrat obravnavana. Wilson in McKenzie (1998) sta, kot smo že omenili, izvedla meta-analizo 

obstoječih raziskav na temo težav na področju procesiranja informacij pri otrocih z RMK in 

ugotovila, da so raziskave najpogosteje poročale o primanjkljajih na področju vidno-

prostorskega procesiranja. Sklepala sta, da so težave pri procesiranju (posebno pri vidnem 

procesiranju) povezane s težavami pri motorični koordinaciji. 

Otroci z RMK pomembno slabše rešujejo naloge vidnega zaznavanja kot otroci s tipičnim 

razvojem, vendar tovrstni primanjkljaji niso značilni za vse otroke z RMK (Tsai, Wilson in Wu, 

2008; Van Waelvelde idr., 2004). Vidni in gibalni sistem sta nevrološko in funkcionalno 

povezana. Deconinck idr. (2006b) so v svoji raziskavi o povezanosti odsotnosti vida z izvedbo 

gibalne naloge pri otrocih z RMK ugotovili, da sta se pri odsotnosti vida zmanjšali frekvenca 

giba in hitrost izvedbe giba. Tudi Mon-Williams, Pascal in Wann (1994), ki so proučevali 

očesno funkcijo pri otrocih z RMK, niso našli nobenih posebnosti vidnega statusa pri otrocih z 

RMK, kar bi lahko obrazložilo njihove gibalne primanjkljaje. Po drugi strani pa lahko težave 

pri vidnem zaznavanju nastanejo zaradi neučinkovitih gibov mišic očesnega zrkla (Kurtz, 

2008), lahko pa je vidno zaznavanje popolnoma normalno, a posameznik ni sposoben dovolj 

kvalitetno in hitro interpretirati in organizirati vidne informacije iz okolja.  

Smyth (1994) pravi, da je potrebno ob pojavu gibalne nespretnosti in motnje ravnotežja vedno 

preveriti tudi vidno zaznavanje, saj je lahko razlog slabega ravnotežja ravno v 

necentraliziranem vidnem polju. Pri otrocih s tovrstnimi težavami so gibalne spretnosti pogosto 

boljše pri gibanju z zaprtimi očmi, za kontrolo gibanja pa potrebujejo močno povratno 

informacijo. Sposobnosti vidnega zaznavanja, kot npr. vidno-motorična integracija, pa so tesno 

povezane tudi z učno uspešnostjo. (Taylor Kulp in Mazzola Sortor, 2003) 

Vaivre-Douret (2014) v svoji pregledni študiji RMK izpostavlja, da je potrebno ločiti vidno-

motorične spretnosti in vidno zaznavanje. Ravno na račun vidnega zaznavanja je namreč veliko 

kontroverznosti v strokovni literature glede tega ali imajo otroci z RMK pogostejše težave pri 

vidnem zaznavanju ali ne. Avtor poudarja, da je le nekaj raziskav potrdilo primanjkljaje na 

področju zaznavanja pri RMK. 

Otroci v naši raziskavi so tudi dosegali različne rezultate pri vidno-motorični integraciji v 

okviru preizkusa VMI. Kot smo že prej omenili, so imeli nekateri težave samo zaradi vidnega 

zaznavanja, drugi samo zaradi motorične koordinacije, tretji pa zaradi obojega.   

Kulp, Mazzola in Mazzola (2003, v Wiid, 2011) pravijo, da na rezultat VMI sicer vplivajo 

primanjkljaji pri vidnem zaznavanju in/ali motorični koordinaciji, pri nekaterih otrocih pa so 

lahko rezultati pri danih podtestih VMI preizkusa primerni, na osnovnem VMI pa dosegajo 

pomembno nizke rezultate, za kar Beery (1997) izpostavlja, da je VMI obširnejši, kot je vsota 

njegovih delov oz. podtestov. Ravno ta integracija med vidnim in gibalnim po Wiid (2011) 

predstavlja integrativno kompleksnost interakcij med dejavniki, kot so kognicija, vidno 

zaznavanje, stabilnost v ramenih, propriocepcija, usmerjenost in načrtovanje, finomotorična 

kontrola, koordinacija in psihomotorična hitrost. 

Raziskava Taylor Kulp in Mazzola Sortor (2003) je prav tako pokazala, da velik delež variance 

pri VMI ni bilo možno razložiti samo z VM podtesti, zato predlagajo, naj se pri kliničnem 

pregledu otrok izvedejo tudi podtesti VMI ne glede na njihove rezultate pri osnovnem VMI 

preizkusu, saj lahko otroci dosegajo povprečne rezultate pri VMI, na podtestih pa se izkaže, da 

so pri njih prisotne težave. Otroci lahko dosegajo slabše rezultate pri VMI zaradi primanjkljajev 

v procesiranju vidnega zaznavanja, zaradi težav pri vidno-prostorskih sposobnostih, zaradi 
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slabše motorične koordinacije, zaradi šibkejše vidne konceptualizacije in/ali zaradi neustrezne 

integracije vidnih in gibalnih kompetenc.  

Zanimivo je tudi, da je en otrok pri preizkusu VMI nekaterih lažjih nalog ni rešil,  nekatere težje 

naloge pa je ustrezno naredil. To pripisujemo predvsem njegovi odkrenljivi pozornosti in 

pomanjkljivi motivaciji, kar bomo podrobneje analizirali v nadaljevanju.  

V naši raziskavi je imel en otrok težave s slušnim pomnjenjem, drugi otrok pa s slušnim 

zaznavanjem v celoti. Težave s slušnim pomnjenjem so lahko tudi odraz težav z delovnim 

pomnjenjem. Lingam idr. (2010) in Alloway (2007) namreč izpostavljajo, da imajo otroci z 

RMK slabši delovni oz. kratkoročni spomin. Motnja vidno-prostorskega delovnega spomina 

negativno vpliva na občutek za smer, slab kratkoročni spomin pa slabo vpliva tudi na širjenje 

besednega zaklada. Raziskava Alloway in Archibald (2008) je pokazala, da so otroci z RMK 

izkazovali primanjkljaje na področjih verbalnega in vidno-prostorskega kratkotrajnega spomina 

ter delovnega spomina. 

Dva otroka v naši raziskavi sta imela težave pri prostorski orientaciji. O’Brien idr. (2002) so 

pri otrocih z RMK našli dokaze za primanjkljaj celostnega prostorskega procesiranja, Mon-

Williams, Tresilian in Wann (1999) pa so ugotovili, da se lahko pojavljajo tudi težave pri 

ocenah telesa v prostoru (še posebno pozicije okončin), kar vodi v neustrezno zvezo med 

zaznavanjem in izvedbo.  

Pomemben vidik pri otrocih z RMK z vidika upočasnjenega funkcioniranja je tudi zaznavanje 

časa, kar bi bil lahko dodaten razlog za počasnost enega otroka v naši raziskavi, saj je le-ta imel 

težave tudi s prehajanjem med aktivnostmi. Williams, Woollacott in Ivry (1992) so proučevali 

izvor težav z nadziranjem časa pri otrocih z RMK in ugotovili, da so le-te bolj povezane s 

težavami v osrednjem časovnem mehanizmu in ne v perifernih mehanizmih, ki sodelujejo pri 

implementaciji odzivov. Zaradi nezmožnosti organizacije časovnih vidikov gibanja v 

centralnem motorično-nadzornem sistemu naj bi imeli otroci z RMK tudi težave z ritmičnim 

gibanjem. Avtorji so tudi poročali o tem, da so otroci z RMK bistveno manj natančni pri 

zaznavnem ocenjevanju časovnih intervalov, na podlagi česar so sklepali, da so pri otrocih z 

RMK prizadeti tako zaznavni kot gibalni procesi, vključeni v časovne funkcije, ter, da je to 

lahko odraz nekega splošnega primanjkljaja časovnega procesiranja v centralnem mehanizmu, 

ki je del motorične kontrole. 

Trije otroci v naši raziskavi so kazali primanjkljaje na področju zavedanja svojega telesa. 

Številne študije so obravnavale težave s propriocepcijo pri otrocih z RMK (Schoemaker idr., 

2001; Smyth in Mason, 1998; Van Dellen in Geuze, 1988), še posebno z vidika procesiranja 

kinestetične informacije (Smyth, Anderson, in Churchill, 2001; Wann, Mon-Williams, in 

Rushton, 1998). Prav tako so pri otrocih z RMK lahko pomembno okrnjeni kinestetični občutki. 

Kinestezija je pomemben dejavnik pri motorični kontroli in učenju gibanja (Blank idr., 2012; 

Laszlo in Bairstow, 1983; Laszlo in Bairstow, 1985). Smyth (1994) je raziskal motnje v 

kinestetičnem zaznavanju pri otrocih z RMK, kar je pogojeval predvsem z zakasnelim gibalnim 

odzivom pri otrocih.  

Laszlo in Sainsbury (2004) sta ugotovila, da slabo kinestetično zaznavanje ob vstopu v šolo še 

ni nujno odraz slabih gibalnih kompetenc. Kinestetične sposobnosti so po njunem mnenju 

osnova za pridobitev in učenje gibalnih nalog v vsakdanjem življenju. Prisotnost kinestetičnih 

primanjkljajev pri otrocih z RMK sta opredelila že Laszlo in Bairstow (1983; 1985), spet druge 

študije, npr. Lords in Hulme (1987, v Vaivre-Douret, 2014) in Elliot, Connolly in Doyle (1988, 

v Vaivre-Douret, 2014) pa odnosa med motorično koordinacijo in kinestetično senzitivnostjo 

niso mogle potrditi.  

Raziskava Vaivre-Douret idr. (2011) je pokazala, da je bila skupina otrok z RMK uspešna kar 

pri 85% slušno-vidno-kinestetičnih nalogah in pri 79% nalogah vidnega zaznavanja. Po Fong, 

Tsang in Ng (2012) vidni sistem in vestibularni sistem bolj prispevata h kontroli drže pri 

primanjkljajih na področju ravnotežja kot pa sam sistem telesnega zaznavanja. Po drugi strani 
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pa so Li, Su, Fu in Pickett (2015) ob proučevanju kinestetičnih primanjkljajev pri otrocih z 

RMK ugotovili, da so manj občutljivi pri zaznavanju pasivnega gibanja kot njihovi vrstniki s 

tipičnim razvojem, še posebno po 6. letu starosti.  

Primanjkljaj na področju zaznavanja pa ni značilen za vse otroke z RMK.  Denimo Schoemaker 

idr. (2001), ki so proučevali procesiranje vidnih, proprioceptivnih in taktilnih informacij pri 

otrocih z RMK, niso ugotovili pomembnih razlik med otroki z RMK in otroki s tipičnim 

razvojem, vsaj s klinične perspektive ne. Otroci z RMK so se razlikovali od otrok s tipičnim 

razvojem pri nalogah dopolnjevanja slik in opredeljevanja lege v prostoru, pri nalogah, ki so 

zahtevale koordinacijo oko-roka, ugotavljanje prostorskih odnosov in pri nalogah vidno-

motorične hitrosti, vendar pa njihovi individualni rezultati s kliničnega vidika niso odstopali.  

Trije otroci v naši raziskavi so imeli tudi težave z ritmizacijo (ploskanje po različnih ritmih). 

Tudi raziskavi Ozbič (1995) in Gheysen, Van Waelvelde in Fias (2011) sta pokazali, da imajo 

otroci z RMK težave z reprodukcijo ritmičnih vzorcev.  

Po poročanju pomembnih drugih so imeli štirje otroci v naši raziskavi težave s senzorno 

modulacijo. Kot smo že prej omenili, je okrnjena senzorna integracija vseh sistemov občutenja 

(vidno, slušno, taktilno, kinestetično, proprioceptivno in vestibularno), vključno z okrnjeno 

senzorno modulacijo, pogost pojav pri otrocih z RMK (Ayres, 2002; Kremžar in Petelin, 2001). 

Miller idr. (2007) so težave v bilateralni koordinaciji rok pri RMK pripisovali ravno 

neustreznemu senzornemu procesiranju informacij iz petih klasičnih čutov (vid, sluh, dotik, voh 

in okus), vestibularnega sistema in propriocepcije. Elbasan, Kayıhan in Dzugun (2012) so 

ugotovili tudi, da boljše razvit taktilni sistem otrokom z RMK omogoča večjo samostojnost pri 

vsakodnevnih aktivnostih. 

 

5.2.4.6. Težave pri vsakodnevnih aktivnostih 

Vsi obravnavani otroci so imeli tudi težave glede samostojnosti v okviru vsakodnevnih 

aktivnosti. Podrobnejša analiza z razpravo je podana že v enem od prejšnjih poglavij, tj. v 

poglavju ‘Obravnavani otroci s kliničnimi znaki RMK in vsakodnevne aktivnosti’. 

 

5.2.4.7. Težave na področju govora in jezika 

Pri dveh otrocih so bile v ospredju tudi določene težave na jezikovnem področju. Pri enem 

otroku je bil to odraz pridružene govorno-jezikovne motnje, kar bo predstavljeno v 

nadaljevanju. O govorno-jezikovnih težavah brez prisotnosti sopojavnosti tovrstnih motenj je 

v obstoječi literaturi bolj malo govora. Kirby in Drew (2003) opisujeta težave z jezikovnim 

procesiranjem pri otrocih z RMK, King-Dowling idr. (2015) pa slabše slušno razumevanje in 

težave pri izražanju vidijo kot pomemben vpliv na komunikacijo otrok z RMK z ostalimi. 

Alloway in Archibald (2008) sta ugotovila, da imajo otroci z RMK pogosto težave z delovnim 

pomnjenjem. Ker so le-te pogosto povezne s težavami pri razvijanju besednega zaklada, so 

lahko morebitne težave pri govoru in jeziku pri otrocih z RMK ravno na račun slabšega 

delovnega pomnjenja. Avtorja sta prav tako sklepala o kavzalni povezanosti med delovnim 

pomnjenjem in jezikovnimi vidiki, kot so zmožnosti pripovedovanja, dolžina in širina 

sintaktične konstrukcije, ponavljanje povedi in jezikovno razumevanje, ter med vsemi naštetimi 

vidiki in otroci z RMK. 

 

5.2.4.8. Težave na socialno-čustvenem področju 

Pri treh otrocih v naši raziskavi so se težave odražale tudi na področju socialnih kompetenc. 

Dva otroka sta v skupini prevzemala pretežno pasivno vlogo ali se raje igrala sama, eden od teh 

dveh otrok je bil tudi raje v družbi odraslih oseb kot v družbi otrok. Otrok D pa je imel predvsem 

težave s pobudami za igro, z vzpostavljanjem socialnih stikov in z vztrajnostjo v socialni 

interakciji oz. pri skupinskih aktivnostih. 
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Gibalna kompetentnost je po Wilson (2002) predpogoj za vključevanje v šoli in za socialno 

integracijo. Kljub povprečnim oz. nadpovprečnim spoznavnim sposobnostim ima lahko otrok 

z RMK težave v šoli, pri vključevanju v skupino ter težave na čustvenem in vedenjskem 

področju. Čustvene, socializacijske in vedenjske težave pri otrocih z RMK so pogosteje 

sekundarne narave, saj nastanejo zaradi narave samih primanjkljajev v okviru RMK (Blank idr., 

2012; Kirby in Drew, 2003; Terčon, 2009a; 2009b). Raziskave vpliva gibalnih težav na otrokov 

spoznavni, socialni in čustveni razvoj (Cantell, Smyth in Ahonen, 1994; Čeh Svetina in Rožanc 

Dernikovič, 2004; Dewey idr., 2002; Flapper, Houwen in Schoemaker, 2006; Hemgren in 

Persson, 2007; Gillberg in Gillberg, 1989; Losse idr., 1991; Steger idr., 2007; Stephenson in 

Chesson, 2008; Summers, Larkin in Dewey, 2008a; Summers, Larkin in Dewey, 2008b; Van 

Waelvelde idr., 2004) so pokazale, da so pri otrocih z RMK pogoste tudi čustvene, socialne in 

vedenjske težave.  

V proučevanju splošne populacije predšolskih otrok, kjer so proučevali odnos med gibalnimi 

kompetencami in socialno angažiranostjo, so Bar-Haim in Bart (2006) ugotovili, da se otroci s 

slabšimi gibalnimi kompetencami redkeje vključujejo v skupinske igre kot njihovi vrstniki.  

Sopojavnost težav pri motorični koordinaciji, težav pri jeziku in čustveno-vedenjskih težav pri 

otrocih, starih od 3 do 6 let, so ugotovili King-Dowling idr. (2015). Boljše gibalne zmožnosti 

pri petletnih in šestletnih otrocih namreč vplivajo na zmanjševanje eksternaliziranih vedenj 

(Livesey, Keen, Rouse, in White, 2006), med prosto igro predšolskih otrok z RMK pa je opazno 

tudi povečano agresivno vedenje (Kennedy-Behr, Rodger, in Mickan, 2013), medtem ko je 

raziskava Chen, Tseng, Hu in Cermak (2009) na populaciji šolskih otrok z RMK pokazala nizek 

nivo agresivnosti, a visok nivo zadržanosti in težav s pozornostjo. 

Raziskava Gillberg in Gillberg (1989) je pokazala, da ima 75% otrok z gibalnimi primanjkljaji 

težave tudi z vidika učnega uspeha ali so bili obravnavani kot otroci s težavami na čustvenem 

in/ali vedenjskem področju. Losse idr. (1991) so v raziskavi šolskih poročil o mladoletnikih z 

gibalnimi težavami prišli do zaključka, da je imelo kar 82% mladoletnikov tudi čustvene in 

vedenjske težave ter težave s pozornostjo in s koncentracijo, 47% mladoletnikov je imelo slabo 

socialno samopodobo, kar 71% mladoletnikov pa težave pri učenju. Cantell, Smyth in Ahonen 

(1994) so ugotovili, da imajo nerodni otroci manj hobijev, manj družbenih in fizičnih aktivnosti 

ter manj ambicij pri učenju. 

Kot smo že omenili, je otrok, ki ima težave pri fini motoriki, v primerjavi z vrstniki že v vrtcu 

v slabšem položaju pri risanju, konstrukcijski igri, igrah z žogo, pri rokovanju z različnim 

orodjem, pri ustvarjanju z drobnim materialom ipd. Larkin in Summers (2004) še dodajata, da 

je večja verjetnost, da bo otrok s primanjkljaji na področju fine motorike tudi manj priljubljen 

kot igralni partner. 

Otroci s kliničnimi znaki RMK imajo večje tveganje za pojav anksioznosti in depresije (Piek 

idr., 2008) ter pogosteje kažejo agresivno vedenje ali pa ravno nasprotno, so precej zaprti vase 

(King-Dowling, Missiuna, Christine Rodriguez, Greenway, in Cairney, 2015). Vedenjske 

težave in težave v socialni interakciji pri otrocih z RMK ostajajo tudi po nekaj letih (Stephenson 

in Chesson, 2008), kar pomembno vpliva na celotno družino (Summers, Larkin, in Dewey, 

2008a).  

Cummins, Piek in Dyck (2005) so ugotovili, da so šolski otroci s slabo motorično koordinacijo 

manj spretni pri prepoznavanju čustev, kar vpliva na njihovo socialno interakcijo. Ti otroci so 

bili manj natančni pri prepoznavanju statičnih obraznih izrazov in počasnejši pri odzivanju na 

spreminjajoče obrazne izraze različnih čustev kot njihovi vrstniki. Dani primanjkljaj pa ni 

vplival na otrokovo sposobnost razumevanja čustev, kar je skladno z argumentom Cutting in 

Dunn (1999, v Piek idr., 2008), da sta prepoznavanje čustev in razumevanje čustev različni 

komponenti socialne kognicije. Ravno nasprotno pa Piek idr. (2008) v svoji raziskavi na 

predšolskih otrocih niso našli povezanosti med gibalnimi težavami in težavami pri 

prepoznavanju obraznih izrazov. Razlog za to pripisujemo ravno dejstvu, da so Cummins, Piek 
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in Dyck (2005) proučevali otroke z gibalnimi težavami in ne izključno z RMK. Pri tem je 

potrebno biti pazljiv pri interpretaciji, saj so težave pri prepoznavanju mimike značilne za osebe 

z MAS, ki imajo tudi pogosto gibalne težave, ne pa za osebe z RMK, pri katerih se MAS ne 

pojavlja. Zato tudi Piek idr. (2008) tovrstnih težav niso opazili pri otrocih z RMK. 

Dodaten razlog za slabšo socialno interakcijo nekaterih obravnavanih otrok v naši raziskavi je 

tudi v morebitnem počasnejšem procesiranju in neodločnosti. Asonitou idr. (2012) 

izpostavljajo, da je posredovanje informacij povezano s spoznavnimi sposobnostmi pri 

oblikovanju strategij in pričakovanjih v okviru procesa odločanja, pri čemer so otroci z RMK 

bistveno počasnejši in izjemno omejeni pri spoznavnem procesu odločanja (tj. pri odzivu pri 

nalogah odločanja) v primerjavi z otroki s tipičnim razvojem. Avtorji te ugotovitve pripisujejo 

slabši organizaciji odzivov oz. slabšim gibalnim sposobnostim. 

 

5.2.4.9. Težave z motivacijo 

Skupna točka nekaterim otrokom v naši raziskavi je bila tudi pomanjkljiva motivacija. Trije 

otroci so imeli težave z motivacijo, pri čemer sta se dva otroka le izogibala nekaterim gibalnim 

aktivnostim, en otrok pa je imel pomanjkljivo motivacijo in vztrajnost pri vseh vodenih 

aktivnostih. 

Otroci z RMK se težje udeležijo tipičnih gibalnih aktivnosti v otroštvu in se jih pogosto tudi 

izogibajo, zato raje izbirajo pretežno sedeče aktivnosti (Mandich, Polatajko, in Rodger, 2003; 

Poulsen in Ziviani, 2004). Wilms Floet in Maldonado-Duran (2006) pravita, da se otroci z RMK 

težje potrjujejo preko gibalnih sposobnosti, kar lahko vpliva na nizko samozavest. Ker se 

zavedajo svoje drugačnosti, so večkrat jezni in žalostni. Pogosto se izogibajo gibalnim 

aktivnostim, saj morajo za isti uspeh kot pri vrstnikih vključiti mnogo več truda in energije. Na 

njihovo samopodobo negativno vplivajo tudi težave pri vsakodnevnih aktivnostih. Vse to so 

dejavniki, ki vplivajo na nastanek sekundarnih težav pri socializaciji in na čustvenem področju. 

Kot smo že omenili, so čustvene težave pri otrocih z RMK pogostejše ob vstopu v šolo 

(Chambers in Sugden, 2002). Za pojav čustvenih težav so pomembne tudi težave v prehajanju 

med aktivnostmi. Michel idr. (2011) so po enem letu ponovno ocenili razvoj izvršilnih funkcij 

pri otrocih z gibalnimi primanjkljaji, starih od 5 do 7 let. Raziskava je pokazala, da so bili tako 

gibalne težave kot težave pri izvršilnih funkcijah še vedno v enaki meri prisotne pri otrocih z 

gibalnimi primanjkljaji. Z vidika izvršilnih funkcij se je tudi izkazalo, da so sposobnosti 

inhibicije in prehajanja med aktivnostmi bistveno slabše pri otrocih z gibalnimi primanjkljaji 

kot pri njihovih vrstnikih s tipičnim razvojem. Otroci z gibalnimi primanjkljaji so tudi 

izkazovali slabše  funkcije, potrebne za usvajanje učnih spretnosti.  

Čeh Svetina in Rožanc Dernikovič (2004) izpostavljata, da otroci z RMK pogosto postanejo 

bolj odvisni od tega, koliko jih drugi usmerjajo v gibalno aktivnost. Gibalna aktivnost za njih 

ni privlačna, bojijo se ponovnega neuspeha ali pa sploh nimajo lastnega interesa zanjo. Smyth 

in Anderson (2000) pravita, da se otroci z RMK redkeje vključujejo v skupne fizične aktivnosti 

(npr. v ekipne športe) ter so posledično pogosteje izolirani in osamljeni med šolskimi odmori. 

Smyth in Anderson (2001) sta ugotavljala, da je njihov razlog za redkejše sodelovanje pri 

ekipnih športih šibkejša sposobnost vzdrževanja drže med izvajanjem drugih gibov, še posebno, 

če imajo šibkejše razvito ravnotežje. Tudi raziskava Jarus idr. (2011) o vzorcih vključevanja 

petletnih do sedemletnih otrok z RMK v izvenšolske aktivnosti je pokazala, da je bila pri otrocih 

z RMK manjša raznovrstnost nabora izvenšolskih aktivnosti, prav tako so se redkeje vključevali 

v tovrstne aktivnosti, pogosteje so izbirali aktivnosti, ki so bile bolj tihe in socialno bolj 

izolirane, kot pa otroci s tipičnim razvojem. Z vidika njihovega zadovoljstva pri danih 

aktivnostih pa ni bilo razlik med skupinama. 

Pomemben vidik je tudi, koliko samostojnosti se zahteva od otrok z RMK. Pless idr. (2001) 

namreč poudarjajo, da starši otrok z RMK svojim otrokom pogosteje pomagajo pri gibalnih 

aktivnostih (tudi v okviru vsakodnevnih aktivnosti), jih morajo pogosteje opogumljati za 
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izvajanje gibalnih aktivnosti in se pogosteje obremenjujejo zaradi otrokove gibalne 

nespretnosti. Otroci z RMK po Summers, Larkin in Dewey (2008a) potrebujejo več strukture 

in pomoči, stalno jih je potrebno opominjati, da dokončajo zadane naloge v danih časovnih 

okvirih. Tudi pričakovanja njihovih staršev, da bodo zmogli nekaj narediti samostojno, so 

precej nižja. Poglavitna dejavnika, ki vplivata na samostojno udeležbo pri vsakodnevni rutini, 

sta starost otroka in stopnja njegovih gibalnih primanjkljajev.  

 

5.2.4.10. Težave z odkrenljivo pozornostjo in z izvršilnimi funkcijami 

Težave z odkrenljivo pozornostjo so v naši raziskavi imeli štirje otroci, dva od teh otrok v 

intenzivnejši obliki. Pri štirih otrocih je bil prisoten psihomotoričen nemir ob testnih nalogah, 

pri dveh pa hiperaktivnost v vseh situacijah.  

Michel idr. (2011) pravijo, da so otroci z RMK počasnejši pri izvedbi inhibicije in pri nalogah, 

kjer je potrebno preusmerjanje pozornosti, niso pa manj natančni kot otroci s tipičnim razvojem. 

Omenili smo že raziskavo Asonitou idr. (2012) glede počasnosti in omejenosti pri spoznavnem 

procesu odločanja, zaradi česar lahko otrok z RMK deluje kot otrok z odkrenljivo pozornostjo, 

pri čemer ne kaže drugih znakov motenj pozornosti, kot npr. eden od otrok v naši raziskavi.  

Kot smo že omenili, smo pri obravnavanih otrocih opazili odkrenljivo pozornost, težave z 

začenjanjem z aktivnostjo, težave z načrtovanjem in z organizacijo, težave s prožnostjo in 

težave z delovnim spominom, kar skupno predstavlja t.i. izvršilne funkcije. Izvršilne funkcije 

so večdimenzionalni konstrukt, ki zajema spretnosti, kot so nadzor pozornosti, inhibicija 

vedenja in delovni spomin, ki skupaj omogočajo načrten nadzor in ciljno usmerjene aktivnosti 

(Gooch, Thompson, Nash, Snowling, in Hulme, 2016). Poleg že naštetega zajema po Dawson 

in Guare (2010) tudi samoregulacijo čustev, začenjanje z aktivnostjo, načrtovanje, organizacijo, 

upravljanje s časom, v cilj usmerjeno vztrajanje, prožnost, metakognicijo in stresno toleranco.  

Izvršilne funkcije namreč niso le povezane z izvrševanjem kompleksnih spoznavnih nalog, 

temveč tudi z nalogami motorične koordinacije (Diamond, 2000; Livesey, Keen, Rouse, in 

White, 2006; Michel, Roethlisberger, Neuenschwander, in Roebers, 2011). Diamond (2000) 

govori o pomembni povezanosti med pozornostjo in izvršilnimi funkcijami, pri čemer imajo 

slednje ključno vlogo pri regulaciji tako spoznavnega kot gibalnega učenja.   

Raziskave težav z izvršilnimi funkcijami pri otrocih z RMK so vedno številčnejše, še posebno 

v zadnjih letih (Alloway, 2007; Archibald in Alloway, 2008; Houwen, van der Veer, Visser, in 

Cantell, 2017; Livesey, Keen, Rouse, in White, 2006; Michel, Roethlisberger, 

Neuenschwander, in Roebers, 2011), in večinoma izpostavljajo težave z delovnim spominom 

(Alloway, 2007; Alloway in Archibald, 2008; Houwen, van der Veer, Visser, in Cantell, 2017; 

Rigoli idr., 2013) in tudi z načrtovanjem oz. z organizacijo v vsakdanjem življenju (Houwen, 

van der Veer, Visser, in Cantell, 2017). 

 

5.2.4.11. Sopojavnost drugih motenj 

Pri štirih otrocih v naši raziskavi so bili poleg kliničnih znakov RMK prisotni tudi znaki drugih 

motenj oz. primanjkljajev.  

Dva otroka sta poleg kliničnih znakov RMK kazala tudi znake visokega tveganja za pojav 

bralno-napisovalnih težav v šolskem obdobju. Otroci z RMK imajo pogosto tudi težave na 

področju branja in pisanja (Fletcher-Flinn, Elmes, in Stragnell, 1997; Iversen, Berg, Ellertsen, 

in Tonnessen, 2005; Kaplan, Dewey, Crawford, in Wilson, 2001; Tseng, Howe, Chuang, in 

Hsieh, 2007). Fletcher-Flinn, Elmes in Stragnell (1997) so proučevali manjšo skupino otrok z 

RMK, starih od 8 do 9 let, in ugotovili, da je imelo dobri dve tretjini obravnavanih otrok težave 

pri branju, pri čemer je bila ena četrtina takšnih z izrazitimi bralnimi težavami, 93% otrok je 

imelo težave pri črkovanju, od tega slaba tretjina z izrazitimi težavami pri črkovanju. Smits-

Engelsman, Niemeijer in Van Galen (2001) so ugotovili, da ima dobra tretjina otrok z RMK 

tudi težave pri pisanju. Dewey, Kaplan, Crawford in Wilson (2002) dodajajo, da imajo otroci z 
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RMK bolj pogosto probleme z disleksijo kot otroci brez RMK. O’Hare in Khalid (2002) 

izpostavljata, da se znaki RMK v šolskem obdobju kažejo tudi pri pisanju in branju, pri čemer 

avtorja težave s slušnim procesiranjem otrok z RMK povezujeta z zaostanki pri učenju branja. 

En otrok je imel težave na govorno-jezikovnem področju, in sicer pri komunikaciji, pri 

govornem izražanju, vključno z artikulacijo in pri jezikovnem procesiranju. Težave je imel tudi 

pri grafemskem zavedanju, kar skupaj s težavami pri govornem izražanju nakazuje na težjo 

govorno-jezikovno motnjo. Pogosta sopojavnost RMK je tudi pri otrocih z govorno-

jezikovnimi težavami (Cheng, Chen, Tsai, Chen, in Cherng, 2009; Flapper in Schoemaker, 

2013; Gaines in Missiuna, 2007; Hill, 2001; Hill, Bishop, in Nimmo-Smith, 1998; King-

Dowling, Missiuna, Rodriguez, Greenway, in Cairney, 2015; Le Normand, Vaivre-Douret, 

Payan, in Cohen, 2000). Sopojavnost RMK pri tej skupini otrok je ocenjena od 33% (Flapper 

in Schoemaker, 2013) do kar 70% (Wisdom, Dyck, Piek, Hay, in Hallmayer, 2007). Raziskava 

Visscher idr. (2007) je pokazala, da je bilo med obravnavanimi otroki z govorno-jezikovnimi 

motnjami kar 51% takšnih, ki so imeli tudi težave na gibalnem področju. Ugotovili so tudi, da 

je bilo med otroki s tako govornimi motnjami kot jezikovnimi motnjami več motoričnih 

primanjkljajev kot pa v skupini otrok, ki so imeli le jezikovne motnje, še posebno je bilo to 

izrazito pri otrocih, ki so imeli težave s produkcijo govora.  

Dva otroka sta imela poleg visokega tveganja za pojav bralno-napisovalnih težav v šolskem 

obdobju tudi dodatne primanjkljaje z vidika hitrega upada pozornosti in izrazitega 

psihomotoričnega nemira (hiperaktivnost) tako v okviru vodenih aktivnosti kot pri igri, kar kaže 

na sum prisotnosti ADHD. Sopojavnost motenj pozornosti skupaj z RMK je bolj pravilo kot 

izjema (Blank idr., 2012; Gillberg, Gillberg in Groth, 1989; Gillberg in Kadesjö, 2003; 

Landgren, Kjellman in Gillberg, 1998). Green, Baird in Sugden (2006) ocenjujejo, da se ADHD 

in RMK sopojavljata pri več 50% otrok, medtem ko Kadesjö in Gillberg (1998) pravita, da ima 

približno polovica otrok z RMK in polovica otrok z ADHD skupne primanjkljaje. Landgren, 

Kjellman in Gillberg (1998) so proučevali 6 do 7 let stare otroke z gibalno-zaznavnimi 

primanjkljaji in ugotovili, da jih ima polovica tudi ADHD. 

Dva otroka sta izkazovala klinične znake v smeri suma na MAS. Povezanost RMK in MAS je 

bila obravnavana v številnih raziskavah (Gillberg in Kadesjö, 2003; Green idr., 2002; Kopp, 

Beckung in Gillberg, 2010; Lingam idr., 2009). Green idr. (2002) poudarjajo, da narava 

socialnih težav otrok z RMK kaže na številne podobnosti s težavami otrok z MAS, še posebno 

z Aspergerjevim sindromom, pri čemer se motnji razlikujeta bolj v intenzivnosti kot pa v širini 

socialnih primanjkljajev. Ugotovili so tudi, da so gibalne kompetence otrok z učnimi težavami, 

otrok z RMK in otrok z MAS zelo podobne. Van Waelvelde idr. (2010) so ugotovili, da so se 

motorične težave, ki so jih sprva diagnosticirali pri predšolskih otrocih s sumom na MAS, 

ADHD in RMK, pri istih otrocih v šoli najpogosteje obdržale ravno pri skupini otrok z MAS.  

 

5.2.4.12. Uvid v RMK in skladnost ocen 

Analiza intervjujev v naši raziskavi je pokazala, da se starši treh otrok ter strokovne delavke 

štirih otrok ne zavedajo oz. nimajo uvida v pomembnost vpliva težav v zvezi z RMK. RMK je 

motnja, ki je manj poznana in pogosto spregledana, spada med t.i. skrite primanjkljaje, to so 

specifične učne težave oz. primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki očem niso tako 

eksplicitno vidni kot kakšna druga motnja gibalne funkcije (npr. cerebralna paraliza ali mišična 

distrofija). Starši in strokovni delavci v vrtcu v praksi sicer zaznajo nerodne otroke. Terčon idr. 

(2011) namreč ugotavljajo, da je izrazita nerodnost na četrtem mestu pri znakih prepoznavanja 

visokega tveganja za pojav specifičnih učnih težav. Vendar pa gibalne primanjkljaje pripisujejo 

vrsto drugim dejavnikom, npr. pomanjkljivim gibalnim spodbudam, kar smo analizirali že v 

prvem delu naše raziskave.  

Raziskavi Missiuna idr. (2006) in Missiuna idr. (2007) sta pokazali, da je RMK še vedno 

premalo poznana pri strokovnjakih s področja zdravstva in šolstva. Blank idr. (2012) 
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izpostavljajo tudi, da so gibalne težave otrok z RMK pogosto obravnavane kot blažje in so zato 

otroci z RMK deležni manj pozornosti, kot otroci s težjimi gibalno-motoričnimi motnjami kot 

npr. otroci s cerebralno paralizo, mišično distrofijo ipd. 

Pri oceni šibkih področij je bilo bistveno več neskladnosti z našimi ocenami kot tudi med 

ocenami pomembnih drugih. Pri nekaterih gibalnih spretnostih (ročne spretnosti, spretnosti z 

žogo) so tako matere kot strokovne delavke namesto težav opažale le pomanjkanje interesa. 

Pomembni drugi so na vprašanje o šibkih področjih poročali le o težavah pri gibanju, težav na 

drugih področjih pa neposredno niso izpostavili. Presenetljivo so bila prisotna odstopanja tudi 

glede ocene mater o samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih, še posebno glede oblačenja in 

hranjenja. Tudi glede ocene na drugih razvojnih področjih se naša ocena večkrat ni ujemala z 

ocenami pomembnih drugih. 

Rodger idr. (2003) so vzroke za to razhajanje skušali pojasniti z dejstvom, da so lahko razlike 

med starševo oceno otrokovih zmožnosti in njegovimi dejanskimi zmožnostmi na različnih 

standardiziranih preizkusih, razlike v kontekstu izvedbe vsakodnevnih aktivnosti in kulturne 

razlike. Avtorji so predlagali, da je za raziskovanje otrok z RMK, če želimo izboljšati naše 

razumevanje otrokove samostojnosti v okviru vsakodnevnih aktivnosti, pomembno upoštevati 

kontekst okolja. Kulturne razlike so pomemben vidik izvajanja vsakodnevnih aktivnosti. Zato 

je pri obravnavi otrokovih spretnosti v okviru teh aktivnosti pomembno upoštevati tudi okolje, 

v katerem otrok živi, ter to, ali ima dovolj priložnosti za učenje in utrjevanje teh spretnosti. 

(Blank idr., 2012) 

Čeprav lahko učitelji razlikujejo med dobro in slabo izvedbo pri svojih učencih preko 

neformalnega opazovanja (Kilday, Kinzie, Mashburn, in Whittaker, 2012), potrebujejo 

primeren merski inštrumentarij, da lahko razlikujejo tudi po bolj natančnih postavkah, še 

posebno, ko se ocenjujejo kompetence posameznega otroka.  

Posebnosti v naši raziskavi so bile tudi pri neskladnosti ocen staršev in vzgojiteljic glede 

socialno-čustvenih kompetenc in samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih. Rhoades, 

Greenberg in Domitrovich (2009) pravijo, da ima otrokov nadzor inhibicije najpomembnejšo 

vlogo pri ocenjevanju učiteljev glede socialno-čustvenih kompetenc. Otroci, ki imajo boljši 

nadzor inhibicije, so tudi bolje ocenjeni glede socialnih veščin ter nižje ocenjeni glede 

ponotranjenih vedenj. Prav to pa je razlog za dobro oceno enega od obravnavanih otrok, tako s 

strani vzgojiteljice kot tudi s strani matere, glede otrokove pozornosti, ki ni skladna z našimi 

ocenami. Pri tem otroku je v okviru analize skladnosti ocen pomembno še dejstvo, da je sicer 

imel težave tudi z odkrenljivo pozornostjo me izvajanjem različnih nalog, a se je na koncu 

ugotovilo, da dogajanju ustrezno sledi. De Los Reyes in Kazdin (2005) namreč poudarjata, da 

je skladnost ocene različnih ocenjevalcev hiperaktivnosti in motenj pozornosti, ne glede na 

starost in vrsto motnje, v najboljšem primeru zmerna. 

Philips in Loningam (2010) pravita, da so različne ugotovitve v obstoječi literaturi glede 

skladnosti med več različnimi ocenjevalci oz. med pridobivanjem informacij iz različnih virov. 

Meta-analiza Achenbach idr. (1987, v Philips in Loningan, 2010) je pokazala, da je v povprečju 

najpogosteje ugotovljena zmerna skladnost med različnimi ocenjevalci iste situacije ter šibka 

skladnost med ocenjevalci v podobnih situacijah. Philips in Loningam pravita, da načeloma so 

ocenjevalci s podobnimi vlogami (npr. dve vzgojiteljici ali starša) in z enakim namenom glede 

ocenjevanja najbolj skladni med seboj glede prisotnosti ali težavnosti določenih vedenjskih 

težav. Prav tako lahko na oceno vzgojiteljev vplivajo vrstni red izpolnjevanja vprašalnika o 

otroku in sama navodila pred opazovanjem in pred ocenjevanjem več različnih otrok. Ocene 

vzgojiteljev in staršev so odvisne tudi od konteksta, v katerem se izvaja neko opazovanje, pri 

čemer morajo za večjo skladnost ocene oboji opazovati isto situacijo, še najbolje pa bi bilo, če 

bi vsi ocenjevalci otroka opazovali v več situacijah v skupnem okolju. 

Zupančič in Svetina (2012) navajata, da je potrebno v študiji primera uporabljati različne 

tehnike, kot so intervjuji, opazovanje in preizkusi, da bi dobili čim boljšo sliko o otroku, o 
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interakciji med otrokom in starši, o njegovih težavah itd. Tako dobimo natančen vpogled v 

anamnezo, vključno s pomembnimi socialno-razvojnimi dejavniki, ki so prispevali k 

otrokovemu razvoju. Pomembno je tudi, s kom se primerja otroka, saj so ocenjevanja različnih 

vedenj zelo subjektivno naravnana. Po Feil, Severson in Walker (1995, v Philips in Loningan, 

2010) namreč starši primerjajo otroka z njegovimi brati in s sestrami oz. drugimi sorodniki ali 

pa s prijatelji otrok, učitelji pa se pri svoji oceni zanašajo na izkušnje z drugimi otroki v skupini 

ali z otroki, ki so jih učili v preteklosti.  

Kerr, Lukenheimer in Olson (2007) dodajajo, da ocena s strani več ocenjevalcev, tj. obeh 

staršev ali učiteljev, pomembno prispeva k boljšemu razumevanju težavnosti problema in 

možnih tveganj, po drugi strani pa zmanjša možnost napake s strani virov in napake pri pripravi 

raziskovalcev različnih vedenj. Pomembno pa je vedeti, da različne ocene nujno ne pomenijo 

neprimernosti merskega inštrumentarija, temveč so lahko odraz raznolikosti v otrokovem 

vedenju glede na različne okoliščine in odnosne situacije. Ocena ocenjevalca na podlagi 

standardiziranih preizkusov v laboratorijskem okolju oz. v klinični praksi je neprecenljive 

vrednosti pri pridobivanju informacij glede otrokovih kompetenc in vedenj, saj le-te niso 

obremenjene s preteklimi dogodki in kontekstom, v katerem se določeno vedenje pojavi.  

 

5.2.5. MODEL CELOSTNE SPECIALNOPEDAGOŠKE DIAGNOSTIČNE 

OCENE PETLETNIKOV Z RMK 

Naš začetni dvostopenjski model odkrivanja in celostne specialnopedagoške diagnostične 

ocene petletnikov se je izkazal za pomanjkljivega, zato smo ga preuredili in dodali nekaj 

postavk, morali pa smo tudi izločiti nekatere preizkuse, saj niso bistveno pripomogli k oceni 

kliničnih znakov RMK pri petletnikih.   

 

5.2.5.1. Izključitev DCDQ za starše 

Analiza začetnega modela je pokazala, da vprašalnik DCDQ, ki so ga izpolnili starši 

obravnavanih otrok, ni odkril vseh otrok s kliničnimi znaki RMK. Če bi njihove odgovore 

vrednotili glede na razmejitvene vrednosti izvirnika DCDQ, bi na sum RMK pomislili le pri 

enem otroku, preostalih otrok pa vprašalnik ne bi ustrezno zaznal, saj so jih starši ocenili 

bistveno bolje kot strokovne delavke ali mi pri ABC gibanja, ki nam služijo kot referenčni 

standard za ugotavljanje pojavnosti RMK. Če odgovore ovrednotimo glede na razmejitveno 

vrednost, ki smo jo določili za uporabo DCDQ pri vzgojiteljicah petletnikov (prvi del 

raziskave), bi bila slika podobna in bi na sum RMK pomislili le pri dveh otrocih. Trije otroci bi 

bili izvzeti iz našega nabora, kar bi bilo še posebno kritično za enega od obravnavanih otrok, ki 

je med vsemi obravnavanimi otroki dosegel najnižje rezultate pri ABC gibanja, in bi bil tako 

nujno potreben nadaljnjega diagnostičnega ocenjevanja ter obravnave v smeri RMK. Razloge 

za neskladnosti ocen nekaterih staršev in pomanjkljiv uvid v RMK smo analizirali že v poglavju 

'Uvid v RMK in skladnost ocen'. 

Vprašalnik DCDQ za starše se je v naši raziskavi izkazal za neprimernega in ni bistveno 

prispeval h končni celostni oceni, zato smo ga izvzeli iz prvotnega modela celostne 

specialnopedagoške diagnostične ocene. DCDQ po Wilson in Crawford (2012) pri otrocih, 

starih od 5 do 7 let, nima tako visoke občutljivosti in specifičnosti kot pri kasnejši starosti. 

Vzgojiteljice v prvem delu naše raziskave so bistveno bolj natančno ocenile otrokove gibalne 

spretnosti v okviru vsakodnevnih aktivnosti kot starši, saj imajo vedno možnost opazovati 

otroke v vsakodnevnih situacijah v primerjavi z vrstniki, starši pa imajo teh možnosti manj oz. 

so bolj subjektivni pri svojih ocenah in otroku kljub motoričnim težavam dajo višjo oceno.   

 

5.2.5.2. Izključitev Vprašalnika za oblikovanje profila pred vstopom v šolo 

Precej neskladnosti je bilo tudi med preostalimi ocenami in ocenami, pridobljenimi s pomočjo 

Vprašalnika za oblikovanje profila pred vstopom v šolo. Le ocena enega otroka je bila skladna 
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z našimi ugotovitvami, pri preostalih štirih otrocih pa ocene niso bile skladne. En otrok je bil 

preveč nizko ocenjen v vseh sklopih profila. Drugi otrok je bil previsoko ocenjen z vidika 

motorike in sklopa pozornost, koncentracija, vedenje in uravnavanje vedenja. Ocena tretjega 

otroka je bila v večji meri skladna z našimi ugotovitvami, previsoka je bila le v okviru sklopa 

govorno-jezikovno razumevanje ter izražanje in prenizka v sklopu predmatematične veščine. 

Četrti otrok je bil prenizko ocenjen v sklopih motorika, komunikacija in sociopragmatika ter 

predopismenjevalne veščine. Sicer s pomočjo profila dobimo dober uvid v oceno strokovnih 

delavk glede porajajoče se pismenosti (čemur je sam vprašalnik tudi namenjen), premalo teže 

pa je na drugih področjih, bistvenih pri RMK. Prav tako so bili otroci precej nizko ocenjeni na 

področjih, kjer so tekom individualnih srečanj izkazali uspeh.  

Vzgojiteljica je enega otroka ocenila pod zelo strogimi kriteriji, kot bi bilo pričakovati na 

podlagi otrokovih dosežkov, medtem ko vzgojiteljica drugega otroka ni bila dovolj stroga in je 

nekatera otrokova šibka področja ocenila precej višje, kot bi bilo pričakovati na podlagi 

otrokovih dosežkov z drugih vidikov (opazovanje, ocenjevanje s pomočjo ocenjevalne lestvice, 

standardizirani preizkusi). Profil se je tako v naši raziskavi izkazal za neprimernega in ni 

bistveno prispeval h končni celostni oceni, zato smo ga izvzeli iz prvotnega modela celostne 

specialnopedagoške diagnostične ocene. Razloge za neskladnosti ocen strokovnih delavcev v 

vrtcih smo analizirali že v poglavju 'Uvid v RMK in skladnost ocen'. 

Seveda je pri tem potrebno vzeti v ozir, da vprašalnik vsebuje manj postavk s področja, ki so 

danim otrokom bolj težavna (npr. za motoriko so le 3 postavke), in je primarno namenjen 

identifikaciji otrok s težavami na področju govora in jezika ter kasneje na področju 

opismenjevanja (Novšak Brce, Ozbič, in Kogovšek, 2014; Ozbič, Kogovšek, Zver, Novšak 

Brce, in Vališer, 2012; Ozbič idr., 2014). Zato je potrebno biti pri uporabi tega vprašalnika v 

okviru celostne diagnostične ocene petletnih otrok z RMK precej pazljiv. Vprašalnik sicer daje 

izvrstno izhodišče za celostno ocenjevanje tudi na drugih področjih in omogoča iskanje 

močnejših področij otrok z RMK, primanjkljajev pa v našem vzorcu ni zaznal. 

 

5.2.5.3. Izključitev CPM in zamenjava za druga psihometrična sredstva 

Največ težav smo imeli s preizkusom CPM. Pri CPM so po poročanju psihologinje štirje otroci 

dosegli povprečen rezultat, eden pa podpovprečen rezultat. Rezultati CPM niso bili skladni z 

našimi ugotovitvami ter z ocenami mater in strokovnih delavk glede učljivosti obravnavanih 

otrok, še posebno ne pri dveh otrocih, ki sta na podlagi celostne ocene pokazala večjo mero 

učljivosti, ter pri otroku, ki je v okviru celostne ocene dosegel nizko povprečne rezultate. Naš 

izbor CPM se je izkazal za predvsem neprimernega za ugotavljanje učljivosti kot merila 

spoznavnih sposobnosti pri otrocih s kliničnimi znaki RMK, zato smo ga izvzeli iz našega 

modela.  

Pri slovenskih otrocih so v vzdolžnih raziskavah ugotavljali zanesljivost in časovno stabilnost 

CPM in prišli do zaključka, da je notranja zanesljivost preizkusa pri predšolskih otrocih, vsaj 

do 5. leta, prenizka. S starostjo v tem obdobju naraščajo enofaktorska homogenost in notranja 

zanesljivost (Sočan, Kavčič, in Zupančič, 2008) ter časovna stabilnost (Zupančič in Kavčič, 

2007). Pri petletnikih sta tako notranja zanesljivost kot časovna stabilnost razmeroma nizki 

(glede na priporočila glede indeksov za preizkuse sposobnosti; glej tudi Bucik, 1997). Uporaba 

CPM se zato ne priporoča pri otrocih, mlajših od 5 oz. 6 let (Zupančič in Svetina, 2012). 

Navedeno velja za normativne otroke, torej ne tudi za otroke z RMK. Pri teh je uporaba oz. 

kakršno koli zaključevanje le na podlagi CPM še bolj vprašljivo, saj preizkus pri reševanju od 

otroka zahteva tudi določene kompetence z vidika vidnega zaznavanja, kar pa je lahko pri 

otrocih z RMK ravno okrnjeno, kar smo že analizirali v poglavju o primanjkljajih otrok z RMK 

'Težave pri zaznavanju'. 

Za uporabo CPM v naši raziskavi, kljub zgoraj navedenim zadržkom, smo se odločili zato, ker 

je bil v času načrtovanja naše raziskave edino v slovenskem prostoru standardizirano 
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psihometrično sredstvo za ugotavljanje spoznavnih sposobnosti pri predšolskih otrocih. Glede 

na naše ugotovitve predlagamo, da se za ugotavljanje spoznavnih sposobnosti otrok raje uporabi 

kakšen drug preizkus (npr. WPPSI), ki bi ga izvedel za to usposobljeni psiholog oz. klinični 

psiholog. 

 

5.2.5.4. Izključitev LSGR-LJ in zamenjava za druga psihometrična sredstva 

Precej težav smo imeli tudi z LSGR-LJ, ki je otroke ocenil previsoko. En otrok, ki je imel 

izrazite težave z govornim izražanjem, je pri LSGR-LJ dosegel povprečen rezultat. Presenetljivi 

so tudi povprečni rezultati treh otrok pri metajezikovnem zavedanju, pri čemer dva od otrok 

tako pri LSGR-LJ kot v okviru naše ocenjevalne lestvice nista določila prvega glasu, en otrok 

pa ni prepoznal nepravilne rabe slovničnih pravil. Kriteriji pri LSGR-LJ so po našem mnenju 

zastavljeni previsoko. LSGR-LJ se je tako v naši raziskavi izkazal za neprimernega, zato smo 

ga izvzeli iz prvotnega modela celostne specialnopedagoške diagnostične ocene. 

Povečane vrednosti LSGR-LJ nakazujejo na to, da se otroci pred vstopom v šolo lažje 

približajo, če ne celo dosežejo zgornje meje rezultatov. Na podlagi tega lahko sklepamo, da so 

dane naloge v LSGR-LJ premalo zahtevne za petletnike, posebno pri metajezikovni 

komponenti, in bi bile bolj primerne za otroke z nižjo kronološko in/ali mentalno starostjo. 

Kranjc, Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc (2007) sicer pravijo, da so različne raziskave 

psihometričnih lastnosti LSGR-LJ pokazale, da gre za visoko zanesljiv pripomoček, prav tako 

naloge zadoščajo merilom vsebinske, konstruktne in konvergentne veljavnosti. Njihova 

vsebinska in strukturna analiza nalog potrjuje razvojnost ter stopnjevano težavnost LSGR-LJ. 

V klinični praksi pa omejitve v zvezi z LSGR-LJ kažejo na premalo zahtevne naloge za petletne 

otroke, tako kot v naši raziskavi.  

 

5.2.5.5. Vključevanje drugih specialistov v diagnostično ocenjevanje   

V model bi bilo smiselno vključiti logopeda, ki bi podrobneje proučil otrokovo komunikacijo, 

govor in jezik, ter zdravnika specialista pediatrije, ki bi dokončno postavil diagnozo, saj slednjo 

lahko postavi le zdravnik (Ameriška psihiatrična zveza, 2013).  

Ker smo v naši raziskavi stremeli k temu, da se otroke diagnostično ocenjuje v njihovem 

naravnem okolju, torej v vrtcu, je vključitev drugih strokovnjakov v praksi lahko velik izziv. 

Vrtci sicer večinoma imajo zaposlene strokovnjake (vzgojitelje za izvajanje dodatne strokovne 

pomoči, mobilne specialne pedagoge in svetovalno službo), ki bi lahko opravili celostno 

specialnopedagoško oceno, prav tako so v svetovalni službi pogosto zaposleni ravno psihologi, 

ki bi lahko opravili tudi psihološki del, tj. preizkus spoznavnih sposobnosti, v okviru našega 

predlaganega dvostopenjskega modela. Logopedi so v vrtcih zelo redki, zdravnikov pa tam 

sploh ni, zato bi bil razširjen tim, ki bi celostno in interdisciplinarno obravnaval otroka s 

kliničnimi znaki RMK, možen le s pregledom otroka tudi v kliničnem okolju, torej v 

zdravstvenem domu ali v podobni instituciji. 

Potreba po dodatni vključitvi zdravnika specialista in logopeda je še toliko večja, ker je bilo 

ugotovljeno kar nekaj sopojavnih motenj, ki jih lahko z diagnozo potrdi bodisi zdravnik 

specialist (ADHD, MAS) bodisi logoped (govorno-jezikovna motnja).  
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5.2.5.6. Končni model odkrivanja in celostnega specialnopedagoškega ocenjevanja 

petletnih otrok z RMK 

 
 

 

 

 

 

Slika 7. Model odkrivanja petletnih otrok z RMK 
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Slika 8. Model celostne diagnostične ocene petletnikov z RMK 

 

Pri končnem oblikovanju modela smo bili v prvi vrsti omejeni glede uporabe bolj primernih 

standardiziranih preizkusov za preverjanje spoznavnih in govornih kompetenc (rjava barva na 

sliki 8). Vsekakor bi bila tudi potrebna razširitev diagnostičnega ocenjevanja na širši 

interdisciplinarni tim, ki bi vključeval zdravnika specialista, psihologa in logopeda.  
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ta vpliv metode raziskovanja s pomočjo študije primerov nam bo omogočila natančnejšo in 

korektnejšo opredelitev modela odkrivanja in celostne specialnopedagoške diagnostične ocene 

petletnih otrok z RMK.   
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ZAKLJUČEK 
 

Naša raziskava je potekala v dveh delih. V prvem delu smo izvedli presejalni postopek za 

odkrivanje petletnih otrok s kliničnimi znaki RMK v vzorcu 196 petletnih otrok iz ljubljanskih 

javnih vrtcev, v drugem delu pa smo se lotili celostnega specialnopedagoškega diagnostičnega 

ocenjevanja petih odkritih otrok s kliničnimi znaki RMK iz presejalnega postopka. Na podlagi 

tega smo oblikovali dvostopenjski model odkrivanja in celostnega specialnopedagoškega 

diagnostičnega ocenjevanja petletnih otrok z RMK (sliki 7 in 8). 

 

Razmišljanja o ugotovitvah raziskave 

V prvem delu raziskave smo ugotovili, da je pojavnost RMK skladna s pojavnostjo podobnih 

študij na splošni populaciji v tujini in pri nas. Ugotovljena je bila tudi 1.5% pojavnost težje 

oblike, kar pomeni, da bi lahko bilo v populaciji petletnikov v letu 2012, ko je bila raziskava 

izvedena, okoli 40 petletnih otrok s težkimi primanjkljaji na področju gibanja in v okviru 

vsakodnevnih aktivnosti samo v ljubljanskih javnih vrtcih, na nivoju celotne države pa bi bila 

ta številka bistveno večja. To pa seveda ni zanemarljivo glede na dejstva, da se otroke z RMK 

večinoma ne odkriva v predšolskem obdobju. 

Razmerje med spoloma je bilo v naši raziskavi nizko glede na tuje študije, razmerje med 

spoloma pri mejni obliki kliničnih znakov RMK pa je bilo celo enakovredno. Naše ugotovitve 

kažejo na nujnost večjega posvečanja pozornosti gibalnim kompetencam deklic, ki ostanejo na 

nivoju mejnih težav večinoma neodkrite. 

Raziskava je pokazala tudi nizke do zmerne korelacije med posamezni deli presejalnega 

postopka, le spretnosti z žogo niso bile povezane z VMI. Kasnejša podrobnejša analiza 

podatkov glede korelacij med posameznimi nalogami in drugimi deli presejalnega postopka bi 

zato bila smotrna, a se je v dani raziskavi nismo lotili, saj je bil naš glavni fokus odkrivanje 

otrok s kliničnimi znaki RMK in nadaljnje celostno diagnostično ocenjevanje.  

Uporabna vrednost ugotovitev glede korelacij med posameznimi deli presejalnega postopka je 

tudi v tem, da bi bilo potrebno več pozornosti posvetiti spodbujanju izkušenj z nekaterimi 

spretnostmi tako v vrtcu kot v domačem okolju. Tu mislimo predvsem na to, da se morda 

premalo spodbujajo spretnosti z žogo v primerjavi s spodbudami na grafomotoričnem področju. 

Vsekakor pa je potreba po čim več spodbudah za razvoj spretnosti, ki pri vsakodnevnih 

aktivnostih same po sebi nimajo stalne prisotnosti. Otrok pogosteje riše, ustvarja z različnimi 

materiali in razvija fino motoriko ali uri ravnotežje, kot pa se igra z žogo. Starši predšolskim 

otrokom morda iger z žogo dovolj pogosto niti ne ponudijo. Tudi to bi bilo smiselno nadalje 

raziskati. 

Dalje, celoten nabor diagnostičnih preizkusov v naši raziskavi sicer loči RMK skupino od otrok 

brez kliničnih znakov RMK, pri čemer sta ABC gibanja in DCDQ komplementarna, VMI pa 

pri odkrivanju same RMK nima pomembnega vpliva. Zato smo se odločili, da VMI izločimo 

iz presejalnega postopka in ga vključimo v podrobnejšo, celostno specialnopedagoško 

diagnostično oceno v okviru našega dvostopenjskega modela odkrivanja in diagnostičnega 

ocenjevanja petletnih otrok z RMK. 

Pomemben doprinos k znanosti predstavljajo naše ugotovitve glede psihometričnih 

karakteristik DCDQ, ki so ga izpolnili strokovni delavci v vrtcih. Občutljivost in specifičnost 

sta bili namreč mnogo višji kot pri vseh dosedanjih raziskavah DCDQ v tujini, prav tako pa je 

naša raziskava uporabnosti DCDQ dokaj edinstvena, saj vključuje vzgojitelje. V obstoječi 

literaturi po naših podatkih podobnih raziskav ni, le dve raziskavi obstajata in še ti dve sta 

vključevali učitelje in bili narejeni na šolski populaciji. 

Nekaj izzivov smo imeli z razmejitvenimi vrednostmi, saj so predlagane razmejitvene vrednosti 

višje od izvirnikov tako pri DCDQ kot pri VMI. V okviru DCDQ bi morda učitelji otroke v 

šolskem obdobju bolj realno ocenili, ker bi primanjkljaji takrat tudi prišli bolj do izraza. 
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Vsekakor so velike potrebe po nadaljnji raziskavi te problematike in še posebno po 

standardizaciji DCDQ za vsa starostna obdobja in za različne ocenjevalce, tj. tako za starše kot 

za strokovne delavce v vrtcih in v šolah. Na račun višjih predlaganih razmejitvenih vrednosti 

VMI pa lahko sklepamo o veliki raznolikosti zaznavno-gibalnih kompetenc, točneje vidno-

motorične integracije na eni strani in o pomembni vlogi izkušenj in spodbujanju grafomotorike 

v vrtcih in doma na drugi strani, saj so naši obravnavani otroci s kliničnimi znaki RMK dosegali 

pomembno višje rezultate pri VMI, kot smo pričakovali. Oboje bi bilo potrebno nadalje 

raziskati. 

V drugem delu raziskave, tj. v okviru celostnega diagnostičnega ocenjevanja, smo prav tako 

prišli do pomembnih ugotovitev za razvoj celostnega diagnostičnega ocenjevanja otrok z RMK. 

V prvi vrsti je to velika raznolikost razvojnih dosežkov pri obravnavanih petletnih otrocih. 

Pomembne razlike so tako na zaznavno-gibalnem področju in na področju samostojnosti v 

okviru vsakodnevnih veščin, kot tudi na ostalih področjih otrokovega funkcioniranja. Prav 

slednje predstavlja poseben doprinos k znanosti, saj po naših podatkih tako celovita 

diagnostična ocena razvojnih dosežkov otrok, še posebno v predšolskem obdobju, do sedaj  še 

ni bila raziskana. V tujini sicer obstajajo različne raziskave, ki vključujejo tudi spoznavno ali 

socialno-čustveno področje pri RMK, vendar ni nobene raziskave, ki bi zajela otrokovo 

funkcioniranje kot celoto. 

Tu se navežemo še na eno pomembno odkritje naše raziskave in naš edinstven doprinos k 

znanosti, tj. znanstveno proučevanje močnih področij otrok z RMK. V praksi je proučevanje 

močnih področij v okviru diagnostičnega ocenjevanja stalnica, v znanstvenih krogih pa se tega 

po naših zadnjih podatkih do sedaj še nihče ni lotil. 

Naše ugotovitve glede socialno-razvojnih dejavnikov in primanjkljajev otrok s kliničnimi znaki 

RMK so bolj ali manj skladne z ugotovitvami obstoječe literature na to temo. Pomemben 

uporabni vidik teh ugotovitev pa je, da je ravno na račun tako velike raznolikosti razvojnih 

dosežkov in dejavnikov tveganja potrebno vsakega otroka obravnavati individualno. 

Primerjave med otroki so seveda dobrodošle, prav tako je potrebno njihove primanjkljaje 

umestiti v koncept pojava RMK, vendar pa intenziteta in raznolikost primanjkljajev po različnih 

razvojnih področjih nakazujeta na to, da je otroke z RMK, tako kot tudi druge otroke s 

posebnimi potrebami, vedno potrebno v prvi vrsti obravnavati kot študije primerov. Vsak otrok 

ima svoje značilnosti, svoje razvojne dosežke, na podlagi katerih se šele lahko oblikuje 

programi nadaljnje pomoči in podpore.      

Ugotovitve naše raziskave so pokazale tudi, da je potrebno pri diagnostičnem ocenjevanju 

RMK razmišljati širše in zajeti več dejavnikov, kot smo prvotno ocenili. Predlagali smo 

dvostopenjski model odkrivanja in celostnega diagnostičnega ocenjevanja predšolskih otrok z 

RMK, ki poleg specialnega pedagoga zajema tudi interdisciplinarni tim, vključno z zdravnikom 

specialistom, s psihologom oz. s kliničnim psihologom ter z logopedom oz. s kliničnim 

logopedom.  

Prva stopnja predlaganega modela (slika 7) vključuje splošni model odkrivanja otrok z RMK 

po kriterijih DSM 5, ki je lahko bodisi del presejalnega postopka med testiranjem splošne 

populacije bodisi postopek obravnave klinično napotenih otrok s sumom na RMK, in je 

uporaben za vse starostne skupine. Druga stopnja pa zajema našo celostno specialnopedagoško 

oceno v sodelovanju z interdisciplinarnim timom strokovnjakov (slika 8). Predlagamo, da se ta 

stopnja izvrši v otrokovem naravnem okolju in, če je le mogoče, s strani strokovnjakov, ki 

delajo v vrtcu. Če pa organizacijsko res ni drugače izvedljivo, pa se druga stopnja lahko delno 

izvaja tudi v kliničnem oz. ambulantnem okolju.  

Vsekakor pa bi bilo dobrodošlo nadaljnje proučevanje predlaganega modela in možnosti 

izvedbe ter tudi preverjanje uporabnosti na bistveno večjem vzorcu. Naš model predvideva 3-

4 srečanja z otrokom (1 srečanje za odkrivanje kliničnih znakov RMK in 2-3 srečanja za 

celostno specialnopedagoško diagnostično oceno), kar je tudi stalnica v klinični praksi 
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diagnostičnega ocenjevanja, možno pa ga je uporabiti tudi v procesu načrtovanja 

individualiziranega programa, tj. v predvidenem enem mesecu ocenjevanja otrokovih razvojnih 

dosežkov pred pričetkom izvajanja programa dodatne strokovne pomoči. 

Če podrobneje proučimo uporabno vrednost našega predlaganega modela, ugotovimo, da je 

druga stopnja modela v osnovi oblikovana tako, da jo je možno zajeti v sklop priprave 

individualiziranega programa za otroke s posebnimi potrebami in jo je možno organizacijsko 

izvesti v predpisanem 1 mesecu. Seveda se tu pojavi problem interdisciplinarnega pristopa, ki 

smo ga predlagali, saj svetovalne službe v vrtcih po večini sicer tudi zajemajo psihologe, 

logopedi so bolj redko zaposleni v vrtcih, vsekakor pa svetovalna služba ne zajema zdravnikov 

specialistov. Zato bi bila v tem širšem, interdisciplinarnem smislu celostno diagnostično 

ocenjevanje po našem predlaganem modelu bolj primerno v zunanjih inštitucijah. Predvidena 

srečanja z otrokom so namreč po obsegu primerljiva tudi s klinično prakso diagnostičnega 

ocenjevanja v specialnopedagoški ambulantni obravnavi. Žal pa v tem primeru izgubimo 

dodano vrednost, ki nam jo prinese obravnava otroka v njegovem naravnem okolju, torej v 

vrtcu. 

Glavno vodilo naše raziskave je bilo ponuditi naš dvostopenjski model odkrivanja in celostnega 

diagnostičnega ocenjevanja predšolskih otrok z RMK za potrebe nadaljnjega načrtovanja in 

izvajanja dodatne strokovne pomoči, saj je čim bolj zgodnja obravnava bistvenega pomena, 

odkrivanje in intervencija pa sta ključnega pomena za napoved učne uspešnosti ter za celostni 

razvoj otroka z RMK. Končna diagnostična ocena tudi ne sme vključevati le osnovnih 

preizkusov, ki ocenjujejo otrokove gibalne kompetence, temveč mora biti celostna, torej mora 

vključevati tudi ostala področja otrokovega razvoja, na podlagi katerih lahko ugotovimo 

otrokova močna in šibka področja in iz njih nastavimo nadaljnjo obravnavo 

(specialnopedagoško pomoč in podporo). 

Več ko bo imel otrok z RMK možnosti, da vadi gibalne in ostale kompetence, vključno s 

samostojnostjo pri vsakodnevnih aktivnostih, bolj se bo razvijal in bo postajal bolj spreten. Za 

slednje potrebuje čas in okolje, v katerem bo na spodbuden način pridobival kompetence in 

izkušnje. Največ, kar lahko naredimo za otrokov celostni razvoj, je zagotovitev optimalnega 

okolja s čim manjšim omejevanjem na različnih področjih, posebno pri gibanju.  

Zgodnje prepoznavanje otrok s kliničnimi znaki RMK bi omogočilo razvoj in izvajanje 

programov, s katerimi bi se odpravile ali vsaj omilile možnosti za pojav primanjkljajev pri 

gibanju in zaznavanju, pri samostojnosti v okviru vsakodnevnih aktivnosti ter tudi na ostalih 

področjih otrokovega funkcioniranja, še posebno na področjih, pomembnih za učno uspešnost, 

in na socialno-čustvenem področju. S proučevanjem otrokovih močnih področij pa bi lahko 

odkrili tudi nadarjenost oz. talentiranost pri otrocih z RMK, ki pogosto ostane neopažena. Prav 

tako pa so močna področja pomembno izhodišče za nudenje pomoči in podpore otrokom z 

RMK in posledično za otrokov optimalni razvoj vseh kompetenc. 

Potrebno je upoštevati tudi daljnoročne posledice neustrezne obravnave otrok z RMK. Otroci z 

RMK se pogosto izogibajo športnih aktivnosti, kar vodi v neaktivnost na gibalnem področju in 

posledično v pojav prekomerne teže, zdravstvenih težav zaradi pomanjkanja gibanja itd. 

Zavedati se je treba, da se otrok z RMK mora gibalno udejstvovati, morda še bolj kot ostali 

otroci. Če doseže nek uspeh na gibalnem področju, je to zanj velik uspeh, posledično se lahko 

izboljšajo njegova samozavest in socialne veščine. Otrok z RMK, ki kompenzira oz. celo 

nadkompenzira svoje primanjkljaje, ima tako boljše možnosti za uspešno in srečno življenje ter 

za proaktivno soočanje z RMK. 

 

Povzetek omejitev raziskave 

Če povzamemo, omejitve naše raziskave so bile v prvi vrsti na račun manj primerno 

zastavljenega modela z vidika uporabe standardiziranih preizkusov za preverjanje spoznavnih 
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in govornih kompetenc. Vsekakor bi bila tudi potrebna razširitev diagnostičnega ocenjevanja 

na širši interdisciplinarni tim, ki bi vključeval zdravnika specialista, psihologa in logopeda.  

V postopku vzorčenja bi morali biti tudi bolj prepričljivi za vključitev deklic s kliničnimi znaki 

RMK v drugi del raziskave. Raziskavo bi bilo prav tako smiselno narediti na bolj 

reprezentativnem vzorcu, ki bi vključeval tudi otroke iz drugih slovenskih regij. 

Zavedamo se, da je končni vzorec 5 dečkov premajhen za kakršna koli sklepanja na širšo 

populacijo, zato je potrebno naš predlagani model preizkusiti tudi na večjem vzorcu otrok obeh 

spolov in raznih oblik RMK, tj. tako težje kot tudi mejne oblike.   

 

Povzetek znanstvenega doprinosa raziskave 

Kot smo že omenili, je naš predlagan model odkrivanja in celostnega diagnostičnega 

ocenjevanja petletnih otrok z RMK najpomembnejši doprinos k znanosti. Raziskave, ki bi 

vključevala odkrivanje RMK pri predšolskih otrocih v okviru celostne specialnopedagoške 

diagnostične ocene, tj. da bi poleg motorike zajemala tudi vsa druga področja otrokovega 

delovanja, do sedaj še nismo zasledili. Naša dognanja bodo služila tudi kot izhodišče za 

nadaljnja raziskovanja z vidika celostnega specialnopedagoškega diagnostičnega ocenjevanja 

predšolskih otrok in tako pomembno prispevala k razvoju specialne in rehabilitacijske 

pedagogike na področju zgodnje obravnave otrok s specifičnimi učnimi težavami.  

 

Povzetek uporabne vrednosti raziskave 

Uporabna vrednost naše raziskave je predvsem v vzpostavljanju zgodnejše pomoči za 

obravnavane otroke, ki bo izhajala iz naših ugotovitev o njihovih močnih in šibkih področjih 

razvoja, ter svetovanje in nudenje podpore staršem in njihovim vzgojiteljem. Tako bomo 

prispevali tudi k bolj kakovostnemu oblikovanju individualnih programov pomoči in podpore 

za  otroke z RMK. Prav tako bodo naše ugotovitve služile kot osnova za pripravo usposabljanj 

za vzgojitelje, svetovalne delavce in izvajalce dodatne strokovne pomoči v vrtcih, na podlagi 

katerih bomo med drugim poskrbeli za večjo ozaveščenost o obstoju RMK v predšolskem 

obdobju.  
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Priloga 1 (elektronska izdaja) 

Tabela 45  

Struktura vzorca otrok v presejalnem postopku 

otrok vrtec starost spol  otrok vrtec starost spol 

1 1 5.0 ž  43 4 5.7 m 

2 1 5.4 ž  44 4 5.5 ž 

3 1 5.3 ž  45 4 5.1 ž 

4 1 5.0 ž  46 4 5.8 ž 

5 1 5.4 ž  47 4 5.4 m 

6 1 5.2 ž  48 4 5.1 m 

7 1 5.10 m  49 4 5.8 ž 

8 1 5.4 m  50 4 5.6 m 

9 1 5.3 m  51 4 5.8 m 

10 1 5.5 m  52 4 5.3 m 

11 1 5.1 ž  53 4 5.7 m 

12 1 5.3 m  54 4 5.3 ž 

13 1 5.7 ž  55 4 5.5 ž 

14 2 5.8 m  56 4 5.8 m 

15 2 5.8 ž  57 4 5.0 ž 

16 2 5.8 m  58 4 5.6 ž 

17 2 5.0 ž  59 4 5.5 ž 

18 2 5.6 ž  60 4 5.8 ž 

19 2 5.9 ž  61 4 5.0 m 

20 2 5.8 ž  62 4 5.1 m 

21 2 5.9 m  63 4 5.0 m 

22 2 5.1 ž  64 4 5.3 m 

23 2 5.3 ž  65 4 5.6 ž 

24 2 5.2 ž  66 5 5.6 m 

25 2 5.8 ž  67 5 5.3 m 

26 2 5.8 ž  68 5 5.1 ž 

27 2 5.9 m  69 5 5.6 m 

28 2 5.4 m  70 5 5.2 ž 

29 2 5.0 ž  71 5 5.2 m 

30 3 5.4 m  72 5 5.4 ž 

31 3 5.8 m  73 5 5.5 m 

32 3 5.2 m  74 5 5.5 m 

33 3 5.0 ž  75 5 5.2 m 

34 3 5.3 ž  76 5 5.2 ž 

35 3 5.0 ž  77 5 5.5 m 

36 3 5.9 ž  78 5 5.5 m 

37 3 5.6 m  79 5 5.2 m 

38 3 5.2 m  80 6 5.9 ž 

39 3 5.6 ž  81 6 5.4 m 

40 3 5.9 ž  82 6 5.4 m 

41 3 5.0 m  83 6 5.3 m 

42 3 5.1 m  84 6 5.5 m 
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otrok vrtec starost spol  otrok vrtec starost spol 

85 6 5.2 ž  130 8 5.0 m 

86 6 5.1 ž  131 8 5.5 m 

87 6 5.8 m  132 8 5.2 ž 

88 6 5.5 m  133 8 5.5 m 

89 6 5.4 ž  134 8 5.5 m 

90 6 5.4 m  135 8 5.0 ž 

91 6 5.0 m  136 8 5.6 ž 

92 6 5.0 m  137 8 5.4 ž 

93 6 5.7 ž  138 8 5.10 ž 

94 6 5.2 m  139 8 5.3 ž 

95 6 5.3 ž  140 1 5.7 ž 

96 6 5.1 ž  141 1 5.2 m 

97 7 5.3 m  142 1 5.6 ž 

98 7 5.1 ž  143 1 5.7 m 

99 7 5.7 m  144 1 5.1 ž 

100 7 5.3 m  145 1 5.1 m 

101 7 5.4 m  146 1 5.0 ž 

102 7 5.8 ž  147 1 5.7 m 

103 7 5.9 m  148 1 5.6 m 

104 7 5.1 ž  149 1 5.8 m 

105 7 5.0 m  150 1 5.0 ž 

106 7 5.5 m  151 1 5.6 m 

107 7 5.5 m  152 1 5.3 m 

108 7 5.7 m  153 1 5.0 ž 

109 7 5.2 m  154 1 5.6 m 

110 7 5.4 m  155 1 5.6 ž 

111 7 5.5 ž  156 1 5.2 m 

112 7 5.3 ž  157 1 5.0 ž 

113 7 5.9 ž  158 1 5.8 ž 

114 7 5.5 m  159 1 5.0 m 

115 7 5.4 m  160 1 5.6 ž 

116 7 5.3 m  161 1 5.5 ž 

117 8 5.8 ž  162 1 5.4 ž 

118 8 5.8 m  163 9 5.8 m 

119 8 5.8 m  164 9 5.4 ž 

120 8 5.7 ž  165 9 5.5 m 

121 8 5.4 ž  166 9 5.7 m 

122 8 5.0 ž  167 9 5.0 m 

123 8 5.8 m  168 9 5.7 ž 

124 8 5.4 m  169 9 5.8 m 

125 8 5.0 ž  170 9 5.8 ž 

126 8 5.0 ž  171 9 5.5 m 

127 8 5.6 m  172 9 5.6 ž 

128 8 5.3 m  173 9 5.0 m 

129 8 5.8 m  174 9 5.2 m 
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otrok vrtec starost spol  otrok vrtec starost spol 

175 9 5.7 m  186 8 5.3 ž 

176 8 5.9 m  187 8 5.11 ž 

177 8 5.2 ž  188 8 5.0 ž 

178 8 5.7 ž  189 8 5.11 m 

179 8 5.3 m  190 8 5.0 ž 

180 8 5.9 m  191 1 5.4 m 

181 8 5.10 m  192 1 5.8 m 

182 8 5.10 m  193 1 5.8 ž 

183 8 5.1 m  194 1 5.3 ž 

184 8 5.7 ž  195 1 5.7 ž 

185 8 5.5 m  196 1 5.2 m 
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Priloga 2 (elektronska izdaja) 

OPAZOVANJE – KONTROLNA LISTA 

 

Otrok:   

Opazovanje v oddelku (datum):  

Opazovanje na igrišču in pri kosilu (datum):  

 

Vodena aktivnost (sledenje pri vodenih aktivnostih, aktivnost, pobude, pozornost) 

 

 

 

 

 

Samostojnost pri oblačenju in slačenju (oblačenje in slačenje majice, puloverja, hlač, bunde, 

kape, šala, obuvanje in sezuvanje čevljev, zapenjanje zadrg, pravilno oblačenje posameznih 

kosov oblačil, čas oblačenja, posebnosti) 

 

 

 

 

Samostojnost pri hranjenju – zajtrk, kosilo (drža pribora, natakanje pijače v kozarec, nošenje 

krožnika z juho, urejenost pri hranjenju, čas hranjenja, posebnosti) 

 

 

 

 

Organizacija (skrb za svojo in tujo lastnino, pospravljanje za sabo) 

 

 

 

 

Socialne kompetence (vključevanje v skupino, skupina izbranih prijateljev, pobude za skupne 

dejavnosti, vloga v skupini, odnos do vrstnikov, odnos do odraslih oseb, socialno mišljenje) 

 

 

 

 

Čustveni razvoj (odziv na konflikte v skupini, nivo tolerantnosti, zadovoljevanje potreb, 

izpolnjevanje zahtev) 

 

 

 

 

Igra (način igre, raznolikost, skupinska in samostojna igra, trajanje, pozornost) 
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Priloga 3 (elektronska izdaja) 

OCENJEVALNE LESTVICE ZA PETLETNIKE 

 

Ime in priimek: Število srečanj:            

 2       3        4         5 

Vrtec, skupina: Datumi testiranj: 

starost: 5 let ___ mesecev Datum rojstva: 

Ocena vedenjskih vzorcev: 

  

Prednostna  roka __, noga ___, uho ___, oko____. 

Prijem pisala: 

RAZVOJ GROBE MOTORIKE 
doseže / 

ne doseže 

opisna ocena 

(pripombe) 

< 5 let 

Hodi po ravni črti z eno nogo pred drugo, z razširjenimi rokami.     

Sestopa po stopnicah z nogo pred nogo.     

Sonožno poskakuje kot zajček.     

Skoči z druge stopnice.     

Preskoči oviro.     

Skoči z ene noge na drugo nogo.     

Skoči z nogama skupaj in narazen.     

Teče stabilno in hitro, pri tem učinkovito spreminja smer.     

Vrže teniško žogico v želeno smer.     

Ujame odbito žogo.     

V teku brcne žogo.     

5-7 let 

Stoji na eni nogi brez opore.     

Sonožno preskoči vrvico na višini pod koleni.     

Poskakuje na eni nogi.     

Teče po prstih.     

Z obema rokama in brez pritegnitve rok k telesu ujame teniško žogico.     

Ulovi teniško žogo z eno roko.     

V skoku ujame žogo.     

Preigrava z večjo žogo.     

Poskakuje z izmenjujočim zamahom (hopsanje).     

RAZVOJ FINE MOTORIKE 
doseže / 

ne doseže 

opisna ocena 

(pripombe) 

< 5 let 

Zgradi stolp iz desetih kock.     

Navije matico na vijak.     

Reže s škarjami po ukrivljeni črti.     

Razpre ščipalko za perilo.     

Nariše človeka shematsko, v smislu geometrijskih oblik.     

Z eno roko naredi kroglico iz papirja.     

Oponaša risanje diagonalne črte.   

Preriše kvadrat.   

Preriše trikotnik.   
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RAZVOJ FINE MOTORIKE 
doseže / 

ne doseže 

opisna ocena 

(pripombe) 

< 5 let 

Nariše razpoznavno risbo s hiško, z drevesom in s človekom.     

5-7 let 

S kleščami izvleče žebelj.      

Žebelj zabije s kladivom.     

Navije vezalko okoli barvice.     

Naniza kocke na vrvico.    

S palcem se lahko dotakne vseh prstov.     

Natančno izreže krog in pravokotnik iz papirja.     

Z lepilnim trakom nalepi izrezan krog in kvadrat.     

Prepogiba papir.     

Rozine spravi v steklenico z ozkim vratom.     

Prepiše vse tiskane črke.     

Preriše romb.     

Nariše obris svoje dlani.     

Šili s šilčkom.     

Zaveže vezalke s pentljo.     

RAZVOJ ZAZNAVANJA 
doseže / 

ne doseže 

opisna ocena 

(pripombe) 

< 5 let 

Ustrezno razvrsti različne oblike v utore.     

Opazi manjkajoče podrobnosti na risbi.     

Prepoznava predmete v vrečki po otipu.     

Ni preveč ali premalo občutljiv na dotik (taktilno).   

Ni preveč ali premalo občutljiv na vidnem področju.   

Ni preveč ali premalo občutljiv na slušnem področju.   

Ni preveč ali premalo občutljiv pri vohanju.   

Ni preveč ali premalo občutljiv na vestibularnem področju.   

5-7 let 

Določi manjkajoči del celote narisanega lika.     

Opazi razlike med podobnimi slikami.     

Poišče preprosto sliko v zahtevni.     

Izbere ustrezno sličico v skupini sličic, ki jih je videl za kratek čas.     

Posnema različne ritme s ploskanjem.     

Loči besede, ki se rimajo.     

Poda primer rime.     

Določi prvi glas v besedi.     

Določi zadnji glas v besedi.     

Glaskuje besedo.   

Določi število glasov v besedi.   

GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ 
doseže / 

ne doseže 

opisna ocena 

(pripombe) 

< 5 let 

Brez slikovne opore pripoveduje znano pravljico.     

Opiše znane predmete po njihovi uporabi.     
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GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ 
doseže / 

ne doseže 

opisna ocena 

(pripombe) 

< 5 let 

Določi oz. najde predmete glede na predloge.     

Samostojno pripoveduje zgodbo ob slikah v slikanici.     

Prepozna zapis nekaterih črk abecede.     

Odgovarja na vprašanja o lastnostih predmeta.     

Razume pogojno zahtevo.     

Ugotovi nepravilno rabo slovničnih pravil.     

Poimenuje predmete glede na kategorijo.     

Pove tri splošne kategorije, ko mu naštejemo primere.       

Samostojno zapoje tri pesmice.   

Ponovi enostavčno poved.     

5-7 let 

Ustrezno artikulira vse glasove.   

Med spontanim govorom ustrezno uporablja vse slovnične prvine.     

Slikopis bere z ustrezno rabo sklonov.     

Smiselno opiše, kaj je počel včeraj.     

Po poslušanju obnovi kratko zgodbo.     

Piše lastno ime.     

Bere lastno ime.   

Najde besede z nasprotnim pomenom.     

Pozna različne besede z enakim pomenom.     

Poišče besede, da dokonča smiselno stavek.     

Ponovi večstavčno poved.     

SPOZNAVNI RAZVOJ 
doseže / 

ne doseže 

opisna ocena 

(pripombe) 

< 5 let 

Sestavi sestavljanko.     

Poveže čas dneva z določeno dnevno dejavnostjo.     

Primerja količine.     

Prešteje do 10 predmetov (kardinalnost števila).     

Mehanično šteje do 15 ali več (nespremenljivost vrstnega reda).   

Prepozna zapis števil 1 do 5.      

Ponovi zaporedje petih števil.     

5-7 let 

Na sebi pokaže levo / desno stran telesa.     

Na listu pokaže levo / desno stran telesa.     

Na drugi osebi pokaže levo / desno stran telesa.     

Izvrši tri naloge, ki mu jih zastavimo hkrati.     

Zapoje pesmico s tremi kiticami.     

Naredi stopnice iz kock, tudi po tem, ko mu odstranimo model.     

Navaja razlike in podobnosti med predmeti.      

Določi smer pisanja.     

Pokaže dele besedila.     

Število elementov v množici ustrezno označi s številko.   

Po ustnem navodilu razvršča predmete po različnih lastnostih.   

Po ustnem navodilu razvršča predmete po dveh lastnostih hkrati.   
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SPOZNAVNI RAZVOJ  
doseže / 

ne doseže 

opisna ocena 

(pripombe) 

5-7 let 

Prešteje najmanj 13 predmetov.     

Nadaljuje vzorec.     

Prepozna zapis števil od 1 do 10.     

Določi večje število v paru.      

Ugotovi, da se količina ne spremeni ob spremenjeni obliki.     

Pove svoje osebne podatke.     

Pove, kaj se bo zgodilo glede na dogajanje na sliki.     

Nastavi ustrezno zaporedje slik.     

Ugotovi, da so osebe iz risanke domišljijske.     

Pove imena dni v tednu.     

Odigra dele znane zgodbe.     

SAMOSTOJNOST PRI VSAKODNEVNIH AKTIVNOSTIH 
doseže / 

ne doseže 

opisna ocena 

(pripombe) 

< 5 let 

Loči sprednji in zadnji del oblačila.     

Samostojno obleče in sleče majico, pulover.   

Samostojno zapne zadrgo.     

Obleče in obuje se s primerno hitrostjo.   

Ustrezno si umije in obriše obraz.   

Brez nadzora si umiva zobe.   

Sam si obriše rito.   

Obriše si nos s pihanjem.     

Sam se počeše.   

Uporablja ves jedilni pribor.   

Urejen je pri hranjenju (se ne popacka).   

Obrok poje z ustrezno hitrostjo.   

Pomaga pri hišnih opravilih.   

Varno prečka cesto.   

5-7 let 

Sam si pripravi oblačila, primerna situaciji.     

Samostojno obleče žabice.     

Samostojno si zapne gumbe.   

Pravilno se obleče in obuje.   

Samostojen in natančen je pri mazanju na kruh.   

Samostojen je pri rezanju mesa.   

Ustrezno drži pribor.   

Spreten je pri natakanju pijače v kozarec.   

Hrano nosi brez polivanja.   

Sam se stušira.   

Skrbi za svojo lastnino.   

Ima urejeno okolje (sobo, omaro) ali igralni prostor, ne išče stvari.   

Ne potrebuje opominjanja za zadolžitev.     

Ima ustrezno vztrajnost pri zadolžitvi.     

Pri samostojni igri zdrži nekaj časa.   

Gre sam ven, v soseščino.   
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SAMOSTOJNOST PRI VSAKODNEVNIH AKTIVNOSTIH 
doseže / 

ne doseže 

opisna ocena 

(pripombe) 

5-7 let   

Oglasi se po telefonu in prenese sporočilo.   

Spoštuje zasebnost in lastnino drugih.   

Lahko mu zaupamo manjšo vsoto denarja.   

Odpravi se spat brez pomoči in nadzora odraslega.   

SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ 
doseže / 

ne doseže 

opisna ocena 

(pripombe) 

< 5 let 

Izraža skrb in privrženost drugim.     

Izpolni zahtevo, ki je ne želi, če se to od njega zahteva.     

Da pobudo za igranje družabnih iger.     

5-7 let 

Samostojno se vključi v skupinske dejavnosti.     

Sodeluje v skupinskih dejavnostih.      

Zmore odložiti zadovoljevanje potrebe.     

Situacijo lahko opazuje tudi z vidika druge osebe.   

Sprejme kritiko, grajo.     

Pri igranju z drugimi se drži pravil.     

Ima izraženo potrebo po pravilih in ‘fair playu’.   

Ima izbrano skupino otrok, s katerimi se najraje druži.     

Organizira igro z vrstniki.     

Pri skupinski igri prevzema aktivno vlogo.     

Kaže zaščitniško vedenje do mlajših otrok.     

 

Dodatna navodila in kriteriji ocenjevalnih lestvic za petletnike 

 

Osnovni podatki 

Vpis osebnih podatkov (ime in priimek, vrtec, datum rojstva, starost) in datumov testiranj ter 

števila srečanj 

 

Ocena vedenjskih vzorcev 

Opis specifičnih vedenjskih vzorcev pri otroku tekom individualnih obravnav (sodelovanje, 

odnos s testatorjem, komunikacija, pozornost, motivacija, vztrajnost) 

 

Stranskost 

Opredelitev stranskosti (prednostna roka pri risanju, prednostna noga pri brcanju, prednostno 

uho pri oglašanju na telefon, prednostno oko pri gledanju skozi kalejdoskop)  

 

Prijem pisala 

Opis prijema pisala (višina in način prijema), drže telesa in pritiska na podlago med risanjem 

ali pisanjem 

 

Naloge pri posameznih ocenjevalnih lestvicah so navedene v obliki operativnih ciljev. Pri vsaki 

nalogi glede na spodnje kriterije določimo, ali otrok dosega ali ne dosega danega cilja, po 

potrebi pa tudi pripišemo opombe. Pri vsaki ocenjevalni lestvici so označene naloge < 5 let, to 

so operativni cilji, ki bi jih morali dosegati vsi petletni otroci, ter naloge 5-7 let, to so operativni 

cilji, ki jih dosega nekaj petletnih otrok. 
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Razvoj grobe motorike 

1. Otrok hodi po ravni črti z eno nogo pred drugo in z razširjenimi rokami. Pri tem naredi 

vsaj 10 zaporednih poskusov.  

2. Otrok sestopa po stopnicah z nogo pred nogo. 

3. Otrok sonožno poskakuje kot zajček. Pri tem naredi vsaj 5 uspešnih poskusov. 

4. Otrok skoči z druge stopnice s sonožnim pristankom. 

5. Otrok preskoči vsaj 20 centimetrov visoko oviro. 

6. Otrok skoči z ene noge na drugo nogo. Pri tem naredi vsaj 5 uspešnih poskusov. 

7. Otrok skoči z nogama skupaj in narazen. Pri tem naredi vsaj 5 uspešnih poskusov. 

8. Otrok teče stabilno in hitro ter pri tem učinkovito spreminja smer. 

9. Otrok vrže teniško žogico v želeno smer. Pri tem naredi vsaj 3 uspešne poskuse. 

10. Otrok ujame odbito žogo. Pri tem naredi vsaj 3 uspešne poskuse. 

11. Otrok v teku brcne žogo. Pri tem naredi vsaj 3 uspešne poskuse. 

12. Otrok stoji na eni nogi brez opore vsaj 20 sekund. 

13. Otrok sonožno preskoči vrvico na višini pod koleni. Pri tem naredi vsaj 3 uspešne 

poskuse. 

14. Otrok poskakuje na eni nogi. Pri tem naredi vsaj 5 uspešnih poskusov. 

15. Otrok teče po prstih. Pri tem naredi 10 zaporednih poskusov na prstih. 

16. Otrok z obema rokama ujame teniško žogico, pri čemer ne povleče rok k telesu. Pri tem 

naredi vsaj 5 uspešnih poskusov. 

17. Otrok ulovi teniško žogo z eno roko. Pri tem naredi vsaj 3 uspešne poskuse. 

18. Otrok v skoku ujame žogo. Pri tem naredi vsaj 3 uspešne poskuse. 

19. Otrok preigrava z večjo žogo. Pri tem naredi vsaj 3 uspešne poskuse. 

20. Otrok poskakuje z izmenjujočim zamahom (hopsanje). Pri tem naredi vsaj 5 uspešnih 

poskusov. 

 

Razvoj fine motorike 

1. Otrok zgradi stolp iz desetih kock, ne da se poruši.  

2. Otrok reže s škarjami po ukrivljeni črti. Odstopanja so dovoljena do 2 milimetra. 

3. Otrok razpre ščipalko za perilo. 

4. Otrok samostojno nariše človeka shematsko, v smislu geometrijskih oblik. 

5. Otrok z eno roko z mečkanjem naredi kroglico iz papirja. 

6. Otrok nariše diagonalno črto po demonstraciji. 

7. Otrok preriše kvadrat, ki je že narisan. Razvidni so štirje koti. 

8. Otrok preriše trikotnik, ki je že narisan. Razvidni so trije koti. 

9. Otrok nariše risbo, na kateri so hiša, drevo in človek. Vsaka komponenta mora imeti 

vsaj tri podrobnosti. Risba je razpoznavna. 

10. Otrok s plastičnimi kleščami izvleče plastični žebelj s premerom 1 centimeter. 

11. Otrok plastični žebelj s premerom 1 centimeter zabije s plastičnim kladivom. 

12. Otrok navije vezalko okoli debele barvice. 

13. Otrok naniza kocke na vrvico v manj kot 55 sekundah. 

14. Otrok se s palcem zaporedno dotakne svojih prstov na isti roki od kazalca do mezinca 

in nazaj. 

15. Otrok iz papirja natančno izreže krog s premerom 7 centimetrov in pravokotnik s 

stranico 7 centimetrov. Odstopanja so dovoljena do 2 milimetra. 

16. Otrok z lepilnim trakom nalepi izrezan krog in kvadrat na list papirja. 

17. Otrok po demonstraciji prepogne papir na polovico, na četrtino in po diagonali. 

18. Otrok v najmanj 18 sekundah spravi 10 rozin v steklenico z ozkim vratom s premerom 

1 centimeter. 

19. Otrok prepiše vse tiskane črke. Črke so prepoznavne. 
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20. Otrok preriše romb. Razvidni so štirje koti. 

21. Otrok nariše obris svoje dlani. 

22. Otrok šili s šilčkom tako, da pri miru drži šilček in obrača barvico. 

23. Otrok zaveže vezalke s pentljo. 

 

Razvoj zaznavanja 

1. Otrok ustrezno razvrsti osem različnih oblik v utore. 

2. Otrok opazi manjkajoče podrobnosti na risbi človeka: roka, noga, oči, usta, lasje. 

3. Otrok prepozna predmete v vrečki po otipu, brez gledanja: svinčnik, telefon, bonbon. 

4. Otrok po poročanju pomembnih drugih ni preveč ali premalo občutljiv na dotik 

(taktilno). 

5. Otrok po poročanju pomembnih drugih ni preveč ali premalo občutljiv na vidnem 

področju. 

6. Otrok po poročanju pomembnih drugih ni preveč ali premalo občutljiv na slušnem 

področju. 

7. Otrok po poročanju pomembnih drugih ni preveč ali premalo občutljiv pri vohanju. 

8. Otrok po poročanju pomembnih drugih ni preveč ali premalo občutljiv na vestibularnem 

področju. 

9. Otrok med ponujenimi oblikami določi manjkajoči del celote narisanega lika. 

10. Otrok opazi razlike med podobnimi slikami. Najde vsaj pet razlik. 

11. Otrok poišče preprosto sliko v zahtevni (loči sliko od ozadja). 

12. Otrok izbere ustrezno sličico v skupini sličic, ki jo je videl za 3 sekunde, v vsaj petih 

primerih: preizkus SNAP, naloga 9. 

13. Otrok posnema različne ritme s ploskanjem: ---, -..-, ..-..- (- dolg plosk, . kratek plosk). 

14. Otrok izbere pare besed, ki se rimajo: stol-miza; mama-dama; lonec-konec; luč-luna. 

15. Otrok sam poda primer rime. 

16. Otrok določi prvi glas v besedi: balon, jabolko, stop, zob. 

17. Otrok določi zadnji glas v besedi: balon, jabolko, stop, zajec. 

18. Otrok glaskuje besedo: mama, sonce, limona, volk. 

19. Otrok določi število glasov v besedi: mama, sonce, limona, volk. 

 

Govorno-jezikovni razvoj 

1. Otrok brez slikovne opore pripoveduje znano pravljico: Rdeča kapica. Iz pripovedi so 

razvidni nastopajoči in dogajanje, pove glavne dele zgodbe. 

2. Otrok opiše znane predmete po njihovi uporabi: šilček, gasilski avto, boben, robček. 

3. Otrok določi oz. najde predmete glede na predloge: v, na, pod, za, pred, ob, med, na 

sredi. 

4. Otrok samostojno pripoveduje manj znano zgodbo ob slikah v slikanici (Kralj Artur). 

Iz pripovedi so razvidni nastopajoči in dogajanje. 

5. Otrok prepozna zapis nekaterih črk abecede: A, O, T, I. 

6. Otrok odgovarja na vprašanja o lastnostih predmeta: Kaj je to in iz česa je narejeno? – 

miza, plastenka, knjiga. 

7. Otrok razume pogojno zahtevo: Če si deček, vstani! 

8. Otrok ugotovi nepravilno rabo slovničnih pravil: Včeraj bom kupil sladoled. Mama, 

babica in dedek je šel na izlet. 

9. Otrok poimenuje predmete glede na kategorijo: živali, oblačila, hrana. Poda vsaj tri 

primere znotraj vsake kategorije. 

10. Otrok pove tri splošne kategorije (živali, oblačila, hrana), ko mu naštejemo primere: 

lev, konj, kača; majica, pulover, jakna; sladoled, pica, juha.   

11. Otrok samostojno zapoje tri pesmice po lastni izbiri. 
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12. Otrok ponovi enostavčno poved: Muca rada lovi miši. Jaz rad jem kruh in jabolka.  

13. Otrok ustrezno artikulira vse glasove. 

14. Otrok med spontanim govorom ustrezno uporablja vse slovnične prvine, še posebno 

časovne prislove, čas, dvojino, svojilne zaimke. 

15. Otrok bere slikopis z ustrezno rabo sklonov. 

16. Otrok smiselno opiše, kaj je počel dan prej. 

17. Otrok po poslušanju obnovi kratko zgodbo. Iz pripovedi so razvidni nastopajoči in 

dogajanje, pove glavne dele zgodbe ter našteje vsaj pet podrobnosti. Otroka se lahko 

usmerja s pomočjo vprašanj. 

Andrej je bil na obisku pri dedku in babici. Dedku je rekel: »Kaj bi lahko počela? Meni je 

tako dolgčas!« »Kaj ko bi šla do bližnjega jezera lovit ribe?« je predlagal dedek. Babici sta 

naročila, naj olupi krompir, in se odpravila do jezera. Ko sta se z avtom pripeljala do jezera, 

je Andrej iz prtljažnika vzel svojo ribiško palico in stolček. Našla sta lep prostor ob jezeru 

in začela ribariti. Ni minilo dosti časa, ko je Andrej zaklical: »Imam jo!« Ujel je ogromnega 

krapa. Dedek je vzel telefon in fotografiral ponosnega Andreja, kako drži ribo v naročju. 

Fotografijo sta nato poslala Andrejevi mami. Nadaljevala sta z lovljenjem rib. Dedek je ujel 

še tri male krape. Ugotovila sta, da sta ujela že dovolj rib, in se počasi odpravila domov. 

Babica je medtem že olupila krompir. Nato ga je skupaj z ulovljenimi ribami spekla v pečici. 

Na kosilo so povabili še Andrejevega očeta in mamo, saj je bilo krapov dosti za vse. 

»Mmmm, kako je dobra moja riba, pa še sam sem jo ujel!« se je s polnimi usti pohvalil 

Andrej. »Sedaj si pa pravi ribič,« je rekel očka in sina potrepljal po ramenih.    

 

18. Otrok piše lastno ime. Črke so razpoznavne. 

19. Otrok prepozna zapis svojega imena. 

20. Otrok najde besede z nasprotnim pomenom: dan-noč, dolg-kratek; debel-suh. 

21. Otrok najde besede z enakim pomenom: WC-stranišče. 

22. Otrok poišče besede, da dokonča smiselno stavek: Trava je ___; Pozimi se rad ____. 

23. Otrok ponovi večstavčno poved: Če greš na dvorišče, daj kapo na glavo. Zjutraj sije 

sonce in pojejo ptički. 

 

Spoznavni razvoj 

1. Otrok sestavi sestavljanko iz 12 delov. 

2. Otrok poveže čas dneva z določeno dnevno dejavnostjo: Kdaj vstaneš, greš spat, ješ 

kosilo? 

3. Otrok primerja količine: Kdo ima več? 

4. Otrok prešteje do 10 predmetov. Pri tem upošteva kardinalnost števila. 

5. Otrok mehanično šteje do 15 ali več. Pri tem upošteva nespremenljivost vrstnega reda. 

6. Otrok prepozna zapis števil od 1 do 5. 

7. Otrok ponovi ustno našteto zaporedje petih števil: 14235; 63124. 

8. Otrok na sebi pokaže levo / desno stran telesa. 

9. Otrok na listu pokaže levo / desno stran telesa. 

10. Otrok na drugi osebi pokaže levo / desno stran telesa. 

11. Otrok izvrši tri naloge, ki mu jih zastavimo hkrati: Vzemi barvico, pojdi do mize in 

počepni. 

12. Otrok zapoje pesmico s tremi kiticami po lastni izbiri. 

13. Otrok naredi stopnice iz 10 kock, tudi po tem, ko mu odstranimo model. 

14. Otrok navede razlike in podobnosti: pes–ptica, svinčnik-barvica, žlica-vilice. 

15. Otrok pokaže smer pisanja: od L proti D, od zgoraj navzdol. 

16. Otrok pokaže dele besedila: črka, beseda, pika. 

17. Otrok ustrezno s številko označi število elementov v množici. 
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18. Otrok po ustnem navodilu razvršča predmete po različnih lastnostih: barva, oblika, 

velikost, uporaba.   

19. Otrok po ustnem navodilu razvršča predmete po dveh lastnostih hkrati: po barvi in 

obliki, po obliki in velikosti, po barvi in velikosti. 

20. Otrok prešteje najmanj 13 predmetov. 

21. Otrok nadaljuje vzorec po demonstraciji: rdeča, modra, zelena kocka. 

22. Otrok prepozna zapis števil od 1 do 10. 

23. Otrok določi večje število v paru: 4-7; 1-5; 2-3. 

24. Otrok ugotovi, da se količina ne spremeni ob spremenjeni obliki: plastelin oblikujemo 

v kroglico in nato v kačo. 

25. Otrok pove svoje osebne podatke: ime, priimek, kraj bivanja, ulico in hišno številko, 

rojstni datum. 

26. Otrok napove, kaj se bo zgodilo glede na dogajanje na sliki. 

27. Otrok nastavi ustrezno zaporedje slik vsakodnevnih aktivnosti. 

28. Otrok ugotovi, da so osebe iz risanke domišljijske, obstajajo lahko npr. le v risanki. 

29. Otrok pove imena dni v tednu. 

30. Otrok odigra dele znane zgodbe: pogovor med Rdečo kapico in volkom, ki leži v postelji, 

preoblečen v babico. 

 

Razvoj samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih 

Pogovor s pomembnimi drugimi (s starši ali strokovnimi delavci v vrtcu) glede otrokovih 

dosežkov z vidika samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih. 

 

Socialni in čustveni razvoj 

Pogovor s pomembnimi drugimi glede otrokovih dosežkov na socialnem in čustvenem področju. 
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Priloga 4 (elektronska izdaja) 

INTERVJU S STARŠI 

 

Prosim, vprašalnik izpolnite tako, da pri vsakem vprašanju obkrožite najustreznejši odgovor 

ali zapišete vaš odgovor na označeno mesto. Možno je več odgovorov. 

 

1. Ali je bil kdaj napoten na obravnavo v razvojno ambulanto, na fizioterapijo?  

a) ne 

b) da – razvojno ambulanto   

c) da – razvojno ambulanto in fizioterapijo 

 

Če ste odgovorili z 'da', s kakšnim razlogom?________________________________________ 

 

2. Je bil kdaj deležen obravnave pri logopedu, psihologu, specialnem pedagogu?  

a) ne, pri nikomer 

b) da, pri logopedu 

c) da, pri psihologu 

d) da, pri specialnem pedagogu   

 

Če ste odgovorili 'da', s kakšnim razlogom? _______________________________________ 

 

3. Ali je bil kdaj deležen strokovne pomoči v vrtcu? ___________ 

 

4. Kako je bil spočet?   

a) naravno 

b) v epruveti 

 

5. Ali ste v času nosečnosti imeli kakršne koli zdravstvene težave?  

a) povišan krvni tlak 

b) prekomerno bruhanje  

c) nevarnost splava  

d) izrazite čustvene težave  

e) hud stres 

f) hujše virusne okužbe v prvih 13 tednih nosečnosti (norice, ošpice, mumps ipd.)  

g) drugo ____________________ 

h) nisem imela težav 

 

6. Koliko ste bili stari ob njegovem rojstvu? ________ 

 

7. V katerem tednu nosečnosti se je rodil? ________ 

 

8. Ali so bile kakršne koli težave pred porodom, med njim ali takoj po njem? Kakšne? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Kakšna je bila njegova porodna teža? __________ 

 

10. Kakšna je bila njegova porodna dolžina? ____________ 
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11. Ali je imel v prvih 3 letih katere od naštetih zdravstvenih težav? 

a) zelo pogosto, ponavljajoče se vnetje ušes 

b) nepojasnjeno zelo visoko vročino ali vročinske krče 

c) neprestane okužbe dihal (bolj kot običajno)  

d) astmo, alergije, hujše reakcije na cepljenje 

e) drugo________________ 

f) ni imel težav 

 

12. Ali je bil kdaj zaradi bolezni več kot 2 tedna v bolnici? ___________ 

       

13. Pri kateri starosti je prvič samostojno sedel? __________ 

 

14. Ali se je plazil po trebuhu? ___________ 

       

15. Ali se je kobacal po vseh štirih? Pri kateri starosti? __________ 

 

16. Pri kateri starosti je shodil? ___________ 

 

17. Ali ste, preden je shodil, uporabljali hojco? ___________ 

       

18. Kako ste ga učili hoditi?   

a) drža za roke nad glavo  

b) drža v bokih 

c) drugo ______________ 

d) ga nismo učili 

 

19. Kdaj je spregovoril prve posamezne besede? ____________ 

 

20. Kdaj je prvič povezal dve ali več besed v fraze, stavke? ______________ 

 

21. Kdaj je postal držen (prenehal uporabljati pleničko)? ______________ 

 

22. Kdaj se je naučil voziti tricikel? _______________ 

 

23. Ali že zna voziti kolo brez pomožnih koleščkov? Kdaj se je naučil? _________________ 

 

24. Katera so po vašem mnenju njegova močna področja? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

25. Na katerih področjih bi po vašem mnenju potreboval več spodbud? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

26. Kakšen je vaš vtis glede otrokovih motoričnih spretnosti (sedaj in v preteklosti)?  

a) ročne spretnosti 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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b) koordinacija 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) spretnosti z žogo 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

d) ravnotežje 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

e) kako teče 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

27. Ali obiskuje telovadbo? Katero? ______________ 

 

28. Kaj opažate pri njegovi igri na igralih?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

29. Ali se izogiba, ima odpor do igranja na nekaterih igralih (plezala, tobogan)?  

___________________________________________________________________________ 

 

30. Na kakšen način se doma najpogosteje igra? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

31. Ali rad riše? Kakšne so njegove risbe?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

32. V kolikšni meri je samostojen pri oblačenju in slačenju? Dopišite, ali naredi sam ali z vašo 

pomočjo 

a) priprava oblačil za vrtec  ______________ 

b) oblačenje posameznih kosov oblačil  

a. majica __________ 

b. pulover______________ 

c. žabice   ______________  

 

33. Ali loči sprednji in zadnji del oblačila? __________ 

 

34. Ali potrebuje pomoč pri zapenjanju gumbov, zadrg? ___________ 

 

35. Ali ga je potrebno opozarjati na določene vidike (pravilno obračanje, nameščanje, gumbi, 

čevlji)? ______________ 

  

36. Ali uporablja ves pribor – vilice, žlico in nož? Kako drži pribor? ________________________ 
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37. V kolikšni meri je samostojen pri hranjenju? Dopišite, ali naredi sam ali z vašo pomočjo 

a) mazanje na kruh ____________ 

b) rezanje mesa ____________ 

 

38. Ali je urejen jedec (se ne popacka)? ___________ 

 

39. Ali brez polivanja natoči pijačo v kozarec? __________ 

 

40. Ali brez polivanja nese hrano na pladnju, zvrhan krožnik juhe? __________ 

 

41. V kolikšni meri je samostojen pri osebni negi? Dopišite, ali naredi sam ali z vašo pomočjo 

a) tuširanje ____________ 

b) umivanje obraza ___________ 

c) umivanje zob ___________ 

d) brisanje zadnjice __________ 

e) brisanje nosa, pihanje v robček __________ 

f) česanje _________ 

 

42. Kako skrbi za svojo lastnino? Ali izgublja svojo lastnino? Kako je urejena njegova soba, omara? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

43. Ali vam pomaga pri hišnih opravilih? Pri katerih? Ali naredi do konca? Ga morate pri tem 

opominjati? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

44. Kakšen je vaš vtis glede njegove koncentracije? Koliko časa zdrži pri igri, ki si jo sam izbere? 

Koliko časa zdrži pri aktivnostih, ki jih vi določite? Ali je vztrajen in naredi do konca? Ga 

morate pri tem opominjati? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

45. Ali preden prečka cesto, pogleda na obe strani? __________ 

 

46. Bi mu zaupali, da gre sam v trgovino, nekaj ulic stran od doma? _________ 

 

47. Gre sam ven, v soseščino? ___________ 

 

48. Če se oglasi po telefonu, vam zna prenesti sporočilo? ___________ 

 

49. Kako se oglasi? ____________ 

 

50. Ali spoštuje zasebnost in lastnino drugih? _______________ 

 

51. Mu lahko zaupate manjšo vsoto denarja? _____________ 

 

52. Kako se odpravi spat? Kaj naredi pred spanjem? Ali morate biti ob njem, da zaspi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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53. Zmore odložiti zadovoljevanje potreb? Recimo, če bi nekaj želel od vas in se vi ne morete takoj 

odzvati – ali bi zmogel počakati? ______________ 

 

54. Ali lahko situacijo opazuje tudi z vidika druge osebe? Recimo, nekaj se je zgodilo v vrtcu in bi 

vam želel o tem povedati. Ali vam pripoveduje o tem tako, da vas vpelje? Ali pa govori, kot da 

bi vi morali biti zraven in vse to že videti? __________________ 

  

55. Ali izraža skrb, če se kdo drug ne počuti v redu? _______________ 

 

56. Ali da pobudo za igranje družabnih iger? _______________ 

 

57. Ali se drži pravil pri igranju družabnih iger? ________________ 

 

58. Ali izpolni nekaj, česar ne želi, če se to od njega zahteva? _________________ 

 

59. Kako prenese kritiko, grajo? ___________________ 

 

60. Ali ima zelo izraženo potrebo po pravilih in ‘fair playu’? ___________________ 

 

61. Ali ima izbrano skupino otrok, s katerimi se najraje druži? ___________________ 

 

62. Katero vlogo v skupini prevzema?  

a) organizator igre 

b) aktivno (udeleženec) 

c) pasivno (opazovalec) 

 

63. Kako se vede do mlajših otrok? ____________________ 

 

64. Ali ste kdaj opazili, da bi bil preveč ali premalo občutljiv na določene občutke, zvok, vonj? 

 

a) vidno (ga moti močna svetloba) _____________________________ 

 

b) občutki (ne mara nositi določenih oblačil, ni rad bos, se hitro sleče do kratkih rokavov, ga 

hitro zebe) _____________________________________________ 

 

c) zvok (ga zmoti glasen zvok prej kot ostale, glasno govori) ______________________  

  

d) vonj (prej zavoha) _____________ 

 

e) ne mara gugalnic, toboganov _________________ 

 

65. Živite v mestu ali izven mesta? ___________ 

 

66. Kateri so člani vašega gospodinjstva? _______________ 

 

67. Koliko otrok je v družini? ________ Kateri je po vrsti? ____________ 

 

68. Ali je kdo v družini gibalno manj spreten? ______ Če da, kdo? ____________ 

 

69. Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli? ________ 
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70. Katero stopnjo izobrazbe je dosegel oče? _________ 

 

71. Ali sta oba starša zaposlena? __________________ 

 

72. Kolikšen je povprečen neto mesečni prihodek vaše družine? _____________ 

 

 

 

 Najlepša hvala za izpolnjevanje vprašalnika.  

  

 Prosim, vrnite ga vzgojiteljici v ZAPRTI kuverti.  
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Priloga 5 (elektronska izdaja) 

INTERVJU S STROKOVNIMI DELAVCI V ODDELKU 

 

Prosim, vprašalnik izpolnite tako, da vaš odgovor zapišete na označeno mesto.  

 

1. Katera so po vašem mnenju otrokova močna področja? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

2. Na katerih področjih bi po vašem mnenju otrok potreboval več spodbud? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

3. Kakšen je vaš vtis glede otrokovih motoričnih spretnosti?  ročne spretnosti, 

koordinacija, spretnosti z žogo, ravnotežje, kako teče  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Kaj opažate pri otrokovi igri na igralih? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

5. Ali se izogiba, ima odpor do igranja na nekaterih igralih (plezala, tobogan)? Katerih? 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Na kakšen način se v vrtcu najpogosteje igra? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

7. Ali otrok rad riše? Kakšne so njegove risbe?  

___________________________________________________________________________ 

 

8. V kolikšni meri je samostojen pri oblačenju in slačenju? si v garderobi samostojno 

pripravi obleko, primerno situaciji, vremenskim razmeram, posamezni kosi oblačil, loči 

sprednji in zadnji del oblačila, pomoč pri zapenjanju gumbov, zadrg, ali je potrebno 

opozarjati na določene vidike (pravilno obračanje, nameščanje, gumbi) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

9. V kolikšni meri je samostojen pri hranjenju? uporaba različnega pribora, namaz na 

kruh, rezanje mesa, urejen jedec, natakanje pijače v kozarec, držanje pribora, nošenje 

hrane na pladnju 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 
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10. V kolikšni meri je samostojen pri osebni negi? umivanje obraza, brisanje zadnjice, 

brisanje nosa in pihanje v robček 

___________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

11. Kako skrbi za svojo lastnino? izgubljanje lastnine, urejenost garderobe, igralnega 

prostora 

___________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

12. Zmore odložiti zadovoljevanje potreb? nekje potrebuje pomoč odraslega – počaka 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Lahko situacijo opazuje tudi z vidika druge osebe? pripoved dogodkov doma 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Ali izraža skrb, če se kdo drug ne počuti v redu? 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Kako je pri igranju družabnih iger? pobuda, pravila  

___________________________________________________________________________ 

 

16. Ali izpolni nekaj, česar ne želi, če se to od njega zahteva? 

___________________________________________________________________________ 

 

17. Kako prenese kritiko? 

___________________________________________________________________________ 

 

18. Ali ima zelo izraženo potrebo po pravilih in ‘fair playu’? 

___________________________________________________________________________ 

 

19. S kom se najraje druži? Ali ima izbrano skupino otrok? 

___________________________________________________________________________ 

 

20. Katero vlogo v skupini prevzema? organizator igre, aktivno, pasivno kot opazovalec 

___________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

21. Kako se vede do mlajših otrok? zaščitniško vedenje 

___________________________________________________________________________ 

 

22. Kako je s skupinskimi dejavnostmi (jutranji krog)? samostojno vključevanje, 

sodelovanje 

__________________________________________________________________________ 

 

23. Ali ste kdaj opazili, da bi bil preveč ali premalo občutljiv na določene občutke, svetlobo, 

zvok, vonj? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________ 
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Priloga 6 (elektronska izdaja) 

Tabela 46 

Rezultati pri ABC gibanja 

 ID ABC1 ABC2 ABC3 ABC4 ABC5 ABC6 ABC7 ABC8 ABC_RS ABC_SZ ABC_R ABC ABC_CENT 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 80 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

3 3,5 1 3 0 3 2 0 0 7,5 3 2 12,5 11 

4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 80 

5 1 0 0 1 0 0,5 0 0 1 1 0,5 2,5 62 

6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 38 

7 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 56 

8 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 56 

9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 80 

10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 38 

11 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 3 56 

12 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 80 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

14 1 2 4 0 2 2,5 3 0 7 2 6,5 15,5 7 

15 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 1 4 46 

16 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 56 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

18 0,5 2 0 4 0 0 0 0 2,5 4 0 6,5 29 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

20 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 86 

21 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 67 

22 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 67 

23 0,5 2 0 0 0 0,5 5 0 2,5 0 5,5 8 22 

24 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 80 

25 1,5 0 0 0 1 0 2 0 1,5 1 2 4,5 42 

26 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 86 
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ID ABC1 ABC2 ABC3 ABC4 ABC5 ABC6 ABC7 ABC8 ABC_RS ABC_SZ ABC_R ABC ABC_CENT 

27 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 86 

28 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 86 

29 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 3 56 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

31 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 80 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

33 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 56 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

35 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 67 

36 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 67 

37 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 80 

38 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 80 

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

41 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 80 

42 0 0 1 1 0 0,5 0 0 1 1 0,5 2,5 62 

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

45 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 3 56 

46 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 86 

47 2,5 1 2 0 2 2 5 0 5,5 2 7 14,5 8 

48 2 2 2 0 0 0,5 0 0 6 0 0,5 6,5 29 

49 0 0 0 0 2 0,5 0 0 0 2 0,5 2,5 62 

50 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 86 

51 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 80 

52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

53 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 38 

54 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 86 

55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 
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ID ABC1 ABC2 ABC3 ABC4 ABC5 ABC6 ABC7 ABC8 ABC_RS ABC_SZ ABC_R ABC ABC_CENT 

56 0 1 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0,5 1,5 72 

57 4 2 0 0 1 0 0 0 6 1 0 7 26 

58 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 80 

59 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 3 56 

60 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 4 46 

61 0,5 2 3 0 0 2 0 0 5,5 0 2 7,5 24 

62 0 1 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0,5 1,5 72 

63 0,5 2 0 0 0 0,5 0 0 2,5 0 0,5 3 56 

64 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 80 

65 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 67 

66 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 1,5 1,5 72 

67 2 2 0 2 0 1 3 0 4 2 4 10 16 

68 4 3 0 4 1 0,5 0 0 7 5 0,5 12,5 11 

69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

70 1,5 0 0 0 1 0 0 0 1,5 1 0 2,5 62 

71 0 4 3 4 3 2 5 2 7 7 9 23 2 

72 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 80 

73 0,5 1 0 0 1 2,5 5 0 1,5 1 7,5 10 16 

74 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 80 

75 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 38 

76 0 0 0 0 3 2,5 5 0 0 3 7,5 10,5 15 

77 2 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 38 

78 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 80 

79 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 67 

80 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 80 

81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

82 4,5 5 0 3 0 0,5 0 1 9,5 3 1,5 14 9 

83 0 2 0 0 0 0,5 0 1 2 0 1,5 3,5 50 

84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 
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ID ABC1 ABC2 ABC3 ABC4 ABC5 ABC6 ABC7 ABC8 ABC_RS ABC_SZ ABC_R ABC ABC_CENT 

85 0 2 1 0 0 2 0 0 3 0 2 5 38 

86 1,5 0 0 0 0 0,5 0 0 1,5 0 0,5 2 67 

87 0 1 0 0 0 0,5 2 0 1 0 2,5 3,5 50 

88 0,5 1 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,5 72 

89 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 86 

90 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 56 

91 2,5 4 0 0 0 0,5 5 0 6,5 0 5,5 12 12 

92 0 2 0 0 0 0,5 0 0 2 0 0,5 2,5 62 

93 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 80 

94 1,5 3 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 4,5 42 

95 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 67 

96 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 67 

97 0 2 0 0 1 0,5 0 2 2 1 2,5 5,5 34 

98 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 56 

99 0 0 0 0 0 0,5 0 2 0 0 2,5 2,5 62 

100 0 3 0 3 0 2,5 0 0 3 3 2,5 8,5 21 

101 1,5 0 0 3 0 0 0 3 1,5 3 3 7,5 24 

102 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 80 

103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

105 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 67 

106 0 3 0 0 0 2,5 5 4 3 0 11,5 14,5 8 

107 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 86 

108 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 86 

109 0,5 2 0 0 0 0,5 0 0 2,5 0 0,5 3 56 

110 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 46 

111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 
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ID ABC1 ABC2 ABC3 ABC4 ABC5 ABC6 ABC7 ABC8 ABC_RS ABC_SZ ABC_R ABC ABC_CENT 

114 0 1 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0,5 1,5 72 

115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

116 0,5 1 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,5 72 

117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

118 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 80 

119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

122 4,5 2 1 0 1 0,5 5 0 7,5 1 5,5 14 9 

123 1,5 1 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,5 62 

124 2,5 2 3 3 0 4,5 5 0 7,5 3 9,5 20 4 

125 3 0 2 3 2 0 0 0 5 5 0 10 16 

126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

128 0 0 1 0 0 1,5 0 0 1 0 1,5 2,5 62 

129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

130 0 1 1 0 2 0 0 0 2 2 0 4 46 

131 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 3 56 

132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

133 0 1 2 0 1 0 0 0 3 1 0 4 46 

134 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 67 

135 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 56 

136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

137 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 80 

138 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 56 

139 3 2 1 0 0 0,5 0 0 6 0 0,5 6,5 29 

140 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 4 46 

141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

142 0 0 3 2 0 0 0 0 3 2 0 5 38 
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ID ABC1 ABC2 ABC3 ABC4 ABC5 ABC6 ABC7 ABC8 ABC_RS ABC_SZ ABC_R ABC ABC_CENT 

143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

146 0 2 0 1 0 1,5 2 0 2 1 3,5 6,5 29 

147 1 1 0 4 2 1,5 0 0 2 6 1,5 9,5 18 

148 0 3 2 0 0 2 0 0 5 0 2 7 26 

149 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 67 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

152 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 80 

153 0 0 0 1 0 1,5 0 0 0 1 1,5 2,5 62 

154 0 0 0 0 3 0 2 1 0 3 3 6 32 

155 0 0 3 0 3 0,5 0 0 3 3 0,5 6,5 29 

156 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 1 0,5 1,5 72 

157 2 0 0 1 3 2 0 0 2 4 2 8 22 

158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

159 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 56 

160 0 2 0 0 1 3 0 0 2 1 3 6 32 

161 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 80 

162 0 0 0 0 0 4,5 0 2 0 0 6,5 6,5 29 

163 3 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 32 

164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

165 0 1 0 3 0 0 0 0 1 3 0 4 46 

166 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 67 

167 2 2 0 0 0 2 0 3 4 0 5 9 19 

168 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 4 46 

169 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 80 

170 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 80 

171 2 0 0 3 4 0 0 1 2 7 1 10 16 
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ID ABC1 ABC2 ABC3 ABC4 ABC5 ABC6 ABC7 ABC8 ABC_RS ABC_SZ ABC_R ABC ABC_CENT 

172 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 80 

173 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 3 4 46 

174 1 3 1 0 1 0,5 0 0 5 1 0,5 6,5 29 

175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

176 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 80 

177 0,5 2 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,5 62 

178 0,5 0 0 2 0 0,5 0 0 0,5 2 0,5 3 56 

179 0 2 0 1 0 0,5 5 0 2 1 5,5 8,5 21 

180 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 56 

181 0 3 0 3 0 0 0 0 3 3 0 6 32 

182 1,5 2 0 0 1 0 0 0 3,5 1 0 4,5 42 

183 0,5 3 0 1 0 0 0 0 3,5 1 0 4,5 42 

184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

185 1,5 3 1 3 2 1,5 5 3 5,5 5 9,5 20 4 

186 0,5 0 0 1 0 0,5 0 0 0,5 1 0,5 2 67 

187 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 67 

188 0 3 2 3 0 1,5 0 0 5 3 1,5 9,5 18 

189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

190 2,5 1 0 3 0 0,5 5 0 3,5 3 5,5 12 12 

191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

194 1,5 2 0 0 0 2,5 0 0 3,5 0 2,5 6 32 

195 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 1 0,5 1,5 72 

196 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 80 

Legenda: ABC1-ABC8 – ABC gibanja posamezne naloge, ABC_RS – ABC gibanja ročne spretnosti, ABC_SZ – ABC gibanja spretnosti z žogo, ABC_R – ABC gibanja ravnotežje,  

ABC – ABC gibanja skupni rezultat, ABC_CENT – ABC gibanja centil 
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Tabela 47  

Rezultati pri VMI 
ID VMI1 VMI2 VMI3 VMI4 VMI5 VMI6 VMI7 VMI8 VMI9 VMI10 VMI11 VMI12 VMI13 VMI14 VMI15 VMI16 VMI17 VMI18 VMI VMI_S VMI_C 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14 120 91 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 101 53 

3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 77 6 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 14 120 91 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 13 107 68 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 111 77 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 89 23 

8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 79 8 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 105 63 

10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 79 8 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 16 131 98 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 105 63 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 127 96 

14 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 75 5 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 16 120 91 

16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 91 27 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 12 108 70 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 14 111 77 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 103 58 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 103 58 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 103 58 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 14 120 91 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 13 111 77 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 111 77 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 15 114 82 
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ID VMI1 VMI2 VMI3 VMI4 VMI5 VMI6 VMI7 VMI8 VMI9 VMI10 VMI11 VMI12 VMI13 VMI14 VMI15 VMI16 VMI17 VMI18 VMI VMI_S VMI_C 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 13 103 58 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14 109 73 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 107 68 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 15 126 96 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 101 53 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 91 27 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14 117 87 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 108 70 

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 105 63 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 97 42 

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14 109 73 

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 99 47 

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 16 128 97 

39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 99 47 

40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 15 114 82 

41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 114 82 

42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 114 82 

43 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 88 21 

44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 16 124 95 

45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 103 58 

46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 14 109 73 

47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 95 37 

48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 15 126 96 

49 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 91 27 

50 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 12 97 42 

51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 103 58 

52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11 99 47 
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ID VMI1 VMI2 VMI3 VMI4 VMI5 VMI6 VMI7 VMI8 VMI9 VMI10 VMI11 VMI12 VMI13 VMI14 VMI15 VMI16 VMI17 VMI18 VMI VMI_S VMI_C 

53 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 13 105 63 

54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11 99 47 

55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14 113 81 

56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 97 42 

57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 13 114 82 

58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 15 116 86 

59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 15 118 88 

60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 16 120 91 

61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 92 30 

62 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 97 42 

63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 15 126 96 

64 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 94 34 

65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 16 122 93 

66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 105 63 

67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 105 63 

68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 103 58 

69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 88 21 

70 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 89 23 

71 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 77 6 

72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 101 53 

73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 16 124 95 

74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 107 68 

75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 13 111 77 

76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 105 63 

77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 25 

78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 13 107 68 

79 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 13 111 77 
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ID VMI1 VMI2 VMI3 VMI4 VMI5 VMI6 VMI7 VMI8 VMI9 VMI10 VMI11 VMI12 VMI13 VMI14 VMI15 VMI16 VMI17 VMI18 VMI VMI_S VMI_C 

80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 15 114 82 

81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 95 37 

82 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 64 1 

83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 105 63 

84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 14 113 81 

85 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 82 12 

86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 14 120 91 

87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 14 109 73 

88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 95 37 

89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 14 113 81 

90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 107 68 

91 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 85 16 

92 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 85 16 

93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16 122 93 

94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 94 34 

95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 15 122 93 

96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 12 108 70 

97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 105 63 

98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 114 82 

99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 99 47 

100 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 94 34 

101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 107 68 

102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 103 58 

103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 15 114 82 

104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 97 42 

105 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 85 16 

106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 13 107 68 
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ID VMI1 VMI2 VMI3 VMI4 VMI5 VMI6 VMI7 VMI8 VMI9 VMI10 VMI11 VMI12 VMI13 VMI14 VMI15 VMI16 VMI17 VMI18 VMI VMI_S VMI_C 

107 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 13 107 68 

108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 99 47 

109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 105 63 

110 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 85 16 

111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 12 101 53 

112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 99 47 

113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 91 27 

114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 101 53 

115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14 113 81 

116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 15 122 93 

117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 16 120 91 

118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 125 95 

119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14 109 73 

120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 99 47 

121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 107 68 

122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 114 82 

123 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 16 120 91 

124 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 25 

125 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 80 9 

126 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 92 30 

127 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14 111 77 

128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 94 34 

129 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 14 109 73 

130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14 120 91 

131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 107 68 

132 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 111 77 

133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 101 53 
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ID VMI1 VMI2 VMI3 VMI4 VMI5 VMI6 VMI7 VMI8 VMI9 VMI10 VMI11 VMI12 VMI13 VMI14 VMI15 VMI16 VMI17 VMI18 VMI VMI_S VMI_C 

134 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 15 118 88 

135 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14 120 91 

136 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 15 116 86 

137 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15 118 88 

138 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 14 106 65 

139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 14 117 87 

140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 13 105 63 

141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 15 122 93 

142 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 93 32 

143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 99 47 

144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14 120 91 

145 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 103 58 

146 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 97 42 

147 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 93 32 

148 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 93 32 

149 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 91 27 

150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 108 70 

151 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 14 111 77 

152 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 94 34 

153 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 92 30 

154 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 88 21 

155 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 99 47 

156 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 99 47 

157 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 114 82 

158 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 125 95 

159 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 86 18 

160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 14 111 77 
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ID VMI1 VMI2 VMI3 VMI4 VMI5 VMI6 VMI7 VMI8 VMI9 VMI10 VMI11 VMI12 VMI13 VMI14 VMI15 VMI16 VMI17 VMI18 VMI VMI_S VMI_C 

161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 95 37 

162 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 74 4 

163 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 91 27 

164 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 79 8 

165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 101 53 

166 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 99 47 

167 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 97 42 

168 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 16 122 93 

169 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 91 27 

170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 97 42 

171 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 25 

172 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 105 63 

173 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 103 58 

174 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 89 23 

175 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 93 32 

176 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 103 58 

177 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 105 63 

178 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 99 47 

179 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 89 23 

180 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 12 97 42 

181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14 106 65 

182 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 101 53 

183 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 136 99 

184 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 14 111 77 

185 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 14 113 81 

186 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 94 34 

187 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 101 53 
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ID VMI1 VMI2 VMI3 VMI4 VMI5 VMI6 VMI7 VMI8 VMI9 VMI10 VMI11 VMI12 VMI13 VMI14 VMI15 VMI16 VMI17 VMI18 VMI VMI_S VMI_C 

188 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11 103 58 

189 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 101 53 

190 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 85 16 

191 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 91 27 

192 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 97 42 

193 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 97 42 

194 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 111 77 

195 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 14 111 77 

196 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 111 77 

Legenda: VMI1-VMI18 – VMI posamezne naloge, VMI – VMI skupni rezultat, VMI_S – VMI standardni rezultat, VMI_C – VMI centil 
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Tabela 48  

Rezultati pri DCDQ 

ID 
DCD

Q1 

DCD

Q2 

DCD

Q3 

DCD

Q4 

DCD

Q5 

DCD

Q6 

DCD

Q7 

DCD

Q8 

DCD

Q9 

DCD

Q10 

DCD

Q11 

DCD

Q12 

DCD

Q13 

DCD

Q14 

DCD

Q15 

DCDQ 

_NG 

DCDQ 

_FM 

DCDQ 

_SK 
DCDQ 

1 2 3 1 5 5 2 5 5 5 4 1 1 4 5 5 18 19 16 53 

2 3 3 2 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 4 21 18 23 62 

3 2 1 1 2 3 2 4 3 2 2 2 1 1 4 1 11 11 9 31 

4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 2 2 2 5 5 18 17 16 51 

5 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 1 5 5 17 15 15 47 

6 3 3 3 4 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 22 18 24 64 

7 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 19 10 7 36 

8 2 2 2 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1 1 16 9 10 35 

9 3 3 2 5 4 4 5 4 3 3 3 2 5 4 5 21 15 19 55 

10 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 20 11 14 45 

11 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 26 19 24 69 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 30 19 24 73 

13 4 3 3 3 3 3 5 5 1 4 2 3 2 5 3 19 15 15 49 

14 3 2 3 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 11 7 7 25 

15 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 28 20 24 72 

16 4 4 3 4 5 2 3 4 2 2 3 4 4 4 3 22 11 18 51 

17 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 22 18 23 63 

18 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 19 13 16 48 

19 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 28 20 25 73 

20 4 3 3 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 3 4 23 20 19 62 

21 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 2 2 22 15 15 52 

22 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 20 16 18 54 

23 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 20 16 17 53 

24 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 21 16 20 57 

25 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 20 20 18 58 
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ID 
DCD

Q1 

DCD

Q2 

DCD

Q3 

DCD

Q4 

DCD

Q5 

DCD

Q6 

DCD

Q7 

DCD

Q8 

DCD

Q9 

DCD

Q10 

DCD

Q11 

DCD

Q12 

DCD

Q13 

DCD

Q14 

DCD

Q15 

DCDQ 

_NG 

DCDQ 

_FM 

DCDQ 

_SK 
DCDQ 

26 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 24 20 20 64 

27 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 27 16 22 65 

28 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 25 16 22 63 

29 2 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 21 18 22 61 

30 5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 26 13 17 56 

31 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 26 20 25 71 

32 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 29 20 21 70 

33 5 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 25 20 23 68 

34 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 4 4 24 20 20 64 

35 5 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 23 16 21 60 

36 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 28 20 25 73 

37 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 29 17 24 70 

38 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 29 20 24 73 

39 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 26 20 25 71 

40 4 3 4 5 4 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 23 20 21 64 

41 3 3 1 5 3 3 3 3 4 3 3 3 1 5 3 18 13 15 46 

42 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 26 17 23 66 

43 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 29 16 22 67 

44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 30 20 24 74 

45 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 26 20 21 67 

46 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30 16 20 66 

47 3 4 3 3 3 3  3 4 4 3 4 3 3 4 4  19 14 18 51 

48 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 22 13 19 54 

49 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 30 17 24 71 

50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 16 20 60 

51 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 23 19 20 62 

52 4 5 3 4 3 3 3 3 2 2 5 4 5 4 4 22 10 22 54 
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ID 
DCD

Q1 

DCD

Q2 

DCD

Q3 

DCD

Q4 

DCD

Q5 

DCD

Q6 

DCD

Q7 

DCD

Q8 

DCD

Q9 

DCD

Q10 

DCD

Q11 

DCD

Q12 

DCD

Q13 

DCD

Q14 

DCD

Q15 

DCDQ 

_NG 

DCDQ 

_FM 

DCDQ 

_SK 
DCDQ 

53 3 5 3 3 2 5 4 5 5 5 5 3 3 3 5 21 19 19 59 

54 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 29 20 23 72 

55 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 27 17 24 68 

56 5 5 5 5 4 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 27 9 17 53 

57 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 1 2 3 4 4 20 19 14 53 

58 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 2 3 4 4 3 25 20 16 61 

59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 20 25 75 

60 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 2 3 5 21 19 16 56 

61 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 5 3 4 4 4 21 9 20 50 

62 4 4 3 4 4 3 2 2 3 3 4 2 2 1 5 22 10 14 46 

63 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 19 10 16 45 

64 3 3 3 4 4 5 2 2 3 2 4 3 3 3 3 22 9 16 47 

65 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 29 20 24 73 

66 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 29 16 22 67 

67 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 20 12 16 48 

68 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 20 12 13 45 

69 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 29 13 22 64 

70 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 25 16 22 63 

71 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 4 3 2 3 3 17 9 15 41 

72 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 3 4 3 4 18 19 18 55 

73 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 27 18 21 66 

74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 24 15 20 59 

75 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 29 16 21 66 

76 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 20 20 16 56 

77 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 30 18 23 71 

78 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 30 16 25 71 

79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 24 16 21 61 
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ID 
DCD

Q1 

DCD

Q2 

DCD

Q3 

DCD

Q4 

DCD

Q5 

DCD

Q6 

DCD

Q7 

DCD

Q8 

DCD

Q9 

DCD

Q10 

DCD

Q11 

DCD

Q12 

DCD

Q13 

DCD

Q14 

DCD

Q15 

DCDQ 

_NG 

DCDQ 

_FM 

DCDQ 

_SK 
DCDQ 

80 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 3 2 30 15 20 65 

81 5 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 26 12 17 55 

82 4 3 3 4 4 5 3 3 3 2 3 3 2 3 2 23 11 13 47 

83 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 27 18 21 66 

84 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 29 19 25 73 

85 4 5 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 25 13 14 52 

86 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 26 20 24 70 

87 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 29 20 25 74 

88 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 29 15 22 66 

89 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 29 19 22 70 

90 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 20 25 75 

91 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 1 3 4 16 8 14 38 

92 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 6 10 34 

93 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 2 24 16 20 60 

94 4 5 5 5 5 3 2 4 5 5 5 5 3 4 3 27 16 20 63 

95 4 3 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 24 19 25 68 

96 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 24 20 19 63 

97 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 28 16 24 68 

98 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 25 19 23 67 

99 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 26 15 21 62 

100 4 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 19 9 14 42 

101 4 4 5 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 21 14 19 54 

102 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 24 20 23 67 

103 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 26 16 24 66 

104 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 25 15 23 63 

105 4 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 21 12 16 49 

106 4 3 5 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 3 18 7 11 36 
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ID 
DCD

Q1 

DCD

Q2 

DCD

Q3 

DCD

Q4 

DCD

Q5 

DCD

Q6 

DCD

Q7 

DCD

Q8 

DCD

Q9 

DCD

Q10 

DCD

Q11 

DCD

Q12 

DCD

Q13 

DCD

Q14 

DCD

Q15 

DCDQ 

_NG 

DCDQ 

_FM 

DCDQ 

_SK 
DCDQ 

107 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 30 20 23 73 

108 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 3 30 19 19 68 

109 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 30 18 23 71 

110 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 30 17 23 70 

111 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 30 20 23 73 

112 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 29 20 21 70 

113 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 30 19 23 72 

114 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 30 19 23 72 

115 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 30 18 23 71 

116 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 3 26 18 19 63 

117 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 29 20 25 74 

118 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 29 20 25 74 

119 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 22 16 24 62 

120 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 29 20 25 74 

121 3 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 17 16 18 51 

122 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 15 12 14 41 

123 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 21 16 21 58 

124 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 16 11 14 41 

125 4 3 3 5 5 5 2 2 2 3 5 5 5 5 5 25 9 25 59 

126 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 20 17 20 57 

127 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 22 13 17 52 

128 3 3 3 4 5 5 2 3 3 2 5 5 3 5 5 23 10 23 56 

129 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 29 19 25 73 

130 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 28 18 25 71 

131 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 16 20 58 

132 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 21 19 23 63 

133 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 26 15 24 65 
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ID 
DCD

Q1 

DCD

Q2 

DCD

Q3 

DCD

Q4 

DCD

Q5 

DCD

Q6 

DCD

Q7 

DCD

Q8 

DCD

Q9 

DCD

Q10 

DCD

Q11 

DCD

Q12 

DCD

Q13 

DCD

Q14 

DCD

Q15 

DCDQ 

_NG 

DCDQ 

_FM 

DCDQ 

_SK 
DCDQ 

134 5 5 4 5 5 5 3 3 4 3 5 4 5 5 5 29 13 24 66 

135 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 29 20 25 74 

136 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 26 19 25 70 

137 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 20 19 21 60 

138 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 26 19 25 70 

139 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 24 18 25 67 

140 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 29 20 22 71 

141 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 20 25 75 

142 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 30 18 25 73 

143 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 30 19 21 70 

144 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 30 20 22 72 

145 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 27 16 21 64 

146 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 23 17 21 61 

147 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 26 16 20 62 

148 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 5 4 5 3 3 23 13 20 56 

149 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 26 16 19 61 

150 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 22 20 23 65 

151 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 28 16 23 67 

152 5 5 3 5 5 5 3 4 4 3 5 4 5 5 4 28 14 23 65 

153 4 3 2 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 19 16 20 55 

154 5 5 5 5 4 4 2 3 3 3 5 4 4 4 3 28 11 20 59 

155 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 25 16 23 64 

156 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 28 15 20 63 

157 3 3 2 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 19 19 22 60 

158 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 28 19 25 72 

159 5 5 4 4 5 4 4 2 3 3 5 4 5 5 3 27 12 22 61 

160 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 24 16 22 62 
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ID 
DCD

Q1 

DCD

Q2 

DCD

Q3 

DCD

Q4 

DCD

Q5 

DCD

Q6 

DCD

Q7 

DCD

Q8 

DCD

Q9 

DCD

Q10 

DCD

Q11 

DCD

Q12 

DCD

Q13 

DCD

Q14 

DCD

Q15 

DCDQ 

_NG 

DCDQ 

_FM 

DCDQ 

_SK 
DCDQ 

161 4 4 2 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 21 19 22 62 

162 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 20 14 18 52 

163 4 4 3 3 5 3 2 3 4 3 3 4 2 4 5 22 12 18 52 

164 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 26 19 25 70 

165 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 26 17 24 67 

166 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 1 5 27 19 20 66 

167 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 20 12 16 48 

168 4 4 2 4 5 5 3 5 5 4 4 3 3 4 5 24 17 19 60 

169 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 5 3 24 15 18 57 

170 3 4 3 5 5 2 5 5 5 4 5 3 5 4 5 22 19 22 63 

171 4 4 3 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4 25 16 23 64 

172 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 27 19 23 69 

173 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 4 3 5 5 28 16 22 66 

174 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 5 4 4 5 5 26 12 23 61 

175 5 4 3 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 26 14 20 60 

176 4 3 2 4 3 5 2 3 4 4 3 3 2 4 4 21 13 16 50 

177 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 24 20 22 66 

178 3 2 2 4 3 3 5 5 5 5 3 3 4 4 5 17 20 19 56 

179 4 3 3 4 4 3 1 1 1 1 4 2 2 3 3 21 4 14 39 

180 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 20 10 15 45 

181 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 29 19 23 71 

182 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 29 19 23 71 

183 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 20 15 18 53 

184 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 29 19 25 73 

185 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 20 13 15 48 

186 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 19 14 17 50 

187 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 26 19 25 70 
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ID 
DCD

Q1 

DCD

Q2 

DCD

Q3 

DCD

Q4 

DCD

Q5 

DCD

Q6 

DCD

Q7 

DCD

Q8 

DCD

Q9 

DCD

Q10 

DCD

Q11 

DCD

Q12 

DCD

Q13 

DCD

Q14 

DCD

Q15 

DCDQ 

_NG 

DCDQ 

_FM 

DCDQ 

_SK 
DCDQ 

188 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 3 3 4 4 4 20 8 18 46 

189 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 28 19 25 72 

190 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 3 3 4 4 4 20 8 18 46 

191 4 3 4 4 5 4 3 3 4 2 5 4 5 4 3 24 12 21 57 

192 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 29 14 24 67 

193 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 24 18 22 64 

194 3 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 22 14 20 56 

195 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 22 18 18 58 

196 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 30 19 23 72 

Legenda: DCDQ1-DCDQ15 – DCDQ posamezna vprašanja, DCDQ_NG – DCDQ nadzor med gibanjem, DCDQ_FM – DCDQ fina motorika/pisanje, DCDQ_SK – DCDQ splošna koordinacija,  

DCDQ – DCDQ skupni rezultat 
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Priloga 7 (elektonska izdaja) 

OPAZOVANJE – KONTROLNA LISTA14 

Otrok:  A 

Opazovanje v oddelku (datum): 14.2.2013 

Opazovanje na igrišču in pri kosilu (datum): 31.1.2013 

 

Vodena aktivnost (sledenje pri vodenih aktivnostih, aktivnost, pobude, pozornost) 

Med jutranjo telovadbo je težko posnemal vaje, ki jih je kazala 

vzgojiteljica. Pri tem ga je pogosto zanašalo, težje je sledil tako ustnim 

navodilom kot demonstraciji, zaradi česar je nekaj vaj tudi izpustil ali 

jih poenostavil oz. si pomagal z oporami (npr. naslonil se je na stol 

med poskoki).  

V jutranjem krogu so se pogovarjali o snegu. Večkrat je prvi poznal 

odgovore na vzgojiteljičina vprašanja, na katera je suvereno in 

pravilno odgovarjal. Med skupinskim petjem pesmic je le delno sledil. 

Pri sedenju v krogu je težko sedel pokončno. 

težave z imitacijo 

gibov, s sledenjem 

navodilom 

kompenzacijske 

strategije 

splošna poučenost 

delno sledi 

aktivnostim 

težko sedi 

 

Samostojnost pri oblačenju in slačenju (oblačenje in slačenje majice, puloverja, hlač, bunde, 

kape, šala, obuvanje in sezuvanje čevljev, zapenjanje zadrg, pravilno oblačenje posameznih 

kosov oblačil, čas oblačenja, posebnosti) 

Samostojno se je oblekel in obul in ni iskal pomoči odrasle osebe. Pri 

oblačenju je bil med zadnjimi. Oblekel se je bolj površno (majica je 

visela iz hlač). Pri slačenju ni bilo posebnosti. Slekel se je do kratkih 

rokavov (kljub temu, da je bilo bolj mrzlo v igralnici). 

samostojnost pri 

oblačenju bp 

počasnost, 

površnost 
 

Samostojnost pri hranjenju – zajtrk, kosilo (drža pribora, natakanje pijače v kozarec, nošenje 

krožnika z juho, urejenost pri hranjenju, čas hranjenja, posebnosti) 

Med kosilom se je veliko igral s hrano. Pribor je držal palmarno 

distalno. Jedel je zelo počasi in je pojedel med zadnjimi. Med 

hranjenjem se je popackal. 

odkrenljiv, 

počasen 

neustrezna drža 

pribora 

neurejen jedec 
 

Organizacija (skrb za svojo in tujo lastnino, pospravljanje za sabo) 

Brez posebnosti. organizacija bp 
 

Socialne kompetence (vključevanje v skupino, skupina izbranih prijateljev, pobude za skupne 

dejavnosti, vloga v skupini, odnos do vrstnikov, odnos do odraslih oseb, socialno mišljenje) 

Izbiral si je individualne aktivnosti (risanje, samostojna igra na 

igrišču). Ni dajal pobud za skupne dejavnosti. Le za kratek čas se je 

samoiniciativno pridružil skupinski igri, nato pa se je spet sam zaigral. 

samostojna igra 

skupinska igra le 

kratek čas 
 

Čustveni razvoj (odziv na konflikte v skupini, nivo tolerantnosti, zadovoljevanje potreb, 

izpolnjevanje zahtev) 

Pri jutranji telovadbi je na koncu z vajami prenehal in se začel nezrelo 

obnašati, prav tako na igrišču (klovnovsko vedenje). Konfliktov med 

opazovanjem ni bilo. 

nezrelo vedenje  

pri gibalnih 

aktivnostih 

 

                                                 
14 Področja opazovanja so opredeljene kategorije v okviru naše kvalitativne analize. Podčrtani sklopi predstavljajo 

začetno kodiranje, poudarjen zapis ob strani pa selektivno kodiranje.  
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Igra (način igre, raznolikost, skupinska in samostojna igra, trajanje, pozornost) 

Med prosto igro v oddelku se je odločil za risanje. Razložil je, kaj bo 

narisal in risba je bila temu tudi primerna.  

Na igrišču je kar odtaval po svoje in splezal na oddaljeno drevo. Le za 

kratek čas se je samoiniciativno pridružil skupinski igri, nato pa se je 

spet sam zaigral. Pri lovljenju je bil med najpočasnejšimi. Pri različnih 

igrah ni dolgo zdržal, sploh skupinske igre se je hitro naveličal.  

risanje 

samostojna igra 

 

skupinska igra le 

kratek čas 

 

OPAZOVANJE – KONTROLNA LISTA 

Otrok:  B 

Opazovanje v oddelku (datum): 31.1.2013  

Opazovanje na igrišču in pri kosilu (datum): 14.2.2013 

 

Vodena aktivnost (sledenje pri vodenih aktivnostih, aktivnost, pobude, pozornost) 

Pri vodeni aktivnosti (risanju z voščenkami) je list papirja s kupa 

pobral tako, da ga je s palmarnim prijemom pobral na sredini in ga 

tako hitro pomečkal. Pred risanjem je pripovedoval, kaj vse bo narisal, 

na koncu pa je bila risba poenostavljena in načrtovano iz risbe ni bilo 

razvidno. Med risanjem je veliko pripovedoval o lego kockah, pri 

čemer je izkazal bogat besedni zaklad in izrazito domišljijo. Aktivnost 

z risanjem je trajala zelo dolgo časa in jo je na koncu morala 

vzgojiteljica prekiniti. Na koncu je risbo hitro zatlačil v žep. 

Sledila je predstava (petje pesmic pred skupino mlajših otrok). Med 

petjem je težko je sedel pokonci in na koncu predstave je bil že zleknjen 

na mizi. 

razlika med 

načrtovanjem in 

izvedbo 

verbalno spreten 

bogat besedni 

zaklad, domišljija 

počasen 

 

 

težko sedi 

 

Samostojnost pri oblačenju in slačenju (oblačenje in slačenje majice, puloverja, hlač, bunde, 

kape, šala, obuvanje in sezuvanje čevljev, zapenjanje zadrg, pravilno oblačenje posameznih 

kosov oblačil, čas oblačenja, posebnosti) 

Samostojno si je oblekel vse kose oblačil, a je pri tem potreboval 

precej časa in se je oblekel med zadnjimi. Oblekel se je zelo 

neurejeno – rokavi so viseli, kapo si je površno nadel in jo narobe 

obrnil. Pri slačenju je bil izrazito upočasnjen in se je zadnji 

preoblekel. Deloval je precej zasanjano. 

samostojnost bp 

neurejen, narobe 

obrne majico 

izrazito 

upočasnjen 

 

Samostojnost pri hranjenju – zajtrk, kosilo (drža pribora, natakanje pijače v kozarec, nošenje 

krožnika z juho, urejenost pri hranjenju, čas hranjenja, posebnosti) 

Pri zajtrku je počakal, da si najprej drugi vzamejo. Ko si je med 

hranjenjem umazal roke, si jih je obrisal kar v hlače. Bil je zelo 

počasen in je potreboval stalne spodbude in opominjanja s strani 

vzgojiteljice. 

Pri kosilu je moral razdeliti pribor, pri čemer je bil nenatančen 

(obrnjen pribor). Za kosilo je porabil precej časa in je med zadnjimi 

pojedel. Veliko se je posvečal temu, kako bo držal žlico in je neprestano 

menjaval prijem žlice. Hrana mu je večkrat padla s pribora. Glavo je 

držal nizko, skoraj pri krožniku. Pri hranjenju si je pogosto pomagal z 

rokami. Bil je neurejen jedec (popackan okoli ust in po oblačilih). 

sledi drugim 

neurejen jedec 

počasen 

 

veliko kognitivne 

energije za 

načrtovanje giba 

 

neurejen jedec 

 

Organizacija (skrb za svojo in tujo lastnino, pospravljanje za sabo) 

Brez posebnosti. organizacija bp 
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Socialne kompetence (vključevanje v skupino, skupina izbranih prijateljev, pobude za skupne 

dejavnosti, vloga v skupini, odnos do vrstnikov, odnos do odraslih oseb, socialno mišljenje) 

Večinoma se je igral sam ali iskal pozornost odrasle osebe. Pobud za 

skupne dejavnosti ni dajal. V skupini je večinoma prevzemal pasivno 

vlogo (vlogo opazovalca). 

Najraje je bil v družbi odrasle osebe, ki ji je pripovedoval o njemu 

ljubih temah (interesih), pri čemer ni vedno preverjal, ali poslušalec 

sledi njegovi pripovedi. 

samostojna igra 

opazovalec, bolj 

odrasla družba 

posebni interesi 

komunikacijske 

posebnosti 

 

Čustveni razvoj (odziv na konflikte v skupini, nivo tolerantnosti, zadovoljevanje potreb, 

izpolnjevanje zahtev) 

Ko ga je začel vrstnik dražiti med risanjem, ga je le ignoriral. Težje je 

zaključil njemu ljubo aktivnost (risanje) in je potreboval kar nekaj 

pobud s strani vzgojiteljice. 

težko zaključi 

ljubo aktivnost 

 

Igra (način igre, raznolikost, skupinska in samostojna igra, trajanje, pozornost) 

Na igrišču se je večinoma igral sam, na pobudo vzgojiteljice pa se je 

tudi pridružil skupini otrok pri igri, pri čemer je prevzemal vlogo 

opazovalca.  

Večkrat je stopil do vzgojiteljic in se želel z njimi pogovarjati. 

Pripovedoval je o svojih interesih. 

samostojna igra 

 

 

usmerjeni interesi 

 

OPAZOVANJE – KONTROLNA LISTA 

Otrok:  C 

Opazovanje v oddelku (datum):  20.3.2013 

Opazovanje na igrišču in pri kosilu (datum): 13.2.2013 

 

Vodena aktivnost (sledenje pri vodenih aktivnostih, aktivnost, pobude, pozornost) 

V jutranjem krogu so peli pesmice, pri čemer je le delno sledil. Sledil 

je pogovor o kontinentih. Sprva je deloval, kot da ne sledi pogovoru 

(zdrsnil je s stola, se ulegel na mizo, se spet zvijal na stolu in spuščal 

različne zvoke, delal balončke), a je suvereno in pravilno odgovarjal 

na vsa vprašanja. Večkrat je prvi poznal odgovor na vprašanje, 

njegova pripoved je bila bogata, izkazal je tudi bogato domišljijo.   

Pri vodeni aktivnosti je s kladivom zabijal žebljičke na pluto. Ker je s 

kladivom žebljiček večkrat zgrešil, se je znašel in s prsti potisnil 

žebljičke v že narejene utore. Aktivnost je hitro zaključil in se odločil, 

da bo iz lego kock sestavil jadrnico. Vzgojiteljici je na dolgo in z zelo 

bogatim besediščem razložil, kaj vse bo jadrnica imela, pri 

načrtovanju si ji zadal veliko podrobnosti, končna izvršitev pa je bila 

izjemno poenostavljena in nedodelana (kepa kock in križ). Sam je 

ugotovil, da končni izdelek ni skladen s prvotnim načrtom, zato je 

hitro spremenil pripoved in povedal, da se je jadrnica spremenila v 

gusarsko ladjo, ki se je poškodovala. Kmalu za tem se je odločil iz 

ladje narediti vrtavko, pri čemer je bila izvedba ponovno 

poenostavljena. 

odkrenljiva 

pozornost 

težko sedi 

sledi pripovedi 

splošna poučenost 

bp 

verbalno spreten 

domišljija 

 

razlika med 

načrtovanjem in 

izvedbo 
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Samostojnost pri oblačenju in slačenju (oblačenje in slačenje majice, puloverja, hlač, bunde, 

kape, šala, obuvanje in sezuvanje čevljev, zapenjanje zadrg, pravilno oblačenje posameznih 

kosov oblačil, čas oblačenja, posebnosti) 

Med oblačenjem si je površno navlekel oblačila (majica je štrlela iz 

hlač, ena hlačnica je bila zavihana). Pri oblačenju jakne si je pomagal 

s prilagojeno strategijo (najprej je dal kapuco na glavo, da je nato 

lažje dal roke v rokave). Pri zapenjanju gumbov je potreboval pomoč. 

površno oblačenje 

kompenzacijske 

strategije 

pomoč pri gumbih 

 

Samostojnost pri hranjenju – zajtrk, kosilo (drža pribora, natakanje pijače v kozarec, nošenje 

krožnika z juho, urejenost pri hranjenju, čas hranjenja, posebnosti) 

Med kosilom je zelo težko mirno sedel na stolu. Krožnik je zelo počasi, 

negotovo in togo nesel na mizo. Pribor je držal palmarno lateralno. 

Med hranjenjem je držal glavo zelo blizu krožnika. Hrana mu je 

pogosto padala s pribora, ker ga je nagibal. Večkrat si je pomagal z 

rokami. 

nemir 

neustrezna drža 

pribora in telesa 

neurejen jedec 

 

Organizacija (skrb za svojo in tujo lastnino, pospravljanje za sabo) 

Brez posebnosti. organizacija bp 
 

Socialne kompetence (vključevanje v skupino, skupina izbranih prijateljev, pobude za skupne 

dejavnosti, vloga v skupini, odnos do vrstnikov, odnos do odraslih oseb, socialno mišljenje)  

Brez posebnosti. socialne 

kompetence bp 

 

Čustveni razvoj (odziv na konflikte v skupini, nivo tolerantnosti, zadovoljevanje potreb, 

izpolnjevanje zahtev) 

Brez posebnosti. čustveni razvoj bp 

 

Igra (način igre, raznolikost, skupinska in samostojna igra, trajanje, pozornost) 

Med prosto igro v igralnici se je najprej sam igral in se skrival v hiši, 

ki jo je naredil iz stolov. Kasneje se je na pobudo vzgojiteljice in ostalih 

otrok pridružil skupni igri.  

Na igrišču se je vključeval v skupinske aktivnosti, večkrat je tudi sam 

dal pobudo za kakšno igro. 

samostojna igra 

skupinska igra 

 

pobude za 

skupinsko igro 

 

OPAZOVANJE – KONTROLNA LISTA 

Otrok:  D 

Opazovanje v oddelku (datum):  4.2.2013 

Opazovanje na igrišču in pri kosilu (datum): 28.1.2013 

 

Vodena aktivnost (sledenje pri vodenih aktivnostih, aktivnost, pobude, pozornost) 

V jutranjem krogu je med predstavitvijo pravljice (bralni nahrbtnik) 

hitro prenehal slediti pripovedi drugega otroka.  

Navodilom vzgojiteljice pogosto ni sledil. Na stolu je sedel, kot da bo 

vsak čas zdrsnil z njega.  

Pri vodeni aktivnosti so izdelovali snežaka. Pri delu je potreboval 

veliko pozornosti odraslega in jo sam tudi zahteval. Pogosto je 

spraševal, kdaj lahko konča z aktivnostjo. Na koncu izdelka ni 

dokončal. 

ne sledi 

aktivnostim in 

navodilom 

težko sedi 

pomoč odraslega 

pomanjkljiva 

motivacija in 

vztrajnost 
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Samostojnost pri oblačenju in slačenju (oblačenje in slačenje majice, puloverja, hlač, bunde, 

kape, šala, obuvanje in sezuvanje čevljev, zapenjanje zadrg, pravilno oblačenje posameznih 

kosov oblačil, čas oblačenja, posebnosti) 

Med oblačenjem je imel kar nekaj težav, predvsem pri potiskanju roke 

v rokav, zapenjanju zadrge in pri zavezovanju šala. Ko česa ni zmogel, 

je za pomoč hitro prosil odraslo osebo, kar je bilo precej pogosto. Ob 

vrnitvi v igralnico se je hitro in površno slekel (oblačila je kar zapeta 

povlekel s sebe, rokavi so ostali narobe obrnjeni). Pri slačenju je bil 

med prvimi. 

težave pri 

oblačenju, 

potrebuje 

pomoč 

hiter in površen 

 

Samostojnost pri hranjenju – zajtrk, kosilo (drža pribora, natakanje pijače v kozarec, nošenje 

krožnika z juho, urejenost pri hranjenju, čas hranjenja, posebnosti) 

Pri kosilu je imel nekaj težav s prijemom žlice. Žlico je držal palmarno 

in lateralno. Ker mu je juha večkrat stekla z žlice, preden je dosegel 

usta, se je hitro odločil, da jo kar popije. Med pitjem se je polil po 

majici. Enako je bilo pri hranjenju z vilicami (palmarna in lateralna 

drža), pri čemer je tudi težko napičil hrano na vilice.  

neustrezen prijem 

žlice 

 

kompenzacija 

neurejen jedec 

 

Organizacija (skrb za svojo in tujo lastnino, pospravljanje za sabo) 

Pri pospravljanju za sabo je bil površen. Oblačila je v garderobi kar 

odvrgel. 
težave pri 

pospravljanju 

 

Socialne kompetence (vključevanje v skupino, skupina izbranih prijateljev, pobude za skupne 

dejavnosti, vloga v skupini, odnos do vrstnikov, odnos do odraslih oseb, socialno mišljenje) 

Le občasno se je vključeval v skupino. Dal je pobudo za skupno 

dejavnost in prevzel vlogo organizatorja igre, a je z aktivnostjo hitro 

zaključil, ko se vrstniki niso igrali tako, kot je želel. 

občasno kratko 

vključevanje v 

skupinsko 

zahteva svojo igro 

 

Čustveni razvoj (odziv na konflikte v skupini, nivo tolerantnosti, zadovoljevanje potreb, 

izpolnjevanje zahtev) 

Ob manjšem konfliktu se je hitro umaknil. Kazal je težnjo k čim 

hitrejšemu zadovoljevanju potreb. Izvajanju njemu neljubih aktivnosti 

se je želel čim bolj izogniti oz. se je želel aktivnosti hitro znebiti. 

hiter umik ob 

konfliktih 

hitro 

zadovoljevanje 

potreb 

izogibanje 

neljubim 

aktivnostim 

 

Igra (način igre, raznolikost, skupinska in samostojna igra, trajanje, pozornost) 

Med prosto igro v igralnici se je najprej igral sam. Med igro se je plazil 

po tleh in se motal okoli miz. Le občasno se je pridružil kakšni skupini 

otrok, pa še to le za kratek čas. Ko se je kasneje pridružil skupini, je 

prevzel organizacijo igre (leteče mravlje in kobilice), pri čemer je 

izkazal izjemno domišljijo. Ker mu drugi niso sledili, kot je želel, je 

hitro prekinil igro in se umaknil. Naprej se je igral sam ali pa za kratek 

čas opazoval druge pri igri.  

Na igrišču se je le za kratek čas pridružil igri vrstnikov. Ko mu kaj 

takoj ni uspelo, je hitro prenehal. 

samostojna igra 

skupinska igra le 

kratek čas 

zahteva svojo igro 

domišljija 

 

 

pomanjkanje 

vztrajnosti 
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OPAZOVANJE – KONTROLNA LISTA 

Otrok:  E 

Opazovanje v oddelku (datum):  4.2.2013 

Opazovanje na igrišču in pri kosilu (datum): 28.1.2013 

 

Vodena aktivnost (sledenje pri vodenih aktivnostih, aktivnost, pobude, pozornost) 

V jutranjem krogu je med predstavitvijo pravljice na začetku sledil 

pripovedi drugega otroka, potem pa je kmalu začel spraševati in 

pripovedoval o svojih doživetjih. Težje je sledil vzgojiteljičinim 

navodilom. Težko je sedel pri miru in pokonci.  

Pri vodeni aktivnosti je najprej izdeloval koledar ob vidni opori. Pri 

delu se je vidno trudil, čeprav je pri tem imel veliko težav z 

grafomotoriko in orientacijo v prostoru. Sledilo je izrezovanje ribic. 

Med aktivnostjo je veliko spraševal in v prazno strigel s škarjami. 

Opazen je bil izrazit upad pozornosti, aktivnost je želel tudi hitro 

opraviti, pri čemer je bil izjemno nenatančen. Sam je nato dal 

pobudo, da bi naredil še algo. Narisal je algo z veliko podrobnostmi, 

na koncu pa jo je površno in na hitro ostrigel. 

izjemno 

odkrenljiva 

pozornost 

nemir, težko sedi 

 

težave pri 

grafomotoriki in 

orientaciji v 

prostoru 

upad pozornosti 

 

nenatančen 

 

Samostojnost pri oblačenju in slačenju (oblačenje in slačenje majice, puloverja, hlač, bunde, 

kape, šala, obuvanje in sezuvanje čevljev, zapenjanje zadrg, pravilno oblačenje posameznih 

kosov oblačil, čas oblačenja, posebnosti) 

Med oblačenjem je imel izrazite težave. Ni našel svojih oblačil, čevlje 

si je obul na napačne noge, večkrat je zaprosil za pomoč odrasle osebe, 

predvsem pri oblačenju jakne, pri zapenjanju zadrge in pri natikanju 

rokavic. Potrebna so bila dodatna ustna navodila in spodbude s strani 

vzgojiteljice. Pri oblačenju je bil zelo počasen. Slačil se je izjemno 

upočasnjeno, vmes se je zasanjal. 

izrazite težave – ne 

najde oblačil, da 

čevlje na napačno 

nogo, pomoč 

odraslega, zelo 

počasen 

 

Samostojnost pri hranjenju – zajtrk, kosilo (drža pribora, natakanje pijače v kozarec, nošenje 

krožnika z juho, urejenost pri hranjenju, čas hranjenja, posebnosti) 

Zajtrk je jedel zelo dolgo časa. Bil je najpočasnejši v skupini. 

Ker je bil dežurni, je moral razdeliti krožnike. Med nošenjem je bil 

izjemno tog in počasen. Med hranjenjem je držal pribor palmarno in 

lateralno, pri čemer mu je hrana večkrat padala s pribora. Jedel je 

zelo počasi. Ker je imel težave z nabadanjem hrane na vilice, se je raje 

odločil za uporabo žlice. 

počasen 

nošenje hrane 

neustrezna drža 

pribora 

kompenzacijske 

strategije 

 

Organizacija (skrb za svojo in tujo lastnino, pospravljanje za sabo) 

Jakno je slekel in jo odložil kar na prvo mesto pri roki, rokavi so ostali 

narobe obrnjeni. Veliko časa je namenil iskanju copat in ni vedel, kam 

jih je spravil pred odhodom na igrišče. 

ne pospravi 

išče stvari 

 

Socialne kompetence (vključevanje v skupino, skupina izbranih prijateljev, pobude za skupne 

dejavnosti, vloga v skupini, odnos do vrstnikov, odnos do odraslih oseb, socialno mišljenje) 

Pri vključevanju v skupino ni bilo posebnosti. Zahteval je veliko 

pozornosti vzgojiteljice. 
socialne veščine bp 

iskanje pozornosti 

odraslega 
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Čustveni razvoj (odziv na konflikte v skupini, nivo tolerantnosti, zadovoljevanje potreb, 

izpolnjevanje zahtev) 

Zahteval je veliko pozornosti vzgojiteljice in potrditve z njene strani, 

da je nalogo dobro opravil.  
iskanje potrditve s 

strani odraslega 

 

Igra (način igre, raznolikost, skupinska in samostojna igra, trajanje, pozornost) 

Med prosto igro v igralnici je zahteval veliko pozornosti odrasle osebe. 

Ni vedel, česa se naj loti, aktivnosti je hitro spreminjal. Malo se je igral 

sam, malo pa se je pridružil igri vrstnikov. 

Na igrišču se je pridružil skupinski igri, ki ji je ustrezno sledil. Med 

tekom (lovljenjem) je togo tekel in bil počasnejši od vrstnikov.  

hitra menjava 

aktivnosti 

pomanjkljiva 

ideacija 

skupinska igra 

tog in počasen tek 
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Priloga 8 (elektronska izdaja) 

INTERVJUJI S POMEMBNIMI DRUGIMI15 

 

Otrok A – intervju z mamo, 1. del (pisni odgovori, 25.3.2013)  

R: Ali je bil otrok kdaj napoten na obravnavo v razvojno ambulanto, na 

fizioterapijo? Če da, s  kakšnim razlogom? 

M: Ne.  

R: Je bil kdaj deležen obravnave pri logopedu, psihologu, specialnem 

pedagogu? Če da, s  kakšnim razlogom?  

M: Ne. 

R: Ali je bil kdaj deležen strokovne pomoči v vrtcu?  

M: Ne. 

R: Kako je bil spočet? naravno, v epruveti 

M: Naravno.  

R: Ali ste v času nosečnosti imeli kakršne koli zdravstvene težave? povišan 

krvni tlak, prekomerno bruhanje, nevarnost splava, izrazite čustvene težave, 

hud stres, hujše virusne okužbe v prvih 13 tednih nosečnosti (norice, ošpice, 

mumps ipd.) 

M: Nič. 

R: Koliko ste bili stari ob njegovem rojstvu?  

M: 35 let. 

R: V katerem tednu nosečnosti se je rodil?  

M: Na rok. 

R: Ali so bile kakršne koli težave pred porodom, med njim ali takoj po njem? 

Kakšne?  

M: Ne. 

R: Kakšna je bila njegova porodna teža?  

M: 2950g. 

R: Kakšna je bila njegova porodna dolžina?  

M: 50cm. 

R: Ali je imel otrok v prvih 3 letih kakšne večje zdravstvene težave? zelo 

pogosto, ponavljajoče se vnetje ušes, nepojasnjeno zelo visoko vročino ali 

vročinske krče, neprestane okužbe dihal (bolj kot običajno), astmo, alergije, 

hujše reakcije na cepljenje,… 

M: Nič. 

R: Ali je bil kdaj zaradi bolezni več kot 2 tedna v bolnici?  

M: Ne. 

R: Pri kateri starosti je prvič samostojno sedel?  

M: Pri 6 mesecih. 

R: Ali se je plazil po trebuhu?  

M: Da. 

R: Ali se je plazil po vseh štirih? Pri kateri starosti?  

M: Pri 8 mesecih. 

R: Pri kateri starosti je shodil?  

M: Pri 16 mesecih. 

R: Ali ste, preden je shodil, uporabljali hojco?  

M: Da. 

R: Kako ste ga učili hoditi?  drža za roke nad glavo, v bokih,...  

ni drugih 

zunanjih 

obravnav 

 

 

 

ni DSP 

 

naravno 

spočetje 

nosečnost bp 

 

 

 

 

starost matere 

35 let 

donošen 

 

porod bp 

 

 

porodna teža 

bp 

porodna 

dolžina bp 

zdravje v 

zgodnjem 

otroštvu bp 

 

 

brez daljše 

hospitalizacije 

razvojni 

mejniki bp 

 

 

 

 

 

 

uporabljali 

hojco 

                                                 
15 Podčrtani sklopi predstavljajo začetno kodiranje, poudarjen zapis ob strani pa selektivno kodiranje v okviru 

naše kvalitativne analize. 
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M: Za roko. 

R: Kdaj je spregovoril prve posamezne besede?  

M: Okrog enega leta. 

R: Kdaj je prvič povezal dve ali več besed v fraze, stavke?  

M: Pri dveh letih. 

R: Kdaj je postal držen (prenehal uporabljati pleničko)?  

M: Pri 3 letih. 

R: Kdaj se je naučil voziti tricikel?  

M: S poganjalčkom se je naučil voziti pri dveh letih. 

R: Ali že zna voziti kolo brez pomožnih koleščkov – kdaj se je naučil?  

M: Da, pri 3 letih in pol. 

R: Živite v mestu ali izven mesta?  

M: Živimo izven mesta. 

R: Kateri so člani vašega gospodinjstva?  

M: Oče, mati, hčerka in sin. 

R: Koliko otrok je v družini? Kateri po vrsti je?  

M: Dva, on je drugi. 

R: Ali je kdo v družni gibalno manj spreten? Če da, kdo?  

M: Ne. 

R: Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?  

M: Sedmo stopnjo. 

R: Katero stopnjo izobrazbe je dosegel oče?   

M: Gimnazijski maturant. 

R: Ali sta oba starša zaposlena?  

M: Da. 

učenje hoje za 

roko 

razvoj govora 

bp 

 

držnost bp 

 

vožnja 

poganjalčka 

vožnja kolesa 

bp 

živi izven 

mesta 

4-članska 

družina 

2 otroka, on 

2. otrok 

ni gibalne 

nespretnosti v 

družini 

mati 7. 

stopnja,  

oče 5. stopnja 

oba starša 

zaposlena 

 

Otrok A – Intervju z mamo, 2. del (26.3.2013) 

R: Katera so po vašem mnenju njegova močna področja? 

M: Mislim, da je on zelo dober retorik. Izjemno dobro besede skupaj 

nastavlja in v stavke. Domišljijo ima tako razvito, da se jaz včasih prav 

čudim, od kod njemu to. Zabaven je, izredno. Celo družino nasmeji. Tako 

po odraslo, ne da bi se mu smejal, ker je pač otrok. Prav do solz se včasih 

nasmejim. Pa tiste geste in to – kot da je igralec. V bistvu je kar vztrajen, se 

mi zdi. Ko se kakšne igre loti, v primerjavi z drugim dečkom, se mi zdi, da 

je kar vztrajen. Ne obupa. Se ne razjezi, dobro sprejme tudi poraz. Na 

primer, če se igramo kakšno igro, tudi če izgubi, reče: »Gremo še enkrat.« 

Ni ihte. To se mi zdi zelo dobro v življenju, da znaš reči: »OK, pač ni šlo, 

grem še enkrat.« 

R: Kje se vam pa zdi, da bi mogoče rabil malo več spodbud? 

M: Tako kot smo ugotovili – motorično. Čeprav sedaj hodi na gimnastiko 

že skoraj celo leto. Recimo, ko je na kavču, ima blazino, on naredi marsikaj 

gor. Stojo, preval, ne vem. Samo ti poskoki, tek. Ne vem, kako je z žogo – 

tega še nismo toliko delali. Nima interesa. V ulici se izogiba recimo, ko 

fantje igrajo nogomet: »Ne grem, ker ne znam!« »Potem pa v golu stoj«, ga 

spodbujam. Ali je ugotovil, da je slab, tega še sedaj ne vem. Zadnjič ga je 

recimo oči dal na smučke. Mislili smo ga v smučarsko šolo dati, pa je 

zbolel. Nakar ga je samo gor dal, sam ga je gor vlekel in ga spustil. Ko je 

bil tretjič, je poskušal z boki sam zavijati, tudi enkrat ni padel. Potem, 

naučil se je drsati, baje. Sem tudi videla posnetke – ni sicer tako spreten kot 

kdo, ki bolj teče po tistem, ni pa najbolj štorast. Je dosti na ulici, se dosti 

govor, 

domišljija, 

vztrajnost  

 

 

 

 

 

 

 

 

gibanje –   

poskoki, tek, 

gibčnost,  

ni interesa  

 

 

 

 

 

 

ni tako spreten 

kot vrstniki 
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igra, ni pa nikoli bil tako pretirano gibčen. Kaj vem, mogoče ni to njegovo 

področje. 

R: Kakšen je pa vaš vtis glede njegovih motoričnih spretnosti sedaj in v 

preteklosti? Recimo pri ročnih spretnostih? 

M: Ne mara.  

R: Se vam zdi pri tem spreten? 

M: Ne vem. Če primerjam s hčerko, ko sva izrezovali, šivali, lepili, vse. Ta 

otrok noče nič. Gremo voščilnice delat, on noče rezati, noče lepiti, nič noče 

od tega. Ima delovni zvezek, kamor številke pišeš, povezuješ, preko igre. 

Ne. Kot da se mu še ne da. Niti mene noče narisati, ali pa babici eno risbico 

za nekaj spodbude. Raje meša in gleda, kako se mu barve premešajo. 

Poskuse dela. Da bi se vozil s kolesom. Zmeraj je kolo gledal, kako se vrti. 

Njega je to bolj zanimalo. To je zanimivo. Ni toliko hotel poskusiti in pasti. 

Ga je bolj zanimalo, kako nekaj deluje. To sem zelo zgodaj ugotovila. 

R: Kaj pa koordinacija sama? Recimo koordinirana izvedba gibov – roke, 

noge? 

M: To pa se mi zdi, da ima v redu. Ima tudi ritem, ima posluh. Dobro pleše, 

kolikor se pač doma zvija ob kakšni glasbi. Mož igra bobne in še par 

inštrumentov. Mu ploska in on ponavlja za njim. Je rekel, da je 

fenomenalno. To ima. To bi bilo lahko povezano s kakšno drugo stvarjo, 

recimo pri košarki v šoli. 

R: Da bi si lahko z ritmom pomagal? 

M: Ja. Tako mu bo že uspelo. 

R: Glede spretnosti z žogo ste rekli, da nimate nekih izkušenj. 

M: Razen tenis. Tenis smo poskusili poleti malo igrati. To ga najbolj veseli 

in kar dobro zadene. Noče nogometa. Ne vem, ker noče igrati. Lovljenje 

žoge je solidno. Sploh ne vem, kaj takšen otrok mora znati. Saj ulovi, 

včasih mu pade dol, nič posebnega.  

R: Kaj pa recimo ravnotežje? Ste kdaj zasledili, da bi mogoče imel kakšne 

težave? 

M: To pa ne vem. Nič posebnega.  

R: Kaj pa, ko teče?  

M: Smešno teče. Če primerjam s sosedom, ki je tudi v njegovi skupini in je 

zelo motoričen. Že od malega, ko jih spremljam, je bil vedno pred njim. 

Tudi teče drugače kot naš. Naš teče kot ena račka. Drugi spleza gor, naš je 

vedno za njim. Pri vsaki taki dejavnosti je za njim. Tako da, tu vidim 

razliko. Potem pa vidim razlike, ko on nima in naš ima. Pač motoričen ni. 

R: Rekli ste, da obiskuje gimnastiko. Je še kakšen drug šport? 

M: Ne, to ne. Pa baje je kar. Zato smo ga vpisali, da se vsestransko razvije, 

pa tudi koordinacijo, ravnotežje, vse to, kar ste našteli. 

R: Kaj pa opažate pri njegovi igri na igralih? Se kakšnih mogoče izogiba? 

M: Trampolin – to zelo. Tam zna marsikaj narediti, na kolena, pa gor, pa 

preval, pa te fore, ki imajo, to hitro usvoji. Drugače mi nimamo, razen 

gugalnice, ničesar doma. Vsi v hišah živimo in ne hodimo na igrala.  

R: Kako pa je z gugalnico? 

M: Ne vem v bistvu, ker se ne guga dosti. Upam, da se zna poganjati, tega 

še nisem preverila. Nima neke želje hude, kjer koli, da bi šel na igrala. Mu 

je bolj zanimivo iti na tobogan kot pa nekje splezati, recimo v Tivoliju. Ne, 

tobogan mu je najbolje, pa tisto na vrvi, ko ga moraš poriniti.  

R: Na kašen način se pa doma najrajši igra? 
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M: Lego kocke obožuje, po načrtu vse sestavi. Zelo smiselno, takšne težje 

stvari že. Družabne igre. To se pa res dostikrat igramo, Enko, marsikaj. Se 

zelo rad igra. Se skoraj vsak dan igramo kaj z njim. Predvsem to, da je 

družba in da on grunta in se tekmuje. To ima rad. Baybladi. Samo tam ni 

neka spretnost, ko potegne vrvico.  

R: Kaj pa riše rad ali ne? 

M: S čopičem.  

R: Kakšne so njegove risbe? Kako bi jih vi ocenili? 

M: Da se vprašam, kaj je to. Iščem smisel v risbi. Ne vem, lahko bi kaj 

boljšega nastalo. Še vedno tam pri obrazu. To sem ga jaz učila in od takrat 

še isto riše, kot sem mu pokazala. Ne, ne, to ni. 

R: Sedaj pa poglejva vsakodnevne aktivnosti. V kolikšni meri je 

samostojen pri oblačenju in slačenju? Kje ga morate spodbujati, mu 

pomagati in kaj sam zmore? Ga morate na kaj opomniti? Recimo, si 

samostojno pripravi obleko, primerno situaciji? 

M: Ja. 

R: Si posamezne kose oblačil sam obleče ali rabi kje vašo pomoč? 

M: Včasih me za žabe prosi, da mu jih gor pomagam navleči. To mu je 

težko. 

R: Kaj pa pulover? 

M: Brez problemov.  

R: Tudi pravilno obrne? 

M: To bi morala preveriti, ker mi vedno reče: »Daj mi samo obrni.« Jaz mu 

obrnem vse in potem vse sam obleče.  

R: Kaj pa zapenjanje zadrg, gumbov? 

M: Ja, to gre. Tudi ritko si sedaj že obriše sam, sem videla. Ja, čisto sam je 

začel, ene dva meseca nazaj. 

R: Če sva že pri osebni negi... Se tudi stušira sam? 

M: Ja, in glavo si sam umije. 

R: Obraz, zobe, vse? 

M: Vse sam.  

R: Tudi nos si upihne sam. 

M: Ja že zdavnaj. 

R: Tudi počeše se sam? 

M: Ne rabi. Bi se, po mojem. 

R: Kaj pa pri hranjenju? Ali uporablja ves pribor – žlico, nož, vilice? 

M: Ja, če je potrebno, se potrudi, ja.  

R: Si recimo sam namaže na kruh? Si zna pripraviti za jest? 

M: Ja, tudi cel zajtrk. Si iz hladilnika vzame, recimo palačinke zvije. 

R: Kaj pa pri rezanju mesa? 

M: Če je tako normalno, potem si sam nareže. Kakšen krompir. Pri pici pa 

ne more. 

R: Kakšen jedec se vam zdi? Bolj urejen ali se hitreje umaže? 

M: Ne, zelo urejen. 

R: Je spreten pri natakanju pijače v kozarec? 

M: Ja, zelo. 

R: Drža pribora je ustrezna? 

M: Ja. 

R: Ste ga kdaj opazovali, ko bi nesel hrano na pladnju ali skodelico? 

Normalno nese, ne da bi kaj polil? 
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M: Ja, to pa. Saj si vedno sam iz kuhinje nosi in mora tudi pospraviti z 

mize.  

R: Za svojo lastnino skrbi? 

M: Ja, mu dosti pomeni. 

R: Urejenost njegove omare? 

M: Ne, to ne. Igrače pospravi ob pomoči. Ima zelo rad pospravljeno, da je 

vse na svojem mestu.  

R: Ni pa tako, da bi izgubljal, ne bi našel svojih stvari? 

M: Ne, to se pa spomni. Če je na najbolj nemogočem mestu, se spomni.  

R: Ali vam kaj pomaga pri hišnih opravilih? Pri katerih in v kakšni meri? 

M: Pomaga. Psu da za jesti. Soba je njegova. Z mize mora pospraviti, 

potem ob vikendih na mizo pomaga postaviti, skupaj s sestro. To je njegova 

dolžnost. Pa razne stvari. Če on pusti nekje nekaj, mora potem pospraviti za 

sabo. 

R: Ga morate pri tem opominjati ali se sam spomni? 

M: Opominjati. 

R: Ko mu daste navodilo, potem to izvede? 

M: Če je dovolj dobra motivacija, potem zelo hitro to naredi, drugače pa... 

Aja, pa po mleko mora hoditi in v klet, dve nadstropji nižje. In potem: »A 

vedno moram to jaz!« Pa to je enkrat na teden. Pa sok, moko, to mora iti 

iskat. In najde vse – to me tudi preseneča. Mu samo opišeš.  

R: Kakšen je vaš vtis glede njegove koncentracije? Koliko časa zdrži pri igri, 

ki si jo sam izbere? Koliko časa zdrži pri aktivnostih, ki jih vi določite? Ali 

je vztrajen in naredi do konca? Ga morate pri tem opominjati? 

M: Vse je primerno, je vztrajen. 

R: Kaj pa zunaj? Preden prečka cesto, ali pogleda v obe smeri? 

M: Ja. 

R: Ali bi mu zaupali, da bi recimo šel sam v trgovino ali nekaj ulic stran od 

doma? 

M: Bi mu zaupala za ulico, ja. Se je pa že zgodilo, ko smo šli na bazen. 

Sem mu rekla: »Sedaj pa počakaj tu, nekaj hitro noter skočim«. In ga ni 

bilo. Tudi v trgovini je bilo tako. 

R: Kako sta se potem našla? 

M: Saj je bil tam nekje. On reče, da me gre iskat. Je čisto drugačen kot pa 

sestra. Ko nekaj njej rečeš, drži kot pribito, kar sva se zmenili. Na njega se 

pa ne morem toliko zanesti. V ulici ja. Ne smeš do potoka, ne smeš v 

nobeno tujo hišo, zmeraj mi pridi povedat, če boš kam drugam šel, kot sva 

se zmenila. To mi vedno pride.  

R: Tako, da v sosesko gre sam? 

M: V sosesko ja. Verjetno pa ga, ko je kakšen drug teritorij, malo zmede. 

R: Kaj pa recimo, če se oglasi po telefonu – vam zna prenesti sporočilo? 

M: Ja. 

R: Kako se oglasi na telefon? Reče prosim ali čaka, da ga bo drugi 

ogovoril? 

M: To pa ne vem, ker imam tisti telefon, kjer je slika gor. In potem mu že 

kar rečejo: »Daj mi mami.«  

R: Ali spoštuje zasebnost in lastnino drugih? 

M: Ja. 

R: Tudi poskrbi, če si kaj izposodi, da bo v ustreznem stanju prišlo nazaj? 

M: Ja.  
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R: Ali mu lahko zaupate manjšo vsoto denarja? Recimo, ga pošljete po 

sladoled. 

M: Tega pa še nisem poskusila. 

R: Kako se odpravi spat? Imate kakšno rutino in potem sam zaspi? 

M: Ne, v pižamo se obleče. Razen če je kaj po televiziji zanimivega. Potem 

zaspi na kavču in ga odnesemo v sobo. Drugače pa gre v sobo, kakšno 

knjigo pogleda in zaspi. 

R: Ali zmore odložiti zadovoljevanje potreb? Recimo, ko nekaj hoče od 

vas, ali zmore počakati, če imate vi kakšno drugo obveznost? 

M: Ja, seveda. 

R: Ali lahko situacijo opazuje tudi z vidika druge osebe? Na primer o 

dogodkih v vrtcu vam pripoveduje tako, da vas pripravi na to in ne začne 

pripovedovati nekje na sredini. Tako da ve, da vi niste bili zraven in niste 

mogli videti? 

M: Ja, doživeto to pove. 

R: Ali izraža skrb, če se nekdo drug ne počuti v redu? 

M: Odvisno kdo. Če sem jaz, potem zelo. Če pa sestra, pa mu odleže, ker 

tam leži in ima mir.  

R: Rekli ste tudi, da se rad igra družabne igre. Ali je on pobudnik teh iger? 

M: Ja. 

R: Upošteva pravila? 

M: Zelo. 

R: Ali ima pri tem tudi zelo izraženo potrebo po pravilih, po 'fair playu'? Če 

se krivica naredi, bo izpostavil, da to ni v redu? 

M: Ja, sicer ne fanatično, ampak: »Glej, to nisi prav, to moraš pa tako!« Ne 

paše mu, če goljufamo. Ali pa, če se kdo zmoti. 

R: Ali izpolni zahtevo, ki je ne želi? Če zahtevate od njega nekaj, česar ne 

mara delati? 

M: Ja, mora narediti. To ni problem. 

R: Kako pa prenese kritiko, grajo? 

M: Pride mu do živega. Sploh, če je pravično. Če pa vidi, da je zelo narobe 

naredil, potem ne bo izsiljeval z nobenim jokom, da bi se mi zasmilil. Meni 

se zdi, da mu včasih prav odleže, da mu na novo postavimo meje vsake par 

mesecev, se usedemo. In je potem kot rožica. Kot da bi mu odleglo, da ima 

spet meje. 

R: Kaj pa v skupini? S kom se najraje druži? Ali ima svojo izbrano skupino 

prijateljev? 

M: Ja, ima ja. 

R: Kakšno vlogo pa po navadi prevzema? Ali je bolj tisti, ki organizira 

igro, ki pove drugim, kako se bodo igrali, ali je bolj aktiven udeleženec ali 

morda bolj pasiven, opazovalec? 

M: Če je starejša družba, v ulici, je v podrejenem. Drugače pa se dosti upre. 

Sploh z dečkom iz vrtca, sta čisto enakovredna. Če sta na njegovem 

teritoriju, nima on kaj reči. Tam pa je pač obratno. 

R: Kaj pa do mlajših otrok? 

M: Je zelo pozoren, je v redu. In se prilagodi. 

R: Zaščitniški tudi? Se potegne za njih? 

M: Ja. 
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R: Ali ste kdaj opazili, da bi bil preveč ali premalo občutljiv na določene 

občutke, svetlobo, glasen zvok? Ali vonjave – da bi mu prehitro začelo 

smrdeti? 

M: Mislim, da je zelo senzibilen glede vsega. »Kaj pa to kuhaš?« Ali pa 

operem perilo: »To perilo pa mi diši« Ali se naparfumiram: »Mami, kaj pa 

imaš to?« Na sploh je zelo pozoren, pri vseh čutilih. 

R: Kaj pa kakšna oblačila, ki bi mu bila zelo zoprna za obleči? 

M: Ne mara in jih ne obleče, recimo volno. 

R: Da mu dotik ne bi ustrezal? 

M: Ne, to ni toliko. 

R: Samo volna in takšne stvari? 

M: Ja. 

R: Glede gugalnice ste pa rekli, da ne gre rad. 

M: Kaj vem, mislim, da se zna gugati. Nimam v spominu, da bi ga jaz 

morala kaj spodbujati. Potem se že zna. 

R: Samo še zadnje vprašanje – da opredelim vaš socialno-ekonomski 

status. Ali ste v preteklem letu prejemali otroške dodatke? 

M: Sem.  

R: Ali bi mi zaupali, kolikšen je vaš povprečen neto prihodek v družini? 

M: Jaz sem učiteljica, tako da veste, koliko dobimo učitelji. Mož pa je 

komaj sedaj dobil plačo. Smo bili dve leti skoraj brez, samo z mojo plačo. 

Sedaj je dosti bolje. 
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Otrok B – intervju z mamo, 1. del (pisni odgovori, 19.2.2013)  
R: Ali je bil otrok kdaj napoten na obravnavo v razvojno ambulanto, na 

fizioterapijo? Če da, s  kakšnim razlogom? 

M: Ne.  

R: Je bil kdaj deležen obravnave pri logopedu, psihologu, specialnem 

pedagogu? Če da, s  kakšnim razlogom?  

M: Ne. 

R: Ali je bil kdaj deležen strokovne pomoči v vrtcu?  

M: Ne. 

R: Kako je bil spočet? naravno, v epruveti 

M: Naravno.  

R: Ali ste v času nosečnosti imeli kakršne koli zdravstvene težave? povišan 

krvni tlak, prekomerno bruhanje, nevarnost splava, izrazite čustvene težave, 

hud stres, hujše virusne okužbe v prvih 13 tednih nosečnosti (norice, ošpice, 

mumps ipd.)  

M: Ne. 

R: Koliko ste bili stari ob njegovem rojstvu?  

M: 28 let. 

R: V katerem tednu nosečnosti se je rodil?  

M: V 40. tednu. Točno na predviden datum poroda. 

R: Ali so bile kakršne koli težave pred porodom, med njim ali takoj po njem? 

Kakšne?  

M: Ne. 

R: Kakšna je bila njegova porodna teža?  

M: 3930g. 

R: Kakšna je bila njegova porodna dolžina?  

M: 53cm. 
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R: Ali je imel otrok v prvih 3 letih kakšne večje zdravstvene težave? zelo 

pogosto, ponavljajoče se vnetje ušes, nepojasnjeno zelo visoko vročino ali 

vročinske krče, neprestane okužbe dihal (bolj kot običajno), astmo, alergije, 

hujše reakcije na cepljenje,… 

M: Ne. 

R: Ali je bil kdaj zaradi bolezni več kot 2 tedna v bolnici?  

M: Ne. 

R: Pri kateri starosti je prvič samostojno sedel?  

M: Pri 6 mesecih. 

R: Ali se je plazil po trebuhu?  

M: Ne. 

R: Ali se je plazil po vseh štirih? Pri kateri starosti?  

M: Ne. 

R: Pri kateri starosti je shodil?  

M: Pri 10 mesecih. 

R: Ali ste, preden je shodil, uporabljali hojco?  

M: Ne. 

R: Kako ste ga učili hoditi?  drža za roke nad glavo, v bokih,...  

M: Drža za roke nad glavo. Ga nismo veliko učili. 

R: Kdaj je spregovoril prve posamezne besede?  

M: Pri 10 mesecih. 

R: Kdaj je prvič povezal dve ali več besed v fraze, stavke?  

M: Pri 12 mesecih. 

R: Kdaj je postal držen (prenehal uporabljati pleničko)?  

M: Pri dveh letih in pol. 

R: Kdaj se je naučil voziti tricikel?  

M: Tricikel ga ni zanimal. Pri dveh letih in pol. 

R: Ali že zna voziti kolo brez pomožnih koleščkov – kdaj se je naučil?  

M: Ne. 

R: Živite v mestu ali izven mesta?  

M: V mestu. 

R: Kateri so člani vašega gospodinjstva?  

M: Oče, mati, trije otroci. 

R: Koliko otrok je v družini? Kateri po vrsti je?  

M: Trije, on je prvi. 

R: Ali je kdo v družni gibalno manj spreten? Če da, kdo?  

M: Ne. 

R: Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?  

M: Univerzitetno izobrazbo. 

R: Katero stopnjo izobrazbe je dosegel oče?   

M: Doktorat znanosti. 

R: Ali sta oba starša zaposlena?  

M: Da. 
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Otrok B – intervju z mamo, 2. del (26.3.2013) 

R: Katera so po vašem mnenju otrokova močna področja? 

M: O dinozavrih ve veliko, recimo. No, na splošno vse stvari, ki ga 

zanimajo. Recimo človek je bilo nekaj časa tako področje. Smo morali 

gledati 'Nekoč je bilo življenje' petkrat na dan. Pa dinozavri – to je bilo 

tudi. Pač veliko stvari ga zanima.  
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R: Kje se vam pa zdi, da bi potreboval dodatne spodbude? 

M: Na gibalnem področju, seveda. Sedaj sva bila pri logopedinji in že 

svinčnik je narobe prijel. Saj mi se trudimo. Hodil je na dve telovadbi. 

Hodimo na Toško čelo, pa na sprehode. Da pa bi se vozil s kolesom – ne! 

S skirojem se sedaj z veseljem poganja. To spodbujamo. Da je vsaj nekaj 

s kolesi povezano... Pa z očetom včasih igrata tenis.  

R: Kakšen je vaš vtis glede njegovih motoričnih spretnosti sedaj in v 

preteklosti? Na primer z vidika ročnih spretnosti. 

M: Ja, je logopedinja rekla, da ni prav prijel svinčnika, je ramo preveč 

dvigoval in ne vem kaj. Napotila nas je tudi k specialnem pedagogu. Je 

rekla, da že dolgo časa ni videla tako nerodnega otroka. Drugače pa sedaj 

bolj z veseljem riše. Pred enim letom se mi je zdelo, da on sploh ne mara 

risati. Sedaj pa že kar z veseljem kaj nariše. So bolj take robotske slike, 

tudi roboti so stvari, ki njega sedaj zanimajo, pa Lego Chima in 

Transformerji so popularni. So sicer bolj oglate stvari, ampak je že bolj 

podobno... Tudi črke že nekaj časa vadimo in mu že kar gre.  

R: Kaj pa koordinacija na splošno? Koordiniranost rok in nog – kako vam 

deluje? 

M: Ne, ni zelo usklajen. Vem, ampak, mi smo se ga kar že navadili. Pa 

mu rečemo: »Daj, malo pohiti!« Ja, zelo dolgo rabi za vse stvari – se 

zjutraj obleči, vse traja. 

R: Kaj pa spretnosti z žogo? 

M: Ja, pri tenisu – se trudimo odbijati žoge. Drugače pa nismo kaj preveč 

trenutno, ko je zunaj še sneg. 

R: Ravnotežje? 

M: Ja, tu se mi pa ni zdelo, da bi imel težave.  

R: Kako pa teče? 

M: Ja, tudi to smo vadili zadnje čase. Z mlajšim bratom tekmujeta. On je 

sicer boljši od njega, ker je dve leti starejši. Tako da, kar se tiče teka, je 

bistveno napredoval. Poleti tečemo v hrib do naše hišice na morju. Res, to 

se je zelo izboljšalo.  

R: Ali obiskuje kakšno telovadbo? 

M: Ne. 

R: Kaj pa opažate pri njegovi igri na igralih? Se kakšnih igral izogiba? 

M: Ja, seveda. Vse kar je zelo visoko. Na zadnje so na telovadbi plezali 

po takšni debeli lestvi in si moral iti čez in na drugi strani dol. Sem ga 

ravno videla skozi okno, kako je šel zelo počasi. In potem je rekel: »Ja, 

me je bilo strah.« Pri babici imamo letvenik in se malo dvigujemo. Da bi 

pa čez kakšno luknjo splezal – to se pa ne upa. 

R: Kaj pa gugalnica, tobogan? 

M: S tem nima problemov.  

R: Trampolin? 

M: Ja, saj veste – skače, ampak malo drugače skače. 

R: Ali gre z veseljem? 

M: Ja, to gre z veseljem. 

R: Na kakšen način se doma najpogosteje igra? 

M: V zadnjem času sta z bratom bojevnika. Gresta v nek skrivni prostor 

za kavčem. Kocke veliko sestavljata, lego kocke. Včasih pa celo riše. 

R: Kakšne so njegove risbe? 
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M: Take, robotske. Sedaj so že kar lepe. Včeraj sem dobila voščilnico za 

materinski dan in je bila na sprednji strani risbica. Pokrajina, hišica... v 

redu je bilo.  

R: Prej ste omenili oblačenje in slačenje. Zanima me, kako je v okviru 

vsakodnevnih aktivnosti. V kolikšni meri je samostojen in v kolikšni meri 

prosi za vašo pomoč? Si recimo samostojno pripravi obleko za vrtec? 

M: Tega mu niti ne rečem. Jaz mu pripravim kupček. 

R: Kaj pa če bi si sam, mislite, da bi si izbral ustrezno vremenskim 

razmeram ali bi kar prvo stvar navlekel gor? 

M: Po mojem kar prvo stvar. Ne, ne vem. 

R: Ali pri oblačenju potrebuje vašo pomoč (majica, pulover, žabice)? 

M: Ne, načeloma ne rabi pomoči. Ampak traja dalj časa. Zelo dolgo časa 

traja.  

R: Ali si ustrezno da sprednji in zadnji del? Ali pa čevlje na pravo nogo? 

M: S čevlji se mi zdi, da nima več težav. Hlače pa, če ni pozoren... Gleda 

seveda zraven še risanko in ne vem kaj še dela. To pa je potem narobe. 

Ampak, če mu rečem: »Moraš paziti na prvo...«, potem tudi zna prav 

obrniti. Drugače je kar pogosto, no, zelo velikokrat je narobe obrnjeno.  

R: Kaj pa zapenjanje zadrge, gumbov? 

M: To mu gre. 

R: Ko si gumbe zapre, gredo v pravo gumbnico? 

M: Veste, da ne vem, ker nimamo veliko oblačil na gumbe. 

R: Kako vam pa deluje pri hranjenju, recimo pri kosilu? Ali vam deluje 

urejen jedec ali se hitro popacka? 

M: Dosti, seveda se popacka. Ampak drugače se mi zdi, da še kar v redu 

je.  

R: Uporablja celoten pribor – žlico, vilice, nož? 

M: Ja, ta nož... Ne vem, koliko ravno nož uporablja.  

R: Ali ga uporablja za namazati na kruh? 

M: Ja, no saj ga uporablja, ampak le bolj tako, za hec.  

R: Kaj pa pri rezanju, mu vi pomagate? 

M: Saj zadnje čase največ je piščančjo nogo, kar sam. 

R: Kako je pri natakanju pijače v kozarec? 

M: Gre tudi mimo, seveda.  

R: Kako drži pribor?  

M: Ja, malo tako, malo tako. 

R: Ko ste ga kdaj videli nesti hrano, recimo na pladnju. Ali se mu polije? 

M: Raje rečemo, naj ničesar ne nosi. 

R: Kako pa je pri osebni negi glede samostojnosti? Se lahko sam stušira? 

M: Ne. No, ne vem. Jaz mu niti ne rečem, da bi se šel sam stuširati. On se 

kar igra, jaz ga pa stuširam. 

R: Obraz si sam umije? 

M: Ja. 

R: Zobe? 

M: Si tudi sam, samo sedaj ne vem kako je s tem. Vsak večer mu tudi jaz.  

R: Kaj pa brisanje zadnjice? 

M: Ja, včasih si že sam. Drugače pa mu jaz. Doma mu rečem, da kar mene 

pokliče. 

R: Si počeše lase? 

M: Ima čisto kratke lase.        
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R: Brisanje nosa, pihanje v robček? 

M: Pihne, s tem ni problem. 

R: Ali skrbi za svojo lastnino? Ali izgublja svoje stvari? Kakšna je 

njegova omara, soba? 

M: Recimo, v vrtcu imajo igralni dan. Ve, da si mora v četrtek zvečer 

pripraviti tisto, kar bo nesel v petek v vrtec. To že poskrbi, si da na polico 

in vzame. Ampak, preden pa da tja na polico, po celem stanovanju išče, 

kje je tista igrača. Če mu hoče brat nekaj vzeti, kar on misli, da je 

njegovo, tega že ne bi dal. Moje je moje. 

R: Ali izgublja svoje stvari? Recimo copate. 

M: Ne, to zaenkrat ne. No, razen eno rokavico. Letos mislim, da ničesar 

nismo izgubili. 

R: Kaj pa doma? Ali vam pomaga pri kakšnih hišnih opravilih? 

M: Ja, njuna zadolžitev je, da pospravita igrače.  

R: Ste ga poskusili še kje drugje uporabiti? 

M: Kaj posebnega, ne. Saj včasih kaj nareže, kakšno banano ali jagode, ki 

jih ima rad. 

R: Ko ga prosite za pomoč, to izvede? Upošteva navodila? 

M: Ja, ja. 

R: Kakšen je vaš vtis glede njegove koncentracije? Koliko časa zdrži pri 

igri, ki si jo sam izbere? Koliko časa zdrži pri aktivnostih, ki jih vi 

določite? Ali je vztrajen in naredi do konca? Ga morate pri tem 

opominjati? 

M: Nič posebnega. Vse naredi.   

R: Ali pogleda na obe strani, ko prečka cesto? 

M: Ja, je zelo previden.  

R: Ali bi mu zaupali, da gre sam v trgovino ali nekaj ulic stran od doma? 

M: Ne, jaz ga ne bi pustila samega. Zaupala... mislim, da bi on pogledal 

čez cesto. 

R: In upošteval vse nevarnosti, ki se mu lahko zgodijo? 

M: Recimo, zelo se boji psov in če bi psa zagledal, bi tekel kdo ve kam. 

R: Ali se gre igrati ven, na igrišče? 

M: Sam? Ne. 

R: Kaj pa, ko se oglasi po telefonu. Ali vam zna prenesti sporočilo? 

M: Ja.  

R: Kako se pa oglasi? 

M: Halo! Kdo je? 

R: Ali spoštuje zasebnost in lastnino drugih? 

M: Ja, ve, kaj je to bratova igrača. 

R: Ali mu lahko zaupate manjšo vsoto denarja? Recimo, da bi ga poslali 

po kepico sladoleda. 

M: Ja, ja. Če smo na plaži in gre do sladoledarja. 

R: Kako se zvečer spravi spat? Potrebuje vaše spodbude, preganjanje ali 

gre sam? 

M: Ja, po navadi rabi spodbude, preganjanja. 

R: Ali imate mogoče kakšno rutino? 

M: No, ne. Nimamo ravno kakšnih dobrih, ustaljenih navad. Hodimo še 

kar pozno spat. Po navadi smo zmenjeni, da je sedaj zadnji klic za pijačo 

in hrano, potem samo še umijemo zobe in gremo spat. Nimamo nič kaj. 
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No, če pridemo hitro domov, rečemo: »Če se bosta hitro oblekla, bo še 

ena risanka, potem pa spat.«  

R: Ali sam zaspi? Morate biti ob njem?  

M: Imamo tri otroke in gredo vsi naenkrat spat. Mlajša sestrica hoče imeti 

še roko. In potem jaz ali očka, včasih kar vsi. Spimo v isti sobi.  

R: Ali zmore odložiti zadovoljevanje potreb? Na primer, ko želi nekaj od 

vas, ali zmore počakati, da vi dokončate, kar delate? 

M: Ja. 

R: Ali lahko situacijo opazuje tudi z vidika druge osebe? Na primer o 

dogodkih v vrtcu vam pripoveduje tako, da vas pripravi na to in ne začne 

pripovedovati nekje na sredini. Tako da ve, da vi niste bili zraven in niste 

mogli videti? 

M: Ja, te pripovedi... včasih jih ne razumem. Včasih nimajo ne repa ne 

glave. Tudi kakšno zgodbico. Recimo, so šli gledat eno predstavo in mi 

potem on tako razloži, da ne razumem. Včasih pa mi kaj zelo dobro opiše.  

R: Mogoče še dodatno vprašanje. Ali se po vašem mnenju zaveda, da vi 

ne morete njegovih misli brati? 

M: Ja, to pa ve. 

R: Se zaveda, da imate vi drugačno izkušnjo kot on in da zato ne poznate 

situacije. 

M: Ja, to pa ve. 

R: Ali izraža skrb, če se kdo drug ne počuti v redu? 

M: Ja. 

R: Ali izpolni zahtevo, ki je ne želi? Nekaj, česar ne mara delati, kar mu 

ni ljubo? 

M: Ja, seveda. Saj ni ljubo nikoli pospraviti kock za samo, samo kaj češ... 

R: Kako je pri igranju družabnih iger? Da pobudo?  

M: Ja. 

R: Se drži pravil? 

M: Ja, se drži pravil. 

R: Ali ima tudi zelo izraženo potrebo po fair playu? Reče recimo za 

mlajšega brata: »On pa goljufa...« 

M: Ja, on nima kakšnih problemov. Recimo mlajši mora vedno 

zmagovati, on pa ne. Pač igra tako, kot se mu zdi. Potem sicer, če stalno 

izgublja, reče, da se ne bo več šel. Da bi pa veliko goljufal, pa ne. 

R: Ne, tako da bi imel občutek, da so njega ogoljufali... 

M: Ne, misli pač nekako, da nima sreče. 

R: Kako pa prenese kritiko, grajo? 

M: Zelo različno. Recimo, ko smo tekli v hrib, smo tekmovali in je on 

izgubil. Bil je užaljen. No, bil je zelo razočaran. Je šel za hišo, se usedel 

in jokal. In smo ga morali pustiti pri miru. Drugače pa hitro ve, če je kaj 

narobe. Če naredi kaj narobe, bolj lumpastega, gre razmišljat. Pa razmisli 

in... 

R: In se umiri hitro? Ali ga zelo prizadene in rabi več časa? 

M: Ne vem. Včasih zvečer. Se mi zdi, da je malo povezano še z 

zaspanostjo. Potem kar nekaj joka. To ne vem, če je čisto zares. Drugače 

se, po navadi, hitro pomiri. Tudi ni nagle jeze. 

R: Sedaj pa o vključevanju v skupino. Ali opažate, da ima izbrano 

skupino otrok, s katerimi se druži? 

M: V vrtcu? 
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R: Ja, ali pa če ste kaj zunaj, s kakšnimi družinskimi prijatelji. 

M: Ja, v vrtcu ima ene par otrok, s katerimi so bili še prej v drugi skupini 

skupaj in se z njimi raje tudi sedaj druži. Nekaj je tudi novih.  

R: Kakšno vlogo pa, po vaših opažanjih, prevzema v skupini? 

M: Ne vodilne vloge. 

R: Mogoče bolj aktivno, udeleženec skupine, ali bolj pasivno, kot 

opazovalec? 

M: Ne vem. Oboje najbrž. Včasih, če česa ne pozna, je raje ob strani in 

samo gleda. Če pa je kaj takega, ko se bojujejo, potem je pa seveda 

aktiven in sodeluje.  

R: Kako se vede do mlajših otrok? Je mogoče tudi bolj zaščitniški do 

svojega mlajšega brata in sestre? 

M: Ja, mogoče še do sestre, do brata pa niti ne vem. Ga rad predstavi 

komu drugemu, ampak drugače, kaj posebnega. No, ni tako zelo, da bi kaj 

pazil. To mu mi privzgajamo, da je on večji, težji in da mora paziti nanje. 

R: Ali ste opazili, da bi bil preveč ali premalo občutljiv na določene 

občutke ali kakšen glasen zvok? Da bi hitro vohal kakšne vonjave, prej 

kot ostali? Ali da bi bil preobčutljiv na svetlobo? 

M: Nisem nič opazila.  

R: Bi mi zaupali, kolikšen je povprečen mesečni neto prihodek vaše 

družine?   

M: Ne vem. Jaz imam približno tisoč, oče ima pa približno tisoč petsto. 

Ne vem. 
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Otrok C – intervju z mamo, 1. del (pisni odgovori, 13.2.2013)  

R: Ali je bil otrok kdaj napoten na obravnavo v razvojno ambulanto, na 

fizioterapijo? Če da, s  kakšnim razlogom? 

M: Ne.  

R: Je bil kdaj deležen obravnave pri logopedu, psihologu, specialnem 

pedagogu? Če da, s  kakšnim razlogom?  

M: Ne. 

R: Ali je bil kdaj deležen strokovne pomoči v vrtcu?  

M: Ne. 

R: Kako je bil spočet? naravno, v epruveti 

M: Naravno.  

R: Ali ste v času nosečnosti imeli kakršne koli zdravstvene težave? povišan 

krvni tlak, prekomerno bruhanje, nevarnost splava, izrazite čustvene težave, 

hud stres, hujše virusne okužbe v prvih 13 tednih nosečnosti (norice, ošpice, 

mumps ipd.) 

M: Ne. 

R: Koliko ste bili stari ob njegovem rojstvu?  

M: 33 let. 

R: V katerem tednu nosečnosti se je rodil?  

M: V 39. tednu. 

R: Ali so bile kakršne koli težave pred porodom, med njim ali takoj po njem? 

Kakšne?  

M: Ne. 

R: Kakšna je bila njegova porodna teža?  

M: 3820g. 

R: Kakšna je bila njegova porodna dolžina?  
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M: 54cm. 

R: Ali je imel otrok v prvih 3 letih kakšne večje zdravstvene težave? zelo 

pogosto, ponavljajoče se vnetje ušes, nepojasnjeno zelo visoko vročino ali 

vročinske krče, neprestane okužbe dihal (bolj kot običajno), astmo, alergije, 

hujše reakcije na cepljenje,… 

M: Ne. 

R: Ali je bil kdaj zaradi bolezni več kot 2 tedna v bolnici?  

M: Ne. 

R: Pri kateri starosti je prvič samostojno sedel?  

M: Pri 8 mesecih. 

R: Ali se je plazil po trebuhu?  

M: Plazenje z odrivanjem nazaj pri 7 mesecih. 

R: Ali se je plazil po vseh štirih? Pri kateri starosti?  

M: Da, pri 10 mesecih. 

R: Pri kateri starosti je shodil?  

M: Pri 15 mesecih. 

R: Ali ste, preden je shodil, uporabljali hojco?  

M: Ne. 

R: Kako ste ga učili hoditi?  drža za roke nad glavo, v bokih,...  

M: Drža v bokih. 

R: Kdaj je spregovoril prve posamezne besede?  

M: Pri 14 mesecih. 

R: Kdaj je prvič povezal dve ali več besed v fraze, stavke?  

M: Pri 17 mesecih. 

R: Kdaj je postal držen (prenehal uporabljati pleničko)?  

M: Čez dan pri treh letih in pol, ponoči se še pomoči. 

R: Kdaj se je naučil voziti tricikel?  

M: Pri dveh letih in pol. 

R: Ali že zna voziti kolo brez pomožnih koleščkov – kdaj se je naučil?  

M: Ne. 

R: Živite v mestu ali izven mesta?  

M: V mestu. 

R: Kateri so člani vašega gospodinjstva?  

M: Oče, mati, pet otrok. 

R: Koliko otrok je v družini? Kateri po vrsti je?  

M: Pet, on je tretji. 

R: Ali je kdo v družni gibalno manj spreten? Če da, kdo?  

M: Da, brat. 

R: Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?  

M: Univerzitetno izobrazbo – 7. stopnjo. 

R: Katero stopnjo izobrazbe je dosegel oče?   

M: Visokošolsko strokovno izobrazbo – stopnja 6/2. 

R: Ali sta oba starša zaposlena?  

M: Da.  
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Otrok C – intervju z mamo, 2. del (3.4.2013) 

R: Katera so po vašem mnenju njegova močna področja? 

M: Govor. Tudi na socialnem področju. Hitro zazna, je zelo empatičen, 

hitro se mu kdo zasmili, sočustvuje z njim. Za tako majhnega je to kar 

zanimivo. Najbrž na to tudi vpliva družina, ker ima več izkušenj kot 
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vrstnik, ki je sam. Njegova radovednost. Ustvarjalnost. Tudi domišljija mu 

dela sto na uro. Hitro se uči na svojih napakah. To je tudi vrlina. Mu niti ni 

težko priznati svojo napako. Jo je tudi pripravljen popraviti. To je eno 

takšno močno področje. Zelo ga vse zanima. Je zelo zgovoren. Predvsem 

pa rad nagaja – tako bolj navihano. 

R: Na katerih področjih bi po vašem mnenju potreboval dodatne 

spodbude? 

M: Ja, saj se strinjam. Na gibalnem – tako pri fini kot grobi motoriki bi 

potreboval več spodbud ali izkušenj, več različnih ponujenih možnosti. 

Posledično tudi pri grafomotoriki. Čez pol leta bodo že šolarji. Tudi to 

doma dela, v vrtcu, tako da je napredek. Ne gre mu tako hitro, ampak z 

vajo se da nadoknaditi.  

R: Kakšen je vaš vtis glede njegovih motoričnih spretnosti sedaj in v 

preteklosti? Recimo glede ročnih spretnosti? 

M: Mislim, da se sedaj izboljšuje. Se pa strinjam, da je bilo malo 

zaostanka, se mi zdi, v primerjavi z vrstniki. Ampak še vedno pravim – 

prvič je morda imel malo premalo izkušenj. Ker ni bilo toliko časa, da se z 

njim ukvarjamo. Pa tudi starejša brata sta takšna. Sta dosti časa 

potrebovala pri učenju vožnje s kolesom, plavanju itd. Tudi jaz. Se 

spomnim, ko sem bila majhna deklica. Takrat smo se sami učili kolo 

voziti, pa smo bili vsi polni bušk, preden smo se zares naučili. Ali pa 

kotalkati. Najbrž je tudi malo dedno, da nismo ravno kakšni hudi 

športniki. Se mi pa zdi, da je boljše. Že, ko sta vidva delala, pa so bili 

mogoče tudi v vrtcu malo bolj pozorni, in je sprememba.  

R: Kakšna se vam zdi njegova koordinacija? 

M: Se mi zdi, da smeri še ne obvlada – levo, desno. 

R: Kaj pa usklajenost gibov – roke, noge? 

M: Ja, z vajo, z nekimi ponovitvami usvoji. Čisto na prvo pa po navadi ne. 

Če mu recimo nekaj pokažeš – leva roka, desna noga. 

R: Kaj pa spretnosti z žogo? 

M: Je bil slabši. Sedaj se mi zdi, da je boljši. Tudi ni bil navajen. 

Dejansko, meče se lahko marsikaj, od kep do vrečic. Tega ni bilo doma. 

No, kepali smo se. Ampak, da bi metal kakšne druge stvari ali lovil, to ni. 

Navadne žoge, manjše večje. Potem je ta strah mogoče malo prebrodil. 

Včasih se je mogoče malo prehitro iztegnil in mu je žoga ušla, včasih pa je 

podcenjeval in mu je ušla, ker je bil prepočasen, da bi odreagiral. Sedaj se 

mi pa zdi, da že zna malo uskladiti oko in roko.  

R: Kaj pa ravnotežje? 

M: Ravnotežje se mi zdi, da je v redu. Na primer, poleti postavimo 

trampolin ali imamo klop in naredimo poligon in se malo igrajo. Je najbolj 

spreten. Se ne boji višine. Recimo pleza na šolskih igriščih. Tako da, to se 

mi zdi, da mu gre še najbolje. 

R: Kako teče? 

M: Teče bolj počasi. Na krosih je tam, no, ni ravno zadnji, ampak tako, 

zelo zadaj. Tudi drugi nismo bili kakšni hudi tekači. Spet bi, po mojem, 

moral več trenirati. 

R: Ali obiskuje kakšno telovadbo? 

M: Ne. 

R: Omenili ste igro na igralih. Ali so kakšna igrala, ki bi se jih izogibal? 

Gugalnica, tobogan? 

domišljija, 

učljivost  

 

 

 

fina in groba 

motorika, 

grafomotorika  

 

 

 

 

bolje kot prej, 

a še vedno 

malo 

zaostanka 

pomanjkanje 

izkušenj 

dalj časa za 

učenje 

spretnosti 

v družini 

manj spretni 

 

ne loči  

levo/desno 

spretnost z več 

ponovitvami 

usvoji 

težave pri 

spretnostih z 

žogo, ni 

izkušenj 

 

 

 

 

ravnotežje bp 

 

 

brez strahu 

 

 

počasen tek 

 

 

nima 

telovadbe 

ni odpora do 

igral 



305 

 

M: Ne, na vse gre. Tudi dosti hodimo na pokrita igrala, sedaj, pozimi. In 

tam prav zaživi. Saj pravim, če bi imel več izkušenj, bi verjetno imel tudi 

manj težav. Ne nič tako – ne višine, nič kaj tako, da bi se bal. Na 

trampolinu kar ven sune mreža, ko skoči.  

R: Na kakšen način se doma najpogosteje igra? 

M: Doma je dosti domišljijske igre, batman, spiderman. Tudi s kockami, 

avtomobilčki. 

R: Se rad igra z lego kockami? 

M: Lego kocke, duplo kocke. Sedaj, ko je dojenček spet pri hiši, so duplo 

kocke. Mu sestavlja in mu kaže. Zelo rad uči druge. Tudi knjige. Zelo ima 

rad te o živalih, gasilcih. Zelo različno. Tudi kakšno risanko rad pogleda. 

Tudi z dojenčki se igra, ker deli sobo s sestrico. Imamo tudi tiste žebljičke 

in sestavi kakšno obliko. Tudi pri gospodinjskih opravilih ogromno 

pomaga. Lupiti krompir, korenje. 

R: Ali to izvede do konca? 

M: Ja, dokonča. Razen, če se kdaj ureže ali podrgne. Potem dobi obliž in 

gre počivat. V glavnem konča. 

R: Ali da sam pobudo za pomoč pri opravilih? 

M: Ja, si kar sam da predpasnik. Dela kačice iz testa in potem to spečemo. 

Ali kakšne piškote, na katere daje koščke čokolade. To zelo rad dela. Tudi 

pometa, sesa, briše prah. Sem kupila te krpice za čistiti, in z navdušenjem 

čistijo. Edino čistilo z razpršilom za čiščenje stekla prelijem toliko, da ga 

je bolj malo, drugače bi vse poškropili.   

R: Ali rad riše? 

M: Ja, riše kar rad. 

R: Kakšna pa se vam zdi njegova risba? 

M: Pri risbi je mogoče malo upočasnjen glede na ostale, kar vidim, ko so 

razstavljene risbe. Je še zelo preprosta stopnja risbe. Toliko ga risanje ne 

zanima. Recimo, njegov brat je cele zvezke porisal, on pa ne. Zelo rad pa 

bere, posluša ali potem pripoveduje. Je bolj verbalen. Mogoče z drugimi 

materiali raje dela. Recimo, ko mu dam brivsko peno. Da je bolj 

tridimenzionalno, da bolj občuti. Tudi v vrtcu ga komaj prepričajo, da se 

kaj potrudi. Sedaj so delali za materinski dan in je kar precej časa pisal. 

Ampak se je potrudil, ker je le bilo za naju. Če je motiviran, potem gre. 

R: Sedaj pa z vidika samostojnosti pri vsakodnevnih situacijah. V kolikšni 

meri je samostojen pri oblačenju in slačenju (majica, pulover, žabice)? 

M: Čisto. Edino kakšne drobne gumbe na srajci. Pri tem mu pomagam. 

R: Kaj pa zadrgo? 

M: Zadrgo zapre. 

R: Ali si pravilno obrne oblačila? 

M: Ja. Tudi čevlje na pravo nogo. Edino z zavezovanjem ima še težave.  

R: Si sam pripravi oblačila? 

M: Sam si izbere, tudi da v pralni stroj sam. Glede tega pa je dosti 

samostojen. 

R: Tudi vremenskim razmeram, situaciji primerno? 

M: Ja, to ve. Pa še koga drugega malo spomni. 

R: V kolikšni meri je samostojen pri hranjenju? 

M: Čisto. Reže že sam. Sicer mu ne damo ostrega noža in se bolj trudi. 

Ampak v redu. Recimo, namaže si evrokrem. Drugače tudi pribor 

uporablja. Ne je z rokami.  
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R: Natakanje pijače v kozarec? 

M: Če je vrč tako večji, težje. Na manjše ali iz tetrapaka pa že lepo naliva. 

Je še prav ponosen. 

R: Ali je bolj urejen jedec ali se hitreje popacka? 

M: Ne, nič se ne umaže. To pa res. Še okoli ust zelo malo. Je kar urejen. 

R: Ste kdaj opazovali, kako prime žlico, vilice? 

M: Včasih še malo bolj nerodno prime vilice ali nož. Žlico lepo drži. Jo 

tudi lepo nese v usta. Tudi ko kozarec prime, ga vedno daje malo bolj 

stran, ne na rob. Kakšni otroci ne vedo, kam s komolci, on pa lepo sedi za 

mizo, ne pade s stola, noge ima na mestu, se približa mizi, da ni predaleč.  

R: Kaj pa nošenje juhe na krožniku ali hrane na pladnju? 

M: To tudi gre. V glavnem ne polije. Drugače pa zelo rad pripravi 

pogrinjek, podstavke da na mizo, prinese pribor, vsakemu da kozarec. In 

potem mizo pospravijo. Med vikendi si sami pripravijo zajtrk.  

R: Kaj pa glede osebne nege? Si upihne nos? Se stušira sam? Si umije 

obraz? 

M: Ja, vse sam. Sploh lani je že malo treniral tuširanje, ko so šli z vrtcem 

na ranč. In letos bodo šli na letovanje. To ja. Imamo še tak tuš, ki ima 

barve in mu je potem sploh všeč. Zobe si tudi sam umije.  

R: Kaj pa na stranišču še potrebuje vašo pomoč? 

M: Na stranišču si sam obriše. Vse uredi. Tudi, ko gre lulat, dvigne 

pokrov.  

R: Kaj pa počeše se sam? 

M: Počesati se zna, a ima tako kratke lase, da se ne rabi. Je pa res, da si gel 

zelo rad daje na lase. In pod pazduho. Ja, to ima že vse. 

R: Kako skrbi za svojo lastnino? Urejenost omare, sobe? 

M: Ja, ima predalnik in zlaga nazaj. Prav po skupinah – avte skupaj, 

batmane skupaj, orodje skupaj. Ni pa tak lastniški – deli z drugimi. 

R: Ali izgublja svoje stvari? 

M: V glavnem ne. Sicer jih v vrtec ne nosi pogosto, ker se je dosti 

pokvarilo. Kadar pa k babici nese, po navadi tudi prinese nazaj. Nima pa 

nobene igrače, ki bi bila tako kot ninica. Ni nikoli imel. Kdaj je sicer šel s 

kakšno žago ali kladivom spat, kot mojster Miha. Da bi bila tako 

ljubkovalna, pa ne. Ima te super junake – kot so po televiziji, tako ima on.  

R: Ali spoštuje zasebnost in lastnino drugih? 

M: Ja, to pa. 

R: Ko greste ven in čez cesto, ali pogleda levo, desno? 

M: Ja, je zelo previden. Še sestrici reče, da ne sme iti. 

R: Ali bi mu zaupali, da bi šel sam v trgovino ali par ulic stran? 

M: Kjer smo mi doma, je takoj cesta in trgovine niso blizu. 

R: Ali gre sam v sosesko, se igrat? 

M: Do sosedov gre. Ni majhnih otrok v bližini, v naselje je pa predaleč. 

Edino na bližnje šolsko igrišče. Če pridejo še drugi otroci, se gre ven igrat. 

R: Ali vam zna prenesti sporočilo, ko se oglasi po telefonu? 

M: Ja, pove. 

R: Kako se oglasi? 

M: »Halo« po navadi in se predstavi. Če mu kdo naroči kaj, pove. 

R: Ali bi mu lahko zaupali manjšo vsoto denarja? Recimo, da bi si šel 

kupit sladoled. 
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M: Ja. Ko gremo recimo na kakšno pijačo, gredo vedno ta mali po račun, 

se zahvalijo za pijačo in tudi neseta denar skupaj s sestro. No, sešteti ne 

zna, ampak je samostojen.  

R: Kako se zvečer odpravi spat? 

M: Po večerji je umivanje, potem si obleče pižamo. Po navadi gre v 

posteljo sam, jaz ga pokrijem in zaspi. Nimamo kakšnih ceremonij. Tudi 

lepo prespi celo noč. 

R: Ali zmore odložiti zadovoljevanje potreb? 

M: Lahko počaka. Je zelo potrpežljiv. 

R: Ali lahko situacijo opazuje z vidika druge osebe? 

M: Ja, to pa je. Zelo sočustvuje, hitro se mu zasmilijo. Tudi recimo opazi 

napako pri drugem, če se kdo ne zahvali. Midva zelo poudarjava na tem 

lepem vedenju. Ali če kdo kadi, recimo pri sosedi, pride tja in reče, da to 

škodi. Ve, kaj je žalost, ve, kaj pomeni izgubiti. Zna biti zelo vesel, da kar 

skače v zrak, zna pa tudi biti žalosten, če vidi, da je drugi žalosten. 

Ustrezno se mi zdi. Čeprav je majhen, kar premore – ima veliko srce. 

R: Ali ima zelo izraženo potrebo po pravilih in 'fair playu'? 

M: Ja. »To ni pošteno!« Ko igrajo igrice na računalnik. Starejši je že zelo 

prebrisan in dalj časa igra igrico pod krinko, da njemu pomaga. On samo 

gleda, se pusti 'peljat'. Potem pa pride k meni povedat.  

R: Kaj pa pri družabnih igrah? Ali da pobudo? 

M: Ja. 

R: Ali se drži pravil? 

M: Zelo se drži recimo, ko se gremo Človek ne jezi se in izbije brata. To 

se zelo drži. Ko pa je obratno, se kar ne bi šel več igrati. 

R: Ali izpolni nekaj, česar ne želi, če to od njega zahtevate? 

M: Ja, nerad, ampak izpolni. 

R: Kako prenese kritiko, grajo? 

M: Zna biti užaljen, ampak po navadi učinkuje. Se mi zdi, da kar rabi 

povratno informacijo. Drugače bo naredil spet enako. Recimo, ko bratec 

spi in zaloputnejo z vrati, ga kregam. Potem pa, če še kdo drug zaloputne, 

hitro reče »A ni rekla mami?« In naslednjič zelo pazi, po tiho zapre. 

Ampak hitro še išče koga, ki bo v isti 'zos padel'. 

R: S kom se najraje druži v vrtcu. Ali ima izbrano skupino otrok? 

M: Ja, se je malo spreminjalo. Najprej so mu bili zelo všeč ti bolj ta 

poredni in je potem tudi on delal lumparije zato, da bi spadal k njim. 

Očitno se jim ni zdel dovolj. Recimo, ko je imel kaj s seboj, je bil v 

njihovem krogu, drugače pa je malo izpadel. Potem sva mu midva rekla, 

da ne želiva, da je bolj lump. In se je malo z deklicami družil. Sedaj tudi to 

malo loči po spolu, so punčke bolj skupaj, tako da tudi k njim čisto ne 

paše. Potem je pa ene par osamelcev v skupini in gre od enega do drugega. 

Ni kakšen vodja. Vzgojiteljica ga je poznala že od prej, ker je imela že 

brata in je mogoče imel malo protekcije, potrem je to malo zbledelo in  je 

malo šel v ozadje in so drugi prišli bolj v ospredje. Sedaj pa mislim, da 

nima kakšnega najboljšega prijatelja.  

R: Kakšno vlogo pa po navadi prevzema? Rekli ste, da ni bil ravno vodja. 

Je bolj opazovalec, udeleženec? 

M: Zelo različno. Včasih se čisto sam zaigra, včasih v paru, zelo rad 

sodeluje tudi pri skupinskih aktivnostih, zelo rad je tudi z vzgojiteljicama. 

Povsod ga je dosti.  
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R: Do mlajših otrok, ste pa rekli da... 

M: Je zelo skrben. Recimo, ko se najmlajši plazi, pazi, da se ne bo kje 

udaril, hitro gre zapreti kakšna vrata. 

R: Ali ste kdaj opazili, da bi bil preveč ali premalo občutljiv za določene 

dražljaje? Recimo na določene občutke – taktilno, na svetlobo? 

M: Ne. 

R: Ali pa, da bi ga zvok hitro zmotil? Kakšne vonjave? 

M: Ne, v bistvu je dosti toleranten. Ni, nič kaj takega. Tudi bolečino dosti 

dobro prenaša. Nisem opazila, da bi ga kakšni zvoki, dotiki zmotili. 

R: Recimo, da ne bi maral bos hoditi ali mu ne bi ustrezala kakšna 

oblačila? 

M: Ne.  

R: Kakšna se vam zdi njegova pozornost? Koliko časa zdrži pri določenih 

aktivnostih? 

M: Se mi zdi, da se boljša, postaja bolj usmerjena in malce daljša. Se mi 

zdi, da z enim ušesom še vedno posluša, če je kaj. Čeprav, ko smo delali 

kaj tako za šolo. Ko starejša delata za šolo, hočeta tudi ta mala. Imata 

svoje zvezke. Takrat se kar poglobi. Sploh če so kakšne sličice, ki jih 

izrežem iz revij in potem on poveže. Pri tem čisto noter pade. Se mi zdi 

letom primerno. Traja recimo dvajset do trideset minut, potem pa kaj 

drugega. Se boljša, ga uspem motivirati, da vztraja in dokonča. Meni je to 

sedaj bolj pomembno, da tisto, kar začneva, dokončava. Potem pospraviva 

in je prost. En tak red. 

R: Še zadnje vprašanje, toliko, da opredelim vaš socialno-ekonomski 

status. Ali bi mi zaupali, kolikšen je povprečen neto mesečni prihodek 

vaše družine?  

M: Koliko zasluživa? Nekje dva tisoč šeststo evrov skupaj. Tako da 

pozimi ne hodimo ravno na smučanja, ampak za sproti pa zmoremo. 
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Otrok D – intervju z mamo, 1. del (pisni odgovori, 19.3.2013)  

R: Ali je bil otrok kdaj napoten na obravnavo v razvojno ambulanto, na 

fizioterapijo? Če da, s  kakšnim razlogom? 

M: Da, zaradi prezgodnjega poroda.  

R: Je bil kdaj deležen obravnave pri logopedu, psihologu, specialnem 

pedagogu? Če da, s  kakšnim razlogom?  

M: Da, k logopedu (sičniki in šumniki). 

R: Ali je bil kdaj deležen strokovne pomoči v vrtcu?  

M: Ne. 

R: Kako je bil spočet? naravno, v epruveti 

M: Naravno.  

R: Ali ste v času nosečnosti imeli kakršne koli zdravstvene težave? povišan 

krvni tlak, prekomerno bruhanje, nevarnost splava, izrazite čustvene težave, 

hud stres, hujše virusne okužbe v prvih 13 tednih nosečnosti (norice, ošpice, 

mumps ipd.)  

M: Nevarnost splava. 

R: Koliko ste bili stari ob njegovem rojstvu?  

M: 29 let. 

R: V katerem tednu nosečnosti se je rodil?  

M: 33 tednov in 2 dni. 
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R: Ali so bile kakršne koli težave pred porodom, med njim ali takoj po njem? 

Kakšne?  

M: Po porodu ni zadihal zaradi analgetikov (Dolantina), prejel je Narkanti 

in nato zadihal. 

R: Kakšna je bila njegova porodna teža?  

M: 2400g. 

R: Kakšna je bila njegova porodna dolžina?  

M: 47cm. 

R: Ali je imel otrok v prvih 3 letih kakšne večje zdravstvene težave? zelo 

pogosto, ponavljajoče se vnetje ušes, nepojasnjeno zelo visoko vročino ali 

vročinske krče, neprestane okužbe dihal (bolj kot običajno), astmo, alergije, 

hujše reakcije na cepljenje,… 

M: Imel je ponavljajoče bronhitise do 3. leta starosti. 

R: Ali je bil kdaj zaradi bolezni več kot 2 tedna v bolnici?  

M: Ne. 

R: Pri kateri starosti je prvič samostojno sedel?  

M: Pri 8 mesecih. 

R: Ali se je plazil po trebuhu?  

M: Da. 

R: Ali se je plazil po vseh štirih? Pri kateri starosti?  

M: Da, pri 10 mesecih. 

R: Pri kateri starosti je shodil?  

M: Pri 14 mesecih. 

R: Ali ste, preden je shodil, uporabljali hojco?  

M: Ne. 

R: Kako ste ga učili hoditi?  drža za roke nad glavo, v bokih,...  

M: Ga nismo učili, je sam shodil. 

R: Kdaj je spregovoril prve posamezne besede?  

M: Kot je običajno za otroka. 

R: Kdaj je prvič povezal dve ali več besed v fraze, stavke?  

M: Po razvojnih mejnikih. 

R: Kdaj je postal držen (prenehal uporabljati pleničko)?  

M: Pri dveh letih čez dan, pri 3 tudi ponoči. 

R: Kdaj se je naučil voziti tricikel?  

M: Pri 16 mesecih. 

R: Ali že zna voziti kolo brez pomožnih koleščkov – kdaj se je naučil?  

M: Da, pri štirih letih. 

R: Živite v mestu ali izven mesta?  

M: V mestu. 

R: Kateri so člani vašega gospodinjstva?  

M: Oče, mati, dva otroka. 

R: Koliko otrok je v družini? Kateri po vrsti je?  

M: Dva, on je drugi. 

R: Ali je kdo v družni gibalno manj spreten? Če da, kdo?  

M: Ne. 

R: Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?  

M: Sedmo stopnjo. 

R: Katero stopnjo izobrazbe je dosegel oče?   

M: Sedmo stopnjo. 

R: Ali sta oba starša zaposlena?  
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M: Da. oba starša 

zaposlena 

 

Otrok D – intervju z mamo, 2. del (2.4.2013) 

R: Katera so po vašem mnenju njegova močna področja? 

M: Zanimanje za naravo, za živali. Ima tudi zelo razvito domišljijo. Zelo 

dobro si kakšne stvari zamisli, odigra kakšno igro. Se mi zdi bolj 

umetniško usmerjen. Tudi, ko drži pisalo, riše in piše, ima svoj stil – 

umetniški. 

R: Kje bi po vašem mnenju potreboval največ spodbud? 

M: Zelo rad se še igra. Saj tudi kaj samoiniciativno naredi in hoče računati 

in pisati. Da bi v tej smeri več naredila. Reševala kakšne naloge. Ko je 

zunaj, tudi vidim, da pri športu ni. Ga zanima, ampak ga moraš kar malo 

spodbuditi, da gre recimo nogomet igrat. Mogoče malo spodbude 

potrebuje pri kakšnih stvareh, športnih. Saj potem mu gre super, ko 

telovadi. Mu rečem: »Pojdi, pojdi!« potem pa kar rad gre. 

R: Kakšen je vaš vtis glede njegovih motoričnih spretnosti sedaj in v 

preteklosti? Recimo glede ročnih spretnosti – risanje, rezanje. 

M: Zelo ima rad risanje. Se usede in je potem sposoben celo popoldne 

nekaj risati in si nekaj predstavljati. To zelo rad dela. Sem pa opazila, ko 

kakšne fine stvari delamo. Fina motorika. Drugače je desničar. Ko pa hoče 

dati ključ v ključavnico in odkleniti ali pa, ko sva zadnjič jajčke barvala, 

je z desno roko jajce prijel in z levo barval s čopičem. Fina motorika mu 

izgleda gre bolje z levo roko. 

R: Ali se vam zdi spreten z vidika ročnih spretnosti? 

M: Kaj pa vem. Kaj posebnega nisem opazila. Da bi bila kakšna 

odstopanja, da bi bilo kaj drugače. Mogoče ga ravno to zmede. Ko je bil 

majhen, je kazal na stvari z levo roko. Je kazalo, da bo bolj levičen. Potem 

pa ga je dedek učil z desno in je on začel z desno stvari delati. Naučil se je 

z desno jesti in pisati. Dejansko pa izgleda, da mu gredo stvari bolje z levo 

roko. Se mi zdi, da je tukaj potem še on sam malo v dilemi. Mogoče je res 

to malo vplivalo nanj. Bi ga morali takrat pustiti, da bi z levo roko delal. 

Mogoče bi bil bolj spreten, ne vem. Drugače pa se mi ne zdi, da bi bilo kaj 

posebnega. 

R: Kaj pa pri sami koordinaciji? Recimo pri koordinirani izvedbi različnih 

gibov. 

M: Pri motoričnih aktivnostih, telovadbi, je zelo spreten. Je tudi zelo 

močen, dobro pleza, se prevrača. Se mi zdi, da je, kar se tega tiče, super. 

Je kar spreten. 

R: Kaj pa spretnosti z žogo? 

M: Mogoče se ravno ne žoga rad. Smo že igrali badminton, tenis je 

poskusil in je bilo v redu. Za njegovo starost čisto v redu. Tako, da se 

potrudi in trudi. Čisto ok, neko povprečje. 

R: Kakšno pa je njegovo ravnotežje? 

M: Mi je ravno kazal, kako mu gre dobro. Zelo dobro je stal na nogi, levi 

in desni in rekel: »Glej, koliko časa jaz sedaj zdržim!« In sem sama 

videla, da je nekaj začel delati na tem. Mu gre boljše.  

R: Kako teče? 

M: Teče kar hitro. Zelo je hiter, sploh ni počasen. Mogoče gredo še noge 

malo po svoje. Drugače pa kar hitro teče. Se zna kar potruditi. 
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R: Ali obiskujete kakšno telovadbo? 

M: Ne. Mislili smo. Ko je bil malo mlajši, smo poskusili z judom, pa je bil 

takrat še malo majhen. Pri 4 letih. Mu ni bilo toliko všeč v tisti 

telovadnici. Je pa lansko leto njegov brat hodil na gimnastiko in je je šel 

on zraven gledat. To mu je pa bilo všeč in je včasih šel malo zraven in 

telovadil. Rekel je, da bi tudi on gimnastiko treniral.  

R: In ga boste v prihodnosti vpisali? 

M: Ja, ko bo v šoli. Gimnastika mu je nekako všeč. Plava tudi zelo rad. 

Mogoče res bolj individualno, ne toliko ti ekipni športi. 

R: Kaj opažate pri njegovi igri na igralih? Ali so kakšna igrala, ki se bi jih 

bolj izogibal, imel odpor? 

M: Niti ne. On gre povsod. Gre zelo pogumno. Zadnjič sva bila na igrišču 

in je plezal na koš. Mene je bilo kar strah. Tako da, kar se tega tiče, je 

čisto divji. Zelo visoko gre, sploh ga ni strah. 

R: Kako se pa doma najpogosteje igra? 

M: V glavnem se igra s svojimi živalcami. Pa se dialog vzpostavi. Si jih 

postavi in se sam s sabo malo pogovarja. Zelo zanimivo. Ne potrebuje tu 

veliko spodbude. Nikogar ne rabi. Ima rad svoj mir. 

R: Kaj pa lego kocke? 

M: Sam od sebe ne bo šel sestavljati lego kock, ker ga pač njegove živalce 

bolj zanimajo. Če pa se starejši brat spravi kaj sestavljati, se tudi on 

potrudi in kakšen avto sestavi. 

R: Ali sam sestavi ali po načrtu? 

M: Po načrtu ravno ne. Bolj brata oponaša. Sestavi že kakšen avto, hišice, 

čisto klasične stvari. 

R: Rekli ste, da rad riše. Kakšne se vam zdijo njegove risbe? 

M: Risbe se mi zdijo zelo zanimive. Mogoče bolj abstraktne. Mogoče je 

res bolj umetniško usmerjen, bomo videli. 

R: Greva na samostojnost v okviru vsakodnevnih aktivnosti. V kolikšni 

meri je samostojen pri oblačenju in slačenju (majica, pulover, žabice)? Si 

doma sam pripravi oblačila za vrtec? 

M: Ne, to mu jaz pripravim. Ker imamo v omari nekatere stvari višje, 

nekatere nižje, zato mu jaz pripravim na stol, potem pa se sam obleče. 

Včasih pride in reče: »Joj, kako je prav, kako moram obrniti?« Edino to. 

Ali pa, če ne gredo nogavice gor. Drugače pa se lepo uredi sam. 

R: Ali loči sprednji in zadnji del sam ali vas vpraša za nasvet? 

M: Me kar vpraša. 

R: Kaj pa zadrga? 

M: Se mi zdi, da sedaj kar v redu zapira zadrgo.  

R: Gumbe? Ali imate kakšna oblačila, ki se zapenjajo z gumbi? 

M: Ne, niti ne. Gumbov pa res nimamo. 

R: Če bi se sam poskušal obleči, bi ga morali na kaj opozarjati? Recimo, 

da bi dal čevlje na napačno nogo? 

M: Zelo redko. Včasih se zgodi, a takoj vidi in zamenja. Ni nikoli narobe 

obut. Se kar prav obuva. 

R: Če bi si sam pripravil oblačila. Ali mislite, da bi se pripravil ustrezno 

vremenskim razmeram? 

M: Mislim, da kar spremlja te stvari. Mislim da bi se pripravil. 

R: Kaj pa pri hranjenju? Ali pri kosilu uporablja ves pribor – nož, vilice, 

žlico? 
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M: Ne, niti ne. Mogoče tudi nismo imeli takšne navade. Vedno mu kar 

razrežemo. Nismo mu še dosti noža dajali za rezanje. 

R: Kaj pa za namazati na kruh? 

M: To pa si. 

R: Ali vam deluje bolj urejen jedec ali se morda hitreje umaže? 

M: Ne, on se ne. Ga v bistvu zelo moti, če se umaže. Takoj gre po papir in 

se obriše. 

R: Kaj pa po oblačilih? 

M: Ne. Zelo redko je prišel umazan iz vrtca. Ne, zelo lepo je. 

R: Kako je z natakanjem pijače v kozarec? 

M: Opazila sem, da si zna že sam in je malo bolj spreten. Si vzame vrč in 

poskusi naliti. Včasih gre sicer čisto do vrha. Ampak si sedaj nalije. 

R: Ali opažate, da bi drugače držal pribor? 

M: Niti ne. On v glavnem je z desno roko, ker se je naučil. 

R: Kako nese hrano na pladnju ali zvrhan krožnik? Ali nese brez 

polivanja? 

M: Je težko reči, ker ne vem, če smo imeli kdaj takšno situacijo, da bi bil 

bolj neroden ali polil. Če je težko, bo težje nesel. Včasih mu rečem, da 

raje pusti.  

R: V kolikšni meri je samostojen pri osebni negi? Ali se sam tušira? Si 

umije obraz? 

M: Se umije. Tušira se sam. Lepo se namili, vse sam naredi. 

R: Zobe? 

M: Zobe si tudi sam umiva. Ima tisto peščeno urico, da malo dlje traja.  

R: Ali potrebuje še kaj pomoči na stranišču, pri brisanju riti? 

M: Ne, to pa on sam. Zelo redko pokliče. Kar se tega tiče, je bil vedno 

zelo samostojen. Zelo hitro. 

R: Tudi nos upihne? 

M: Ja, pihne. Samo malo ga je potrebno spodbujati, da je treba očistiti nos. 

Malo se upira, da ne bi. 

R: Ali se sam počeše? 

M: Ja, se počeše.  

R: Kako skrbi za svojo lastnino? Ali kdaj izgubi svoje stvari? 

M: Ne, niti ne. Kdaj česa ne pospravi in ga je potrebno malo opozarjati. 

Ima po tleh igrače ali pa se sleče in kar pusti na tleh. To so pač te faze. 

Mislim, da si kar pospravi kakšne drobne stvari v škatlice. Copate in 

čevlje lepo zloži. 

R: Kakšna je njegova omara? 

M: Ima pospravljeno, ker niti ne brska veliko po njej. Igračke pa tudi 

pospravi, dosti solidno. Ima nek sistem. Saj vedno eno in isto uporablja. 

R: Ali vam pomaga pri hišnih opravilih? Ali ima kakšno svojo zadolžitev 

pri vas doma? 

M: Ko čistimo sobe, mu rečem, naj prah pobriše. Mu kar dam krpico. 

Včasih tudi sam reče, sploh, če čisti s čistilom. To mu je zelo všeč. Ali pa 

s tistim majhnim sesalnikom posesa. Takšne malenkosti, no, ne kaj veliko. 

R: Ali opravi do konca ali bi raje hitro odnehal? 

M: Mislim, da kar. Znal bi tudi kar odnehati, če bi trajalo predolgo ali bi 

bilo preutrujajoče. Načeloma pa kar naredi. 

R: Ali pogleda levo in desno, ko prečka cesto? 
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M: To je pri njemu bolj tako. Pogleda levo in desno, a se mi zdi, da nič ne 

pogleda, le glavo obrača. To se sedaj še učimo.  

R: Ali bi mu zaupali, da bi šel v bližnjo trgovino sam? Ali pa par ulic stran 

od doma? 

M: Ne, to še ne. 

R: Kaj pa ven, v sosesko? Na igrala? 

M: Ne, skoraj ne, ker se bojim. Saj najbrž bi pogledal, ko bi šel čez cesto. 

Ni pa še čisto zanesljiv pri tem. Z bratom bi še šla. 

R: Ko se oglasi po telefonu, ali vam zna prenesti sporočilo? Če mu recimo 

babica kaj za vas naroči. 

M: Ja, to zna. 

R: Kako se pa oglasi? 

M: Lepo. Normalno. 

R: Ali reče prosim? 

M: Ja. »Živijo mami! Babi je rekla...« To, kar mu naročijo. 

R: Ali spoštuje zasebnost in lastnino drugih? Ali skrbi za nekaj, kar si 

izposodi? 

M: Mislim, da kar. Rad si izposodi kakšne igračke. Ne, tukaj ni problema. 

Malo ga moramo spomniti, da jih mora vrniti.  

R: Ali bi mu lahko zaupali manjšo vsoto denarja? Recimo, da bi si šel 

kupit sladoled? 

M: Mislim, da bi lahko. Ne sicer nekam čez cesto. 

R: Ve, da mora skrbeti za denar, prinesti nazaj drobiž? 

M: Ja, to pa ve. 

R: Kako se odpravite spat? 

M: Se stušira, umije zobe in včasih še pet minut malo posedi na kavču. Ali 

še kakšno pravljico preberemo. Potem pa gre lepo sam spat. Malo rabi, da 

ga pobožaš in mu voščiš lahko noč. Drugače pa je vse normalno in brez 

problemov zaspi. 

R: Ali zmore odložiti zadovoljevanje potreb? Recimo, če bi nekaj želel od 

vas in se vi ne morete takoj odzvati – ali bi zmogel počakati? 

M: Ja, zmore počakati. Včasih mu moram sicer večkrat reči: »A počakaš, 

prosim. Sedaj se pogovarjam s tvojim bratom.« In potem počaka.  

R: Ali lahko situacijo opazuje tudi z vidika druge osebe? Recimo, nekaj se 

je zgodilo v vrtcu in bi vam želel o tem povedati. Ali vam pripoveduje o 

tem tako, da vas vpelje? Ali pa govori, kot da bi vi morali biti zraven in 

vse to že videti? 

M: Ne, to niti ne. Pač pove, kaj se je zgodilo. Čisto normalno.  

R: Ali izraža skrb, če se nekdo drug ne počuti v redu? 

M: O ja, to pa. To se vidi, če je kdo doma bolan ali, če koga kaj boli. To 

on opazi. Je zelo čustven, kar se tega tiče. 

R: Kakšna se vam zdi njegova pozornost? Ali zmore kakšno stvar dlje 

časa delati? 

M: Zelo odvisno, kaj.  

R: Ali dolgo zdrži pri svoji igri? 

M: Pri tem zdrži dolgo. Lahko se tudi dve uri igra, to ni problem. 

R: Kaj pa pri drugih stvareh, ki mu niso toliko blizu? 

M: Kar pa ga ne zanima toliko, se pa pač naveliča. In potem ga zanima kaj 

drugega. Ga pa tudi ne silim kaj preveč in si mislim, da se je vsaj malo 

potrudil in je nekaj naredil. 
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R: Omenili ste prebiranje pravljice. Ali rad dlje časa posluša? 

M: Ja, to pa rad posluša. Ker tudi dosti beremo zaradi starejšega brata, ki 

je v šoli. Tu pa ni problema. 

R: Kako je pri igranju družabnih iger? Ali da tudi pobudo za igre? 

M: Da bi rekel, naj se gremo igrati Nino Delfino ali Spomin? Bolj ne.  

R: Ali pri igranju upošteva pravila? 

M: Ja, upošteva.  

R: Ali tudi izpostavi, če kdo goljufa, se zmoti? Če ni bilo pravično? 

M: Ja, tudi. 

R: Kako prenese kritiko, grajo? 

M: Bolj zase se drži in je užaljen. Malo glavo skloni in gre v sobo za nekaj 

časa. Se potem tam sam potolaži.  

R: Gre to hitro mimo? 

M: Kar hitro, se mi zdi. Ni nobenih dram. Potem pa pride spet nazaj. 

R: Ali naredi nekaj, česar ne želi, če se to od njega zahteva? 

M: Tudi se zna narediti, kot da ne sliši. Če mu večkrat rečem, potem pa 

kar naredi. 

R: Kako doživlja spremembe? Ali hitro sprejme druge ljudi, nove 

aktivnosti, novosti? Ali potrebuje malo več časa za to? 

M: Pri novih ljudeh ne vidim, da bi bil kakšen problem. Se kar hitro 

vključi med ljudi. Nič posebnega nisem opazila. 

R: Tudi z otroki, ko greste na igrišče? 

M: Ima pač tiste svoje igre. S tistimi otroki, ki jih pozna, mu ni problem in 

se gre rad z njimi igrat. Odvisno tudi od energije teh otrok. Z enimi se 

dobro ujame, z drugimi ne toliko. Je kar družaben. 

R: Ali ima svojo izbrano skupino prijateljev? 

M: Ja, nekaj prijateljev ima. Da bi jih imel zelo veliko, to ne. Ampak ima 

dva, tri.  

R: Kakšno vlogo pa prevzema v skupini? Je bolj udeleženec, opazovalec 

ali organizator igre? 

M: Kakor kdaj. Zna tudi biti organizator in malo pokomandira. Zna se kar 

postaviti zase. Med tistimi, ki se znajdejo, si kar najde neko takšno mesto, 

da je potem on bolj tako. In ga imajo tudi radi.  

R: Kako se pa vede do mlajših otrok? Je bolj zaščitniški? 

M: Ja, je.  

R: Ali ste opazili, da bi bil kdaj preveč ali premalo občutljiv na svetlobo, 

kakšne občutke, z vidika senzorne integracije? Recimo pri taktilnem 

zaznavanju – volneni puloverji, bosa hoja? 

M: Ne, sploh ne.  

R: Kaj pa glasen zvok? Da bi ga hitreje zmotil kot ostale. 

M: To pa. Že od majhnega sem opažala, da ga je zelo motilo, če je bilo kaj 

bolj glasno. Mogoče, ker je bil navajen, ker je bilo doma mirno. Če je 

prišel kam v družbo in je bilo bolj naglas, mu ni bilo všeč. Ali pa če brat 

kaj preveč govori, mu reče, če lahko bolj po tiho. 

R: Kaj pa vonjave? 

M: Vonjave ne. Tega pa nisem opazila.  

R: Ali gre na gugalnice in tobogane brez težav? 

M: Ja, to pa gre. 

R: Sedaj še zadnje vprašanje, toliko, da opredelim vaš socialno-ekonomski 

status. Ali ste v preteklem letu prejemali otroške dodatke? 
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M: Ja. 

R: Ali bi mi zaupali povprečen neto mesečni prihodek vaše družine? 

M: Jaz imam neko povprečno plačo, okoli devetsto, mož ima malo več, 

recimo okoli tisoč petsto. Potem pa so tu še krediti in stroški. Tako, nekaj 

povprečnega. 

 

Otrok E – intervju z mamo, celoten (pisni odgovori, 22.4.2013)  

R: Ali je bil otrok kdaj napoten na obravnavo v razvojno ambulanto, na 

fizioterapijo? Če da, s  kakšnim razlogom? 

M: Da, v razvojno ambulanto in na fizioterapijo, ker je bil zategnjen na levi 

strani. 

R: Je bil kdaj deležen obravnave pri logopedu, psihologu, specialnem 

pedagogu? Če da, s  kakšnim razlogom?  

M: Ne. 

R: Ali je bil kdaj deležen strokovne pomoči v vrtcu?  

M: Ne. 

R: Kako je bil spočet? naravno, v epruveti 

M: Naravno.  

R: Ali ste v času nosečnosti imeli kakršne koli zdravstvene težave? povišan 

krvni tlak, prekomerno bruhanje, nevarnost splava, izrazite čustvene 

težave, hud stres, hujše virusne okužbe v prvih 13 tednih nosečnosti (norice, 

ošpice, mumps ipd.) 

M: Nisem imela težav. 

R: Koliko ste bili stari ob njegovem rojstvu?  

M: 31 let. 

R: V katerem tednu nosečnosti se je rodil?  

M: 3 tedne prezgodaj. 

R: Ali so bile kakršne koli težave pred porodom, med njim ali takoj po 

njem? Kakšne?  

M: Ne. 

R: Kakšna je bila njegova porodna teža?  

M: 3150g. 

R: Kakšna je bila njegova porodna dolžina?  

M: 50cm. 

R: Ali je imel otrok v prvih 3 letih kakšne večje zdravstvene težave? zelo 

pogosto, ponavljajoče se vnetje ušes, nepojasnjeno zelo visoko vročino ali 

vročinske krče, neprestane okužbe dihal (bolj kot običajno), astmo, alergije, 

hujše reakcije na cepljenje,… 

M: Imel je neprestane okužbe dihal. 

R: Ali je bil kdaj zaradi bolezni več kot 2 tedna v bolnici?  

M: Ne. 

R: Pri kateri starosti je prvič samostojno sedel?  

M: Pri 8 mesecih. 

R: Ali se je plazil po trebuhu?  

M: Ne. 

R: Ali se je plazil po vseh štirih? Pri kateri starosti?  

M: Ne. 

R: Pri kateri starosti je shodil?  

M: Pri 17 mesecih. 

R: Ali ste, preden je shodil, uporabljali hojco?  
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M: Včasih. 

R: Kako ste ga učili hoditi?  drža za roke nad glavo, v bokih,...  

M: Ga nismo učili. 

R: Kdaj je spregovoril prve posamezne besede?  

M: Pri 15 mesecih. 

R: Kdaj je prvič povezal dve ali več besed v fraze, stavke?  

M: Ne vem, a ni zaostajal za drugimi. 

R: Kdaj je postal držen (prenehal uporabljati pleničko)?  

M: Pri dveh letih. 

R: Kdaj se je naučil voziti tricikel?  

M: Ne vem, nič posebnega. 

R: Ali že zna voziti kolo brez pomožnih koleščkov – kdaj se je naučil?  

M: Ne. 

R: Katera so po vašem mnenju njegova močna področja? 

M: Domišljija, dober spomin, nežnost, odprtost in zgovornost. 

R: Na katerih področjih bi po vašem mnenju potreboval več spodbud? 

M: Pri gibanju in ravnotežju. 

R: Kakšen je vaš vtis glede otrokovih motoričnih spretnosti (sedaj in v 

preteklosti)? Kakšen je vaš vtis glede njegovih ročnih spretnosti? 

M: Preveč pritiska, ko piše, drugače pa naredi vse, kar mu daš za narediti 

(besede, številke). 

R: Kakšen je vaš vtis glede njegove koordinacije? 

M: Zdi se mi v redu. 

R: Kakšen je vaš vtis glede njegovih spretnosti z žogo? 

M: Pri igranju tenisa lepo udari žogo čez mrežo, jo tudi odbije. 

R: Kakšen je vaš vtis glede njegovega ravnotežja? 

M: Bolj slabo. 

R: Kako teče? 

M: Teče slabše od vrstnikov (bolj počasi). 

R: Ali obiskuje telovadbo?  

M: Ne. 

R: Kaj opažate pri njegovi igri na igralih?  

M: Ni zelo spreten in okreten. 

R: Ali se izogiba, ima odpor do igranja na nekaterih igralih (plezala, 

tobogan)?  

M: Ne. 

R: Na kakšen način se doma najpogosteje igra? 

M: Izmišlja si igrice, sam določa pravila, gradi proge, tunele in labirinte, 

rad se tudi igra igre z žogo. 

R: Ali rad riše? Kakšne so njegove risbe?  

M: Da. Po navadi so to risbe računalnikov, družine. Rad riše ljudi. 

R: V kolikšni meri je samostojen pri oblačenju in slačenju? Ali si sam 

pripravi oblačila za vrtec? 

M: Po navadi mu pomagam, ker se nam mudi. 

R: Kako si obleče posamezne kose oblačil? Sam ali ob vaši pomoči? majica, 

pulover, žabice 

M: Majico si obleče sam, prav tako pulover. Z zadrgo ima težave. Žabice 

pa mu pomagam jaz. 

R: Ali loči sprednji in zadnji del oblačila?   

M: Da. 
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R: Ali potrebuje pomoč pri zapenjanju gumbov, zadrg? 

M: Da. 

R: Ali ga je potrebno opozarjati na določene vidike? pravilno obračanje, 

nameščanje, gumbi  

M: Da. 

R: Ali uporablja ves pribor – vilice, žlico in nož? Kako drži pribor?  

M: Da. Nič posebnega. 

R: V kolikšni meri je samostojen pri hranjenju? mazanje na kruh, rezanje 

mesa 

M: Ne je ničesar, kar je namazano na kruh. Bi znal. Meso si včasih sam 

nareže. 

R: Ali je urejen jedec (se ne popacka)?  

M: Da. 

R: Ali brez polivanja natoči pijačo v kozarec?  

M: Ni še nalival sam. 

R: Ali brez polivanja nese hrano na pladnju, zvrhan krožnik juhe?  

M: Da. 

R: V kolikšni meri je samostojen pri osebni negi? tuširanje, umivanje 

obraza, umivanje zob, brisanje zadnjice, brisanje nosa, pihanje v robček, 

česanje 

M: Pri tuširanju pomagam, da se dobro splahne. Obraz in zobe si umije sam. 

Pri brisanju riti mu pomagam, ker ne obriše dobro. Nos si obriše sam in 

počeše se tudi sam. 

R: Kako skrbi za svojo lastnino? Ali izgublja svojo lastnino? Kako je 

urejena njegova soba, omara? 

M: Za svoje igrače bolj slabo skrbi. Ne mara pospravljanja. Vedno išče 

igrače, ki jih rabi. Omaro pa jaz pospravljam. 

R: Ali vam pomaga pri hišnih opravilih? Pri katerih? Ali naredi do konca? 

Ga morate pri tem opominjati? 

M: Včasih pomaga, rad pomiva posodo, briše prah in kuha. Vse naredi sam, 

brez opominjanja. 

R: Kakšen je vaš vtis glede njegove koncentracije? Koliko časa zdrži pri 

igri, ki si jo sam izbere? Koliko časa zdrži pri aktivnostih, ki jih vi določite? 

Ali je vztrajen in naredi do konca? Ga morate pri tem opominjati? 

M: Ne zdrži do konca, naveliča se. Po navadi dela več stvari naenkrat. Pusti 

igro in gre gledat risanko, potem pa se gre spet igrat. 

R: Ali preden prečka cesto, pogleda na obe strani?  

M: Ne. 

R: Bi mu zaupali, da gre sam v trgovino, nekaj ulic stran od doma?  

M: Ne. 

R: Gre sam ven, v soseščino?  

M: Ne. 

R: Če se oglasi po telefonu, vam zna prenesti sporočilo?  

M: Da. 

R: Kako se oglasi?  

M: Na naše telefonske klice se ne oglaša, sporočilo pa zna prenesti. 

R: Ali spoštuje zasebnost in lastnino drugih?  

M: Da. 

R: Mu lahko zaupate manjšo vsoto denarja?  

M: Da. 
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R: Kako se odpravi spat? Kaj naredi pred spanjem? Ali morate biti ob njem, 

da zaspi? 

M: Zaspi ob gledanju risanke. Včasih hoče, da sem zraven. 

R: Ali lahko situacijo opazuje tudi z vidika druge osebe? Recimo, nekaj se 

je zgodilo v vrtcu in bi vam želel o tem povedati. Ali vam pripoveduje o 

tem tako, da vas vpelje? Ali pa govori, kot da bi vi morali biti zraven in vse 

to že videti? 

M: Opiše stvari tako, kot so se zgodile – normalno. 

R: Zmore odložiti zadovoljevanje potreb? Recimo, če bi nekaj želel od vas 

in se vi ne morete takoj odzvati – ali bi zmogel počakati?  

M: Da. 

R: Ali izraža skrb, če se kdo drug ne počuti v redu? 

M: Da. 

R: Ali da pobudo za igranje družabnih iger? 

M: Da. 

R: Ali se drži pravil pri igranju družabnih iger?  

M: Ne. 

R: Ali izpolni nekaj, česar ne želi, če se to od njega zahteva?  

M: Da, če nima druge izbire. 

R: Kako prenese kritiko, grajo?  

M: Odvisno, na kakšen način jo poveš. Če lepo, potem je v redu. 

R: Ali ima zelo izraženo potrebo po pravilih in ‘fair playu’?  

M: Ne, pravil ne mara. Pri drugih pa mora biti. 

R: Ali ima izbrano skupino otrok, s katerimi se najraje druži? 

M: Da. 

R: Katero vlogo v skupini prevzema? organizator igre, aktivno 

(udeleženec), pasivno (opazovalec) 

M: Aktivno, kot udeleženec. 

R: Kako se vede do mlajših otrok?  

M: Nežno. Po navadi se z njimi ne ukvarja. Zanimajo ga starejši. 

R: Ali ste kdaj opazili, da bi bil preveč ali premalo občutljiv na določene 

občutke, svetlobo, zvok, vonj? Na primer ne mara nositi določenih oblačil, 

ni rad bos, se hitro sleče do kratkih rokavov, ga hitro zebe? 

M: Hitro se spoti. Hoče obleči samo tisto, kar mu je všeč. 

R: Ga zmoti glasni zvok prej kot ostale, glasno govori? 

M: Da, glasno govori. 

R: Ali prej zavoha? 

M: Zelo dobro voha. 

R: Živite v mestu ali izven mesta?  

M: V mestu. 

R: Kateri so člani vašega gospodinjstva?  

M: On, oče, mati, babica in dedek. 

R: Koliko otrok je v družini? Kateri po vrsti je?  

M: Je edinec. 

R: Ali je kdo v družni gibalno manj spreten? Če da, kdo?  

M: Ne. 

R: Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?  

M: Peto stopnjo. 

R: Katero stopnjo izobrazbe je dosegel oče?   

M: Peto stopnjo. 
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R: Ali sta oba starša zaposlena?  

M: Da. 

R: Kolikšen je povprečen neto mesečni prihodek vaše družine?  

M: Ne vem. Dve minimalni plači. 
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Otrok A – intervju z vzgojiteljico (26.3.2013) 

R: Katera so po vašem mnenju njegova močna področja? 

V: Mislim, da je zelo dober v matematiki, ker sem opazila, zadnje čase 

sploh, da barve zelo dobro pozna, šteje. Zadnjič je celo skupino preštel. 

Sedaj se igramo tako, da morajo otroci večkrat prešteti, če smo vsi v 

skupini, da ugotovijo, kdo manjka. Se je on sam javil in želel, da prešteje. 

In je res pravilno štel, nikogar ni izpustil. Ko sem ga vprašala, koliko je 

star, je vedel povedati. Ko sva se igrala odvzemanje in dodajanje predmetov 

ali pa, ko je bila naloga z balončki, če trije odletijo, je znal povedati. To mu 

je šlo zelo dobro. Vzorčke tudi zelo dobro riše. Risanje mu gre zadnje čase 

zelo dobro, čeprav ne izstopa pozitivno, da bi bil v primerjavi z ostalimi 

otroki med boljšimi, ampak se mi zdi, da je v tem letu zelo napredoval. 

Zanimivo je pa to, da ga ti vzorčki tako zanimajo, ker vsi nimajo tega 

interesa. Jim je dolgčas sedeti za mizo in delati neke zadeve, on pa pri tem 

zelo uživa. Tudi pazi, ne samo na vzorec kot tak, ampak tudi na barve. Ko 

se menjujejo vzorci in pazi na te barve. Tukaj je zelo močen. Tudi zjutraj, 

ko se zberemo in se o čem pogovarjamo. Sodeluje in lepo pove, veliko ve. 

R: Kje bi pa po vašem mnenju potreboval več spodbud? Imejte v mislih, 

kako je sedaj in kako je bilo v preteklosti. 

V: Če pogledam tako na splošno, se mi zdi, da je zelo dober pri govoru, če 

se z njim individualno pogovarjaš. Drugače se mi pa zdi, da največ spodbud 

rabi pri gibanju. Na splošno deluje tak, malo neroden otrok. Čeprav fina 

motorika... se mi zdi, da mu gre dobro. Zna lepo narisati, pravilno drži 

svinčnik, striže fino s škarjami. Niza stvari na vrvico, ni pa vztrajen pri tem 

preveč. Par teh stvari naniza in ima dovolj. Mogoče bolj groba motorika – 

igre z žogo, tekanje, lovljenje, vaje na poligonih. Tam vidim, da ga bom 

morala bolj spodbujati. Da premaguje različne ovire – pri teh stvareh, se mi 

zdi, da mu malo šepa.  

R: Če prav razumem, glede na vaš vtis, so njegove ročne spretnosti 

ustrezne? 

V: Mislim, da ja. 

R: Kakšna se vam zdi koordinacija? 

V: Tukaj se mi zdi, da pa šepa malo.  

R: Spretnosti z žogo? 

V: V primerjavi z ostalimi otroki ni ravno najboljši, je pod povprečjem.  

R: Kaj pa ravnotežje? 

V: Tudi tukaj se mi zdi, ko se kakšne vaje dela, se kar malo nasloni na mizo 

ali pa se z roko prime. Tako da, mislim, da šepa pri teh stvareh. 

R: Na kakšen način pa teče? Ko ste ga kdaj opazovali – je bolj izstopajoč? 

V: Ja, malo smešno teče. Tako noge ven meče. Ni ravno tisti športnik, ki bi 

se pravilno postavil. Imam občutek, da sploh ne uživa v teh športnih 

aktivnostih. On bi bolj stal in opazoval druge. Je zanimivo, da dejansko 

nisem bila niti toliko pozorna na to prej. Sedaj pa malo bolj, s temi 

nalogami in vprašanji, ko sem se začela bolj poglabljati v te zadeve in 

vidim, da določeni stvari pač ne dela rad, ker jih tudi ne obvlada preveč.  
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R: Kaj pa opažate pri njegovi igri na igralih? 

V: Na konjičku se rad guga. Prav, da bi na gugalnici bil, to ne. Spleza na 

lestev oz. po lestvi, da gre gor na hiško. Tudi na vrtiljak gre rad, ampak tam 

se bolj zvijajo, ne pa, da bi se prav hitro vrtel. Tega nima preveč rad. 

R: So potem kakšna igrala, ki bi se jih izogibal?  

V: Ja, gugalnica ni nekaj, da bi prav tja tekel, da bi užival, se s kom 

prerival, da bi bil on prvi na vrsti. Nikoli ga ne vidim tam, v tisti gruči 

otrok.  

R: Na kakšen način se v vrtcu najpogosteje igra? 

V: Kakšne kocke sestavlja. Ali pa rad gleda kakšen Cicido. Zadnje čase tudi 

riše rad, pa izrezuje stvari iz Cicido ali pa nalepke ven trga. To ima rad. 

R: Rekli ste, da rad riše.  

V: Ja, zadnje čase vedno bolj. 

R: Kakšne pa so njegove risbe? 

V: Se jih da že prepoznati, niso pa še natančno dodelane. Kakšni detajli še 

manjkajo. Tudi ni sedaj, da bi jih prav pobarval, tega še nima, ampak nariše 

risbico tako, da je prepoznavna.  

R: Sedaj pa greva k samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih. V kolikšni 

meri je samostojen pri oblačenju in slačenju? Ali si v garderobi samostojno 

pripravi oblačila? Kako si obleče posamezne kose oblačil? Loči sprednji in 

zadnji del? Rabi kakšno pomoč pri gumbih, zadrgah? Ali ga morate na kaj 

opozarjati? 

V: V bistvu ga je treba opozarjati najprej na to, da se oblačimo. Ker on se 

vmes še malo zvija, pa malo heca s kakšnim in v bistvu, ko so drugi že na 

pol urejeni, je on še vedno v copatih. Tako, da ga je treba kar... Sploh 

včasih, leto nazaj, je bilo to nonstop. Vse drugo je delal, samo oblačil se ni. 

Treba ga je večkrat spodbuditi in opozoriti: »Daj se hitro uredi!«. V bistvu 

je bolj počasen, ampak se uredi. Je pa res, da pri zadrgah in gumbih še 

vedno pride po pomoč. Pa eni otroci so recimo kombinezone že sami dali 

na obešalnike – tudi tukaj rabi še pomoč.  

R: Kaj pa pri hranjenju? Ali uporablja različne vrste pribora – žlica, vilice, 

nož? Kako namaže na kruh? Ali nareže meso? Je potrebna tudi vaša pomoč 

pri tem? Je načeloma urejen jedec? Kako natoči pijačo v kozarec?  

V: Ja, zna in prav drži, ampak tudi rabi nekaj časa. Ni prav spreten pri teh 

stvareh. Drugače je pa, na splošno, počasen za jest. Sploh kakšnih 

zelenjavnih zadev in juh, tega ne je, kar sedi zraven in čaka. Dolgo časa 

smo ga tudi me hranile. Se spomnim pri malčkih, tri do štiri leta, smo ga kar 

hranile z juho. Potem smo pa rekle: »Sedaj pa dosti, si že velik«. Tako, da 

smo potem nek kompromis našli, da je dal vsaj pet žlic v usta, da je vsaj 

nekaj pojedel in je dobro voljo pokazal. Ja, ko smo pa poskusili, da so si 

sami evrokrem mazali, tam je pa tudi – je namazal in narezal, sicer bolj 

počasi, ampak je. 

R: Kaj pa točenje pijače v kozarec? Ali mu dela kakšne težave? 

V: Ja, je natočil. Čeprav se je dostikrat tudi polival. Tudi, ko je pil, se je 

včasih zelo polival.  

R: Ali ste ga imeli kdaj možnost opazovati, kako bi nesel hrano na pladnju? 

Ali pa recimo, ko daste juho v krožnik in jo nese. Se kaj poliva? 

V: Ja, tega mu raje ne bi zaupala. Sploh kakšno vročo juho, to ne. 
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R: Kaj pa kar se tiče samostojnosti pri osebni negi? Umivanje obraza, 

brisanje nosa, pihanje v robček. Tudi recimo skrb na stranišču – brisanje 

zadnjice. Rabi kje vašo pomoč ali je samostojen pri tem? 

V: Pri brisanju riti mu gremo še pogledat. To še. Drugače pa si nos sam 

spiha, umit se gre sam, je pa res, da gre dostikrat kar mimo umivalnika. 

Tako da je treba prav gledati in ga opozoriti, da se je treba umiti. Pozabi, 

ne, da ne bi znal. Ni mu to pomembno.  

R: Kako skrbi za svojo lastnino? Recimo, ali izgubi kakšne svoje predmete? 

Kakšna je njegova garderoba, njegov igralni prostor? 

V: To pa mislim, da kar zna. Čuvati stvari. Včasih vem, da je imel malo 

težav posoditi kakšno svojo stvar.  

R: Da bi pa izgubljal ali nekam založil svoje stvari, pa ne? 

V: Pozna svoje stvari. Ne spomnim se, da bi imel on s tem kakšne 

probleme. Ko imamo kakšnega, ki niti svojih stvari ne pozna. On s tem 

nima težav. Moram reči, da kar pozna vse. 

R: Ali zmore odložiti zadovoljevanje potreb? Recimo, nekaj bi želel od vas, 

da mu pomagate – zmore pri tem počakati? 

V: Ja, ja. 

R: Ali lahko situacijo opazuje tudi z vidika druge osebe? Recimo, nekaj se 

je doma zgodilo in vam o tem pripoveduje. Pripoveduje tako, da vam 

razjasni okoliščine ali začne pripovedovati kar na sredi, kot bi vi morali biti 

tam in vedeti, kaj se je zgodilo? 

V: Tako pri pogovorih... z vprašanji zna vse razložiti. Če kakšna 

podvprašanja postavljaš. Individualno se da z njim zelo fino pogovarjati in 

tudi zelo razločno pove stvari in tudi zelo smiselno zna stvari povezati.  

R: Ali izraža skrb, če se nekdo drug ne počuti v redu? 

V: Ja. Velikokrat se je zgodilo, da je prišel kaj zatožit. Samo to načeloma, 

ko je bil tudi on vpleten v kakšno stvar. Se je pa dogajalo, da je rad sebe 

zaščitil na nek način. Da je hotel prikriti, če je bil on krivec, da je hotel tisto 

krivdo malo prikriti. Pa nekako sebi v prid prilagoditi. Ja, se je pa tudi znal 

že opravičiti, če smo ugotovili, da je bil on kriv za neko stvar. Se je tudi 

opravičil. Ker je imel navado včasih, da je veliko tudi ščipal. In smo imeli 

kar pestre debate glede tega. Potem je ugotovil, da to res boli. Nekako smo 

mu poskušali dopovedati, da to res boli in se je poskusil vživeti v vlogo 

otroka, ki ga je uščipnil.  

R: Kako pa prenese kritiko, grajo? 

V: Ja, tako malo užaljenega se naredi, redko kdaj pa joka. Sploh ne več. Ko 

je bil mlajši ja, sedaj pa ne več. Raje se z besedami brani. 

R: Ali izpolni zahtevo, ki je ne želi? Recimo, nečesa noče delati, pa mu 

vseeno vi rečete, sedaj pa je to treba, in bo to naredil? 

V: Ja, če se nek kompromis naredi, potem bo izpeljal stvar, ja.  

R: Ali ima izraženo potrebo po pravilih in 'fair playu'? Recimo reče, da ni 

bilo fer, da se mu je naredila krivica. 

V: Ja, to zelo rad pride potožit.  

R: Kako je pri igranju družabnih iger? Da tudi on pobudo za neko skupno 

igro? 

V: Ja, to ima zelo rad. Te namizne igre ima tudi zelo rad. 

R: Ali upošteva pravila pri tem? 

V: Ja, jih, samo včasih, če nekdo hoče malo po svoje, takrat bo tudi malo 

glas dvignil in povedal, da to ni v redu. 
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R: Kaj pa v skupini? S kom se najraje druži? Ima izbrano skupino svojih 

prijateljev? 

V: Ja, imel je dolgo časa enega fantka, ki sta drugače tudi soseda. Ampak 

sedaj ta fant že išče igro malo starejših, pa malo bolj nabritih otrok, tako da 

jim on sedaj ne sledi. Si pa najde družbo med bolj mirnimi fanti in se z 

njimi lepo zaigra. Nima težav v socializaciji. S komer koli se vključi in 

zaigra. 

R: Kakšno vlogo pa prevzema v tej skupini fantov? 

V: Ni vodilen nikoli, se pa prilagodi. Pridejo konflikti, sigurno, ampak se 

znajo zmeniti. Včasih pridejo po pomoč, včasih se pa sami zmenijo. 

R: Ali je bolj aktiven ali pasiven udeleženec? 

V: Jaz bi rekla, da je bolj pasiven, sicer. Se pa zaigra, ni nekaj tako. 

R: Da bi se na stran držal? 

V: Ne, to ne. Tudi, da bi izredno izstopal, to ne. Razen pri lumparijah, tam 

je pa rad zraven.  

R: Kako se pa vede do mlajših otrok? Ali recimo kaže zaščitniško vedenje 

do mlajših? 

V: Ne vem če, ne vem no. Tukaj na traktu je ena skupina, ki so mlajši. Ni 

grob do njih, ni pa tudi, da bi jih posebej varoval in ščitil. 

R: Še zadnje vprašanje. Ali ste kdaj opazili, da bi bil preveč ali premalo 

občutljiv na določene občutke, recimo kakšna oblačila, ki mu ne bi sedla? 

Ali pa kakšen močan zvok? Ali pa, da bi hitro zavohal stvari, da bi ga hitro 

zmotile vsakdanje vonjave?  

V: Ne, to se pa ne spomnim. Ne, da bi v kakšni stvari res izstopalo, ne. 

R: Hvala za pogovor. 
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Otrok B – intervju s strokovnima delavkama v oddelku (pisni odgovori, 27.3.2013) 

R: Katera so po vašem mnenju otrokova močna področja? 

SD: Otrokova močna področja so jezik, matematika, narava in družba. 

R: Na katerih področjih bi po vašem mnenju otrok potreboval več spodbud? 

SD: Otrok bi rabil več spodbud na področju gibanja in motorike. 

R: Kakšen je vaš vtis glede otrokovih motoričnih spretnosti?  ročne 

spretnosti, koordinacija, spretnosti z žogo, ravnotežje, kako teče 

SD: Njegove ročne spretnosti počasi napredujejo, vendar se vidi napredek. 

Koordinacija je še slaba, predvsem pri gibalnih igrah, plesu in vajah 

ravnotežja. Spretnosti z žogo napredujejo, vendar po žogi redko posega. 

Ravnotežje je dokaj zadovoljivo, vendar mislim, da zaradi polnosti 

njegovega telesa. Ni tako spreten, ko teče. Se pa trudi.  

R: Kaj opažate pri otrokovi igri na igralih? 

SD: Po igralih redko posega, razen pri skupnih dejavnostih, ko jih uporabljajo 

tudi drugi otroci. 

R: Ali se izogiba, ima odpor do igranja na nekaterih igralih (plezala, 

tobogan)?  

SD: Redko je na plezalih ali toboganu. 

R: Na kakšen način se v vrtcu najpogosteje igra? 

SD: Igra se predvsem igre razmišljanja, posega po knjigah, veliko se 

pogovarja in preverja svoje znanje. 

R: Ali otrok rad riše? Kakšne so njegove risbe?  

SD: Otrok vedno raje riše, ima svoj stil risanja. Ni pa natančen in za 

dokončati izdelek potrebuje več časa. 
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R: V kolikšni meri je samostojen pri oblačenju in slačenju? si v garderobi 

samostojno pripravi obleko primerno situaciji, vremenskim razmeram, 

posamezni kosi oblačil, loči sprednji in zadnji del oblačila, pomoč pri 

zapenjanju gumbov, zadrg, ali je potrebno opozarjati na določene vidike 

(pravilno obračanje, nameščanje, gumbi) 

SD: Pri slačenju in oblačenju je samostojen, vsaj v vrtcu, vendar je velikokrat 

prepočasen, narobe obrne hlače in je vedno zadnji. S spodbudami pohiti. 

Gumbe zapne, tudi zadrgo.  

R: V kolikšni meri je samostojen pri hranjenju? uporaba različnega pribora, 

namaz na kruh, rezanje mesa, urejen jedec, natakanje pijače v kozarec, 

držanje pribora, nošenje hrane na pladnju 

SD: Pri hranjenju je samostojen, trudi se uporabljati ves pribor, velikokrat ga 

prime narobe. V vrtcu rečemo, da je z lopato. Ni ravno urejen jedec. Neroden 

je pri nošenju in natakanju. Tudi pri mazanju in rezanju. 

R: V kolikšni meri je samostojen pri osebni negi? umivanje obraza, brisanje 

zadnjice, brisanje nosa in pihanje v robček 

SD: Obraz si umije sam, tudi ritko si obriše in nos.  

R:Kako skrbi za svojo lastnino? izgubljanje lastnine, urejenost garderobe, 

igralnega prostora 

SD: Garderobe nima urejene, vedno kaj išče, je pa priden pri pospravljanju 

in urejanju igralnega prostora. Vedno poskrbi, da bodo igrače pospravljenje, 

tudi, če se drugi z njimi igrajo. Je kar živčen, če se ne pospravi. Pri tem je 

malce perfekcionist. Svoje police, svojih stvari pa ne pospravi. 

R: Zmore odložiti zadovoljevanje potreb? nekje potrebuje pomoč odraslega 

- počaka 

SD: Zna počakati pri zadovoljevanju potreb na pomoč odraslega. 

R: Lahko situacijo opazuje tudi z vidika druge osebe? pripoved dogodkov 

doma 

SD: Pripoveduje o dogodkih doma, rad komunicira z odraslimi. Razume 

prenesen pomen in hec, zmožen je socialnega mišljenja. 

R: Ali izraža skrb, če se kdo drug ne počuti v redu? 

SD: Pozoren je do otrok, vedno pomaga ali pa na to opozori strokovni 

delavki. 

R: Kako je pri igranju družabnih iger? pobuda, pravila 

SD: Redko posega po družabnih igrah, razen, če jih igra s strokovnimi 

delavkami. Izogiba se igranju z otroki, da ne pride v konflikt z njimi.  

R: Ali izpolni nekaj, česar ne želi, če se to od njega zahteva? 

SD: Vedno izpolni zahtevo, ki mu jo postaviva, tudi če ni imel nič pri stvari. 

Zelo se drži pravil in tudi druge spodbuja k temu. 

R: Kako prenese kritiko? 

SD: Kritiko sprejme, se o njej želi pogovoriti in razume razlago, poskuša 

upoštevati navodila. Nikoli ga še nisva videli jokati v oddelku. 

R: Ali ima zelo izraženo potrebo po pravilih in ‘fair playu’? 

SD: Rad ima 'fair play' in to jasno pove prijateljem. 

R: S kom se najraje druži? Ali ima izbrano skupino otrok? 

SD: Skupine otrok velikokrat le opazuje, raje je sam ali še z dvema 

prijateljema. Se tudi igra z drugimi, je zelo prijazen in se z vsemi razume. 

Sploh ne pride v konflikt z otroki.  

R: Katero vlogo v skupini prevzema? organizator igre, aktivno, pasivno kot 
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SD: V skupini je raje opazovalec kot organizator. Svoje pokaže le pri znanju, 

ki ga ima več kot ostali. 

R: Kako se vede do mlajših otrok? zaščitniško vedenje 

SD: Do mlajših otrok se vede prijazno in zaščitniško. 

R: Kako je s skupinskimi dejavnostmi (jutranji krog)? samostojno 

vključevanje, sodelovanje 

SD: Se vključuje in sodeluje, ima ogromno znanja. 

R: Ali ste kdaj opazili, da bi bil preveč ali premalo občutljiv na določene 

občutke, zvok, vonj? 

SD: Ravno prav je občutljiv na zvoke, vonjave in občutke. 
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Otrok C – intervju z vzgojiteljico (20.3.2013) 

R: Katera so po vašem mnenju otrokova močna področja? 

V: Jezikovno področje je zelo močno. Zelo se trudi pri umetnosti, čeprav 

mu vedno ne uspe, ampak trudi se. Vse razume, vedno sledi pri vodenih 

aktivnostih. Je zelo brihten in si hitro veliko zapomni. Tudi v notranjem 

krogu. Lepo sodeluje in veliko ve. Sploh pa bi ga zelo pohvalila, ko nekaj 

samostojno naredi. Na primer, ko pripoveduje bralno značko. Doma skupaj 

naredijo lutke, hišice in ima potem celo predstavo. On to tako doživeto 

pripoveduje, točno ve, kje katera figura stoji, kdaj je na vrsti, celo pravljico 

sam odigra. Kot na eni lutkovni predstavi. Točno ve, kje je kaj, kam mora 

kaj postaviti, kdaj je na vrsti. Tako da vsi otroci samo gledajo. Samo 

motorika je malo bolj šibka. 

R: Na katerih področjih bi torej po vašem mnenju otrok potreboval več 

spodbud? 

V: Pri gibanju in fini motoriki. Res je, da se zelo trudi, ima pa težave pri 

fini motoriki, to se pravi pri pisanju. Riše že, in smiselno, vse razloži, kaj je 

naredil, pove, pobarva. Ampak se moraš res poglobiti v sliko in potem 

vidiš, kaj je hotel s tem narediti. S tem, da nariše otroke, ljudi tudi malo 

drugače. Ampak potem, ko enkrat ta vzorec poznaš, naslednjič točno veš, 

kaj naj bi bilo na sliki. Pri gibanju je pa malo manj spreten in koordiniran 

kot ostali, ampak še vedno z malo več truda tudi to usvoji. Na primer, ko 

smo imeli met žoge. Jo ujame, jo vrže in odbije. Mogoče res potrebuje 

poskus več, dva, vendar mu potem še vedno uspe. Le malo več spodbude in 

ponovitev potrebuje. 

R: Če greva bolj specifično. Kakšen je vaš vtis glede otrokovih ročnih 

spretnosti? Bi tukaj potreboval največ spodbud? 

V: Bi, je malo slabši, se pa to zelo izboljšuje. Pri fini motoriki, ko hoče 

napisati besedo, črko, mu dela težave. Tudi potem, ko jo napiše, ni ravno 

prepoznavno, ampak kot neki hieroglifi. Tudi sam reče: »Saj ne znam!« 

Ampak se trudi. Tudi če rečem, da bova skupaj in počasi. Saj gre, ampak 

tega ne moreš prebrati. 

R: Kaj pa recimo koordinacija? 

V: Ve točno kaj in kako in na kateri strani. Je pa edino res, ampak je to spet 

pri večini otrok, ko pri kosilu rečemo, sedaj pa dajmo pribor na desno stran, 

potem vedno vpraša. Ni pa edini! 

R: Kaj opažate z vidika ravnotežja? 

V: Ravnotežje ima ustrezno. Stoji na eni nogi in skače, nič, da bi zaostajal 

za vrstniki. 

R: Kaj pa recimo, ko teče? Kakšen je njegov tek? 
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V: Čisto vsak otrok ima svoj način, ko teče. Ne morem reči, da izstopa. Je 

malce drugače, ni pa edini, ker skoraj vsak drugače teče. 

R: Da bi zelo nenavadno krilil z rokami? 

V: Ne, ne.  

R: Se zaletava v kakšne predmete, v ovire na igrišču? 

V: Ne, ne. Ali pa v otroke, na primer, ko skupaj tečejo? Ne. 

R: Kaj pa opažate pri otrokovi igri na igralih? 

V: Normalno se igra, kot vsi ostali. 

R: Se morda izogiba določenim igralom? Toboganu? 

V: Ne. Vse poskusi, edino – to je bilo recimo dve leti in pol nazaj. Če mu 

kaj ni šlo, se tega ni lotil. On je rekel pač: »Ne bom!« Ostali niso tega rekli 

in tudi niso tega naredili. Ampak on je bil že toliko, da je rekel »Ne, tega ne 

bom!« Na primer, ko smo obravnavali Kitajsko, smo poskusili jesti s 

kitajskimi paličkami. Bilo je zelo težko, še meni je. Poskusil je zajeti. 

Odložil je in rekel »Ne bom!«. Seveda smo imeli še vilice zraven. Je bil 

edini, ki ni hotel jesti in je rekel, da bo jedel z vilicami. Nekateri so jih 

držali, nekateri so samo gledali, kaj z njimi početi, on je pa ocenil, da mu 

bo težko in se tega niti ni lotil. Je pa tudi res, ko je bil mlajši in se je bilo 

potrebno obuti... Ko je bil star dve leti in pol. Večina se jih takrat še ne zna 

samostojno obleči in obuti, ampak vseeno rabijo spodbudo. Njemu pa to ni 

šlo in se tega tudi ni lotil. Rekli smo, da moramo vsi poskusiti in je pri 

njemu kar nekaj časa trajalo. Ko smo rekli, da gremo, je pa kar na hitro 

naredil in smo mu tudi pomagali. Dokler pa ni pokazal volje oz. želje za to, 

ga tudi nismo silili in smo se raje osredotočili na ostale, ki so poskušali in 

je bil potem dostikrat zadnji. Je točno vedel: meni to ne gre in ne bom. 

R: Kako je sedaj pri oblačenju in slačenju? Se dovolj hitro obleče? 

V: V redu. Sedaj pa je čisto ok, vse sam naredi. 

R: Tudi pulover si navleče gor? Si ga pravilno obrne? 

V: Tudi. 

R: Pravilno čevlje natakne, jih ne zamenja? 

V: Ja. 

R: Kaj pa zadrgo si zapre? Ali pa gumbe? 

V: Mislim, da to gre, trdila ne bom. Ampak sedaj, ko je bilo tako mrzlo, ga 

nismo zapenjali. Samo komu vezalke zavezati. On jih pa tako nima. 

Zapenja se sam. 

R: Tako da ga ni treba na nič opozarjati? 

V: Ne, ne. Se kar sam obleče in vse. Je pa bilo treba kar dosti volje in z 

njegove strani in naše in trdega dela, da smo to dosegli. 

R: Si tudi oblačila pripravi vremenskim razmeram, situaciji primerno? 

V: Ko rečem, oblečemo se, se sam obleče. Razen če dam navodilo, da si 

spodaj oblečejo še pulover. To rečem vsem. 

R: Kaj pa recimo kapo? 

V: Sam.  

R: Šal okoli vratu? 

V: Vse sam naredi. Ni tak ekstrem, da bi hotel iti samo v jopici, to pa ne. 

Tako kot ostali. 

R: Vrniva se še nazaj. Prej sva govorili o igri na igralih. Kako se v vrtcu 

najpogosteje igra? Kakšna je njegova igra? 

V: Tako kot vsi ostali. Odvisno je tudi, kje so njegovi prijatelji. Ali so to 

kakšne lego kocke ali družabne igre, odvisno od prijateljev. 
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R: Ima svojo skupino otrok, s katerimi se igra? 

V: Tako.     

R: Kaj pa pri igri, je on pobudnik igre ali bolj pasivni, opazovalec? 

V: Ne, on se v bistvu pridruži. Saj včasih se tudi sam zaigra. Ampak, sedaj 

so pa že toliko večji, so že v skupinah in potem tako kot se večina odloči, 

tako se tudi igrajo. Se prilagodi. Da pa bi dal kakšno pobudo, bi bila ta 

čisto primerna. 

R: Ni tako, da bi vedno bolj pasivno vlogo prevzemal? 

V: Ne, ne. Tudi da vedeti.  

R: Ima tudi občutek po 'fair playu'? 

V: Tudi. Seveda, to pa ima. 

R: Kaj pa, kar se tiče samostojnosti? V kolikšni meri je samostojen pri 

hranjenju, recimo pri kosilu, pri zajtrku, kaj opažate? Je dovolj hiter? 

V: Tako kot vsi ostali. 

R: Uporablja ves pribor – nož, vilice, žlico? 

V: Ja.  

R: Namaže na kruh? 

V: Tudi. Sicer malo več vzame, ampak si vsi naložijo. Je enako kot pri 

ostalih. 

R: Kaj pa pri rezanju mesa? Mu morate kdaj vi pomagati? 

V: Odvisno je, kakšno je meso. Če je meso bolj mehko, ne izstopa. Če 

vidimo, da je malo bolj trdo, potem mu pomagamo. Samo ne le njemu, tudi 

vsem ostalim. 

R: Tudi pri natakanju pijače v kozarec? 

V: Tudi mu kar gre, kot vsem ostalim. 

R: Drža pribora? 

V: Smo se že navadili. Kakšno leto, leto in pol nazaj smo se učili, kako 

pravilno držimo pribor. Spet ne izstopa samo on, ampak vsi. Nekateri že 

pravilno držijo, nekateri pa še ne in potem pač opozarjamo na pravilno 

uporabo. 

R: Ste ga že kdaj videli, kako nese hrano na pladnju? 

V: Na pladnju ne, ampak sam pride po juho, sam jo odnese, kot vsi ostali. 

Nič ne poliva. 

R: Kakšen jedec deluje? Bolj urejen? Ali se hitro popaca s hrano? 

V: Ne, nič ne izstopa. 

R: Kaj pa pri osebni negi? Si sam umije obraz, si umije roke? Sam poskrbi 

za to ali rabi kaj več spodbude?  

V: Ne rabi več spodbude. Rečemo, naj gredo na stranišče, si umijejo roke. 

Navodila upošteva in ne izstopa. 

R: Kaj pa, ko gre na stranišče, rabi pomoč pri brisanju rite? 

V: To pa vsi, ne samo on. Večina, no. 

R: Kaj pa nos? Se upihne v robček? 

V: To si sam. 

R: Kako skrbi za svojo lastnino? Recimo oblačila v garderobi. Jih odda 

vedno na isto mesto? 

V: Ne izgublja, točno ve, kje ima kaj. Tudi, če kakšno igračo prinese – ni 

pozabljiv. 

R: Tudi kar se tiče organizacije same, reda? 

V: Je v redu, ja. 
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R: Ali zmore odložiti zadovoljevanje potreb? Recimo, ko želi vašo 

pozornost za nekaj, zmore počakati? 

V: Ja. 

R: Ali zmore situacijo opazovati tudi z vidika druge osebe? Recimo, da bi 

vam o dogodkih doma pripovedoval, kot da bi vi že morali biti zraven. 

V: Če se je kaj zgodilo, vedno pove tako, kot se je zgodilo. 

R: Smiselno, ne da bi začel nekje na sredini? 

V: Točno pove. Točno tudi vemo. Zelo lepo in prav pove. 

R: Ali izraža skrb, če se kdo ne počuti v redu? 

V: Ja. Tudi pove. 

R: Kako pa se vede do mlajših otrok? 

V: Zelo skrbno, zaščitniško. Ker ima tudi doma mlajšo sestrico in sedaj še 

mlajšega bratca, je zelo zelo skrben. Na primer, pogovarjali smo se o 

humanitarnosti in dobrodelnosti in teh vrednotah. In je rekel, da je tudi on 

humanitaren. Sem vprašala, zakaj. In je rekel: »Ker tudi jaz dam stvari, ki 

so mi premajhne svoji sestri ali bratcu.« 

R: Kako je pri igranju družabnih igrah, ki ste jih prej omenili? Upošteva 

pravila, se jih drži, tudi da pobudo za družabne igre? 

V: Ja. Tudi vzame igro, jo nese na mizo in pridejo drugi zraven. Ni pa to 

vsak dan, ker vsakič drug prinese. Tudi kdaj pa kdaj da pobudo. Ni pa on 

vedno tisti, ki da pobudo. Tudi ni v skupini vedno en in isti, ki bi dal 

pobudo. 

R: Kako pa prenese kritiko? 

V: Nič drugače kot ostali. Mu povemo, se zamisli. Moram pa reči, da niti ni 

dosti deležen kritik. 

R: Tudi s strani vrstnikov, ki bi kdaj komentirali, da mu nekaj ni uspelo 

narediti. Kako to prenese? 

V: Seveda se ne počuti najbolj prijetno. Je tudi bil tak primer. Ni pa tako, 

da bi on izstopal v tem. 

R: Da bi kdo komentiral o njegovih gibalnih spretnostih? 

V: Ne, ne. Da bi rekel nekdo, recimo, kako si štorast? Ne, nihče. 

R: Ali izpolni zahtevo za nekaj, kar mu je zoprno? 

V: To je bilo prej, ko je bil mlajši. Če je vedel, da ne bo zmogel tega 

narediti, potem je pustil. Ampak sedaj vztraja in rabi par ponovitev. Ker ve, 

da se ne zna sam podpisati, prebrati, tudi reče, daj se bova skupaj usedla in 

napisala. 

R: Še zadnje vprašanje. Ste kdaj opazili, da bi bil preveč ali premalo 

občutljiv za določene občutke, recimo taktilno zaznavanje, da bi ga motila 

kakšna oblačila? Občutljiv na svetlobo? 

V: Ne. 

R: Določen zvok, preglasno? 

V: Ne, ne. 

R: Kakšen vonj, da bi hitreje zavohal kot ostali, da bi ga motili običajni 

vonji? 

V: Ne. 
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SD: Umetnost, umetniško izražanje – ples, likovne dejavnosti, drama. 

Potrebuje veliko opogumljanja za dvig samozavesti, da zmore sam. 

R: Kakšen je vaš vtis glede otrokovih motoričnih spretnosti?  ročne 

spretnosti, koordinacija, spretnosti z žogo, ravnotežje, kako teče 

SD: Pri ročnih spretnostih potrebuje spodbudo in vodenje odrasle osebe. 

Koordinacija, spretnosti z žogo, ravnotežje in tek so ok. 

R: Kaj opažate pri otrokovi igri na igralih? 

SD: Po toboganu se spušča. Plezati ne želi pogosto. 

R: Ali se izogiba, ima odpor do igranja na nekaterih igralih (plezala, 

tobogan)?  

SD: Odpora nima. 

R: Na kakšen način se v vrtcu najpogosteje igra? 

SD: V družbi dveh prijateljev ali sam – domišljijske igre, igre s figuricami 

(živali), sestavljanje kock. 

R: Ali otrok rad riše? Kakšne so njegove risbe?  

SD: Ne, razen živali. Risbe so primerne za 4-5 let starega otroka. 

R: V kolikšni meri je samostojen pri oblačenju in slačenju? si v garderobi 

samostojno pripravi obleko primerno situaciji, vremenskim razmeram, 

posamezni kosi oblačil, loči sprednji in zadnji del oblačila, pomoč pri 

zapenjanju gumbov, zadrg, ali je potrebno opozarjati na določene vidike 

(pravilno obračanje, nameščanje, gumbi) 

SD: V garderobi si sedaj sam pripravi obleko, pa ne vedno primerno situaciji 

– vremenske razmere. Ne loči vedno sprednji, zadnji del, potrebuje pomoč 

pri zapenjanju gumbov, zadrg, pasu. Vezalk si ne poskuša zavezati sam. 

Večinoma je tudi garderoba temu primerna. Glede samostojnosti pri 

oblačenju je viden napredek, se hitro preobleče. Pred tem je čakal, čakal in 

potem, ko so bili že skoraj vsi oblečeni, poiskal pomoč odraslega. 

R: V kolikšni meri je samostojen pri hranjenju? uporaba različnega pribora, 

namaz na kruh, rezanje mesa, urejen jedec, natakanje pijače v kozarec, 

držanje pribora, nošenje hrane na pladnju 

SD: Noža ne uporablja. Pribor v redu drži. Če se ga na nož spomni, reže težje. 

Namaže sam. Pri nošenju hrane ni siguren. Pijače si ne natoči sam. Je urejen 

jedec, a 'zelo klepetav' in počasen.  

R: V kolikšni meri je samostojen pri osebni negi? umivanje obraza, brisanje 

zadnjice, brisanje nosa in pihanje v robček 

SD: Rito poskuša obrisati sam – mu gre dobro. Umivanje obraza, brisanje 

nosa in pihanje v robček je ok, le spomniti ga je treba. 

R:Kako skrbi za svojo lastnino? izgubljanje lastnine, urejenost garderobe, 

igralnega prostora 

SD: Ne izgublja več pogosto igrač, oblačil. Pospravlja igrače. Tudi tu je viden 

napredek. 

R: Zmore odložiti zadovoljevanje potreb? nekje potrebuje pomoč odraslega 

- počaka 

SD: Da, če potrebuje pomoč odraslega, počaka. 

R: Lahko situacijo opazuje tudi z vidika druge osebe? pripoved dogodkov 

doma 

SD: Da. 

R: Ali izraža skrb, če se kdo drug ne počuti v redu? 

SD: Da. 

R: Kako je pri igranju družabnih iger? pobuda, pravila 
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SD: Se igra družabne igre, ne daje pobud. Pri drugih igrah predlaga 

spremembo pravil (domišljijske igre). 

R: Ali izpolni nekaj, česar ne želi, če se to od njega zahteva? 

SD: Da. 

R: Kako prenese kritiko? 

SD: Kritiko s strani prijateljev sprejme tiho, se umakne. Sledi pogovor z 

odraslo osebo. 

R: Ali ima zelo izraženo potrebo po pravilih in ‘fair playu’? 

SD: Ima izraženo potrebo. 

R: S kom se najraje druži? Ali ima izbrano skupino otrok? 

SD: Izbrana skupina otrok (dva do trije otroci), ki se v zadnjem času 

spreminja. Ima tudi posamične prijatelje. 

R: Katero vlogo v skupini prevzema? organizator igre, aktivno, pasivno kot 

opazovalec 

SD: Aktivno, včasih tudi pasivno, kot opazovalec. 

R: Kako se vede do mlajših otrok? zaščitniško vedenje 

SD: Ni bilo opaženo. 

R: Kako je s skupinskimi dejavnostmi (jutranji krog)? samostojno 

vključevanje, sodelovanje 

SD: Se vključi, ne sodeluje pogosto. Odvisno. Ko ga nekaj zanima (narava). 

Drugače ni pozoren, dela kaj drugega ali je zamišljen. 

R: Ali ste kdaj opazili, da bi bil preveč ali premalo občutljiv na določene 

občutke, zvok, vonj? 

SD: Ne. 
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Otrok E – intervju s strokovnima delavkama v oddelku (pisni odgovori, 8.4.2013) 

 

R: Katera so po vašem mnenju otrokova močna področja? 

SD: Govor oz. jezikovno področje in vztrajnost. 

R: Na katerih področjih bi po vašem mnenju otrok potreboval več spodbud? 

SD: Motorika. 

R: Kakšen je vaš vtis glede otrokovih motoričnih spretnosti?  ročne 

spretnosti, koordinacija, spretnosti z žogo, ravnotežje, kako teče 

SD: Motorične spretnosti so slabo razvite. 

R: Kaj opažate pri otrokovi igri na igralih? 

SD: Pretežno se igra le na toboganu, na ostalih plezalih pa ne. 

R: Ali se izogiba, ima odpor do igranja na nekaterih igralih (plezala, 

tobogan)?  

SD: Za druga igrala ne kaže zanimanja. 

R: Na kakšen način se v vrtcu najpogosteje igra? 

SD: Igra se v paru ali v manjši skupini, ki šteje tri otroke. 

R: Ali otrok rad riše? Kakšne so njegove risbe?  

SD: Riše rad. Potrebno ga je usmerjati, da zapolni risbo. Nariše malo in 

njegovi liki so majhni. 

R: V kolikšni meri je samostojen pri oblačenju in slačenju? si v garderobi 

samostojno pripravi obleko primerno situaciji, vremenskim razmeram, 

posamezni kosi oblačil, loči sprednji in zadnji del oblačila, pomoč pri 

zapenjanju gumbov, zadrg, ali je potrebno opozarjati na določene vidike 

(pravilno obračanje, nameščanje, gumbi) 
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SD: V garderobi je na začetku potreboval popolno pomoč, sedaj se že obleče 

večinoma sam, vendar še potrebuje pomoč, veliko spodbude in časa. Sam si 

pripravi. Pri zapenjanju zadrge in gumbov potrebuje pomoč, oblačil ne obesi 

sam na kljukico. Pravilno mu jih je potrebno obrniti, sam tega ne zmore. 

R: V kolikšni meri je samostojen pri hranjenju? uporaba različnega pribora, 

namaz na kruh, rezanje mesa, urejen jedec, natakanje pijače v kozarec, 

držanje pribora, nošenje hrane na pladnju 

SD: Je samostojno. Pri rezanju mesa mu je potrebno pomagati. Potrebno ga 

je usmerjati, da z drugo roko prime krožnik, da se mu ta ne vrti, da prav prime 

pribor. Po navadi ima drugo roko spuščeno ob telesu. Se umaže. Ostalo je ok. 

Tudi hitro poje. 

R: V kolikšni meri je samostojen pri osebni negi? umivanje obraza, brisanje 

zadnjice, brisanje nosa in pihanje v robček 

SD: Roke si umije sam, nos si briše sam. V vrtcu ne kaka. Doma mu rito 

brišejo. 

R:Kako skrbi za svojo lastnino? izgubljanje lastnine, urejenost garderobe, 

igralnega prostora 

SD: Za svojo lastnino ne skrbi, svoje stvari zgublja, jih kam založi in potem 

jih ne najde. 

R: Zmore odložiti zadovoljevanje potreb? nekje potrebuje pomoč odraslega 

- počaka 

SD: Odvisno, bolj ne. Včasih je zelo posesiven, te objema, poljublja, želi te 

imeti zase. 

R: Lahko situacijo opazuje tudi z vidika druge osebe? pripoved dogodkov 

doma 

SD: O dogodkih doma smiselno pripoveduje. 

R: Ali izraža skrb, če se kdo drug ne počuti v redu? 

SD: Nisem opazila. 

R: Kako je pri igranju družabnih iger? pobuda, pravila 

SD: Pri družabnih igrah da pobudo in upošteva pravila. 

R: Ali izpolni nekaj, česar ne želi, če se to od njega zahteva? 

SD: Včasih negoduje, vendar se potem vda. 

R: Kako prenese kritiko? 

SD: Užaljen je. 

R: Ali ima zelo izraženo potrebo po pravilih in ‘fair playu’? 

SD: Nisem opazila. 

R: S kom se najraje druži? Ali ima izbrano skupino otrok? 

SD: Z izbrano skupino otrok. 

R: Katero vlogo v skupini prevzema? organizator igre, aktivno, pasivno kot 

opazovalec 

SD: Igre ne organizira, jo drugi, vendar je aktiven. 

R: Kako se vede do mlajših otrok? zaščitniško vedenje 

SD: Nisem opazila. 

R: Kako je s skupinskimi dejavnostmi (jutranji krog)? samostojno 

vključevanje, sodelovanje 

SD: Ga zanima in sodeluje.  

R: Ali ste kdaj opazili, da bi bil preveč ali premalo občutljiv na določene 

občutke, zvok, vonj? 

SD: Nisem opazila. 
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Priloga 9 (elektronska izdaja) 

SPECIALNOPEDAGOŠKA POROČILA O OBRAVNAVANIH OTROCIH 

POROČILO O OTROKU A  
 

PRESEJALNI POSTOPEK 

Otrok je bil vključen v presejalni postopek za odkrivanje petletnih otrok s sumom na razvojno 

motnjo koordinacije. Testiranje otroka je bilo izvedeno 18.10.2012, ko je bil otrok star 5 let in 

4 mesece, strokovne delavke v oddelku pa so zanj izpolnile vprašalnik. Rezultati so bili sledeči: 

- Motorični test ABC gibanja (Henderson in Sugden, 2005): dosegel je pomembno nizek 

rezultat – njegov rezultat je bil boljši od 4% rezultatov vrstnikov. Rezultat predstavlja 

visoko tveganje za pojav težje oblike razvojne motnje koordinacije. Odstopanja so bila 

pri vseh nalogah. Pri vstavljanju kovancev se je ustavil in iskal kovance na podlagi, pri 

nizanju kock je med natikanjem menjal roki, vrvica mu je večkrat padla iz rok, prisotne 

so bile sinkinezije. Pri sledenju kolesarski stezi je večkrat le za manj kot milimeter 

zarisal preko črte. Kotaljenje žoge je bilo v okviru normativov, odstopanja pa so bila pri 

lovljenju vrečke s fižolom. Najbolj izrazita odstopanja so bila pri nalogah, ki preverjajo 

statično ravnotežje in sonožen preskok vrvice na nivoju pod koleni.  

- Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI (Beery, 1997): dosegel je nizko 

povprečen rezultat – njegov rezultat je bil boljši od 25% rezultatov vrstnikov. 

- Vprašalnik razvojne motnje koordinacije (Wilson idr., 2012): strokovne delavke v vrtcu 

so ocenile, da pri njem obstaja tveganje za pojav razvojne motnje koordinacije. 

Glede na rezultate v presejalnem postopku je pri otroku obstajal sum na pojav razvojne motnje 

koordinacije. 

 

ANAMNEZA 

Na podlagi materinih odgovorov v okviru intervjuja je razvidno, da je bil otrok spočet naravno. 

V času nosečnosti mati ni imela večjih zdravstvenih težav. Rodil se je donošen, in sicer v 40. 

tednu gestacijske starosti. Mati je bila ob njegovem rojstvu stara 35 let. Pred porodom, med 

njim ali takoj po njem ni bilo nobenih težav. Njegova porodna teža je bila 2950 gramov, 

porodna dolžina pa 50 centimetrov. V prvih 3 letih otrok ni imel večjih zdravstvenih težav in 

ni bil zaradi bolezni nikoli več kot 2 tedna v bolnici.  

Prvič je samostojno sedel pri 6 mesecih. Po trebuhu se je plazil. Kobacal se je pri 8 mesecih. 

Shodil  je pri 16 mesecih. Preden je shodil, so doma uporabljali hojco. Hoditi so ga učili z 

držanjem za roko. Prve posamezne besede je spregovoril pri okoli enega leta. Prvič je povezal 

dve ali več besed v fraze, stavke pri dveh letih. Pleničko je prenehal uporabljati pri 3 letih. S 

poganjalčkom se je naučil voziti pri dveh letih, tricikla ni imel. Kolo brez pomožnih koleščkov 

se je naučil voziti pri 3 letih in pol.  

Otrok živi izven mesta skupaj z mamo, očetom in s sestro. On je najmlajši otrok. Družinska 

struktura je popolna, ekonomski status družine je povprečen. Mati ima univerzitetno izobrazbo, 

oče pa je gimnazijski maturant. Oba starša sta zaposlena.  

Nikoli ni bil napoten na obravnavo v razvojno ambulanto ali na fizioterapijo. Nikoli ni bil 

deležen obravnave pri logopedu, psihologu, specialnem pedagogu izven vrtca oz. bil deležen 

strokovne pomoči v vrtcu.  

Nihče v družini ni gibalno manj spreten. Mati je zanj izpolnila Vprašalnik razvojne motnje 

koordinacije (Wilson idr., 2012) in ocenila, da pri njem ne obstaja tveganje za pojav razvojne 

motnje koordinacije. Na razgovoru je povedala, da je pri otroku opažala odstopanja z vidika 

poskokov in teka ter nezainteresiranost za nogomet, ostale sposobnosti in spretnosti na področju 

motorike pa je ocenila kot ustrezne. Povedala je tudi, da se je pogosto igral na ulici, pri čemer 

pa ni bil nikoli pretirano gibčen. V preteklosti je opažala odpor do aktivnosti na področju fine 

motorike. Pri teku je izpostavila, da je tekel kot račka. Po njenem mnenju se ni izogibal igral, 
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razen gugalnice. Pogumno je skakal po trampolinu in plezal na plezala. O njegovi risbi je 

povedala, da jo je bilo pogosto težko razbrati. 

Kot njegovo močno področje je ocenila njegove verbalne spretnosti, domišljijo in sposobnost 

zabavanja drugih ter vztrajnost in sposobnost sprejemanja poraza. Povedala je tudi, da je imel 

dober občutek za ritem.  

 

SPECIALNOPEDAGOŠKA DIAGNOSTIČNA OCENA OTROKOVIH RAZVOJNIH 

DOSEŽKOV 

Opazovanje otroka v oddelku je potekalo 31.1.2013 in 14.2.3013. Specialnopedagoška 

diagnostična ocena je bila opravljena individualno, izven skupine. Opravljena so bila tri 

enourna srečanja z raziskovalko, in sicer 21.2.2013, 21.3.2013 in 27.3.2013. Otrok je bil v času 

zadnjega ocenjevanja star 5 let in 9 mesecev.  

 

Sodelovanje in pozornost 

V skupini je aktivno sledil vodeni aktivnosti, ko so se pogovarjali o določeni temi, pri čemer je 

večkrat prvi poznal odgovor na vzgojiteljičina vprašanja. Pri motoričnih aktivnostih sta bila 

njegova pozornost in motivacija bistveno slabša, težje je sledil tako ustnim navodilom kot 

demonstraciji.   

Na obravnave je večinoma prihajal motiviran. Z raziskovalko je vzpostavil ustrezen odnos in 

komunikacijo. Navodila je ob občasnih dodatnih spodbudah upošteval in jim sledil. Tekom 

obravnave je bilo opaziti rahel upad pozornosti in motivacije – postal je razigran, spraševal je 

po stvareh izven konteksta, spraševal je, kdaj bo konec. S preusmerjanjem pozornosti in krajšim 

odmorom za igro po izbiri je brez težav nadaljeval s testno situacijo. Zelo hitro je usvojil pravila 

reševanja določenih nalog, povezoval različne informacije in jih uspešno posploševal. Pri 

nalogah, ki so od njega zahtevale motorično izvedbo, je deloval nekoliko upočasnjeno in 

odklonilno.  

 

Diagnostični preizkusi (pri starosti 5 let in 9 mesecev): 

- Test imitacije gibov (Bergès in Lézine, 1972), prvi  idr. del: v prvem delu, ki ocenjuje 

imitacijo enostavnih gibov, je dosegel nadpovprečen rezultat, v drugem delu, ki ocenjuje 

imitacijo sestavljenih gibov, pa podpovprečen rezultat. 

- Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI, podtest Vidno zaznavanje (Beery, 

1997): dosegel je povprečen rezultat, njegov rezultat je bil boljši od 61% rezultatov 

vrstnikov.  

- Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI, podtest Motorična koordinacija 

(Beery, 1997): dosegel je nizko povprečen rezultat, njegov rezultat je bil boljši od 19% 

rezultatov vrstnikov. 

 

Ocena razvoja grobe motorike 

Pri otroku je bila prisotna križna stranskost. Njegova prednostna roka in uho sta bila desna, 

medtem ko sta bila prednostna leva noga in oko. Sestopal je po stopnicah z nogo pred nogo. 

Sonožno je poskakoval kot zajček. Skočil je z druge stopnice. Preskočil je oviro, visoko 20 

centimetrov, vendar ne sonožno. Poskakoval je z ene noge na drugo nogo. Skočil je z nogama 

skupaj in narazen. Poskakoval je na eni nogi. Brez težav je tekel je po prstih. V teku je brcnil 

žogo. Ujel je odbito žogo.  

Tekel je stabilno in hitro ter pri tem učinkovito spreminjal smer. Drža pri teku je bila toga, s 

prisotnimi odvečnimi gibi nog. 

Na eni nogi je stal brez opore 6 sekund, kar je bistveno pod normativom. Vrvico na višini pod 

koleni je preskočil, a ne sonožno. Težave je imel tudi s koordinirano izvedbo pri poskakovanju 

z izmenjujočim zamahom (hopsanju), pri čemer je vedno poskočil z isto roko in nogo.  
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Z obema rokama je sicer ujel teniško žogico, vendar je pri tem roke povlekel k telesu. Pri 

metanju je spreminjal pozicijo – nad glavo, od spodaj, z zamahom, pri čemer je obračal celo 

telo in žogice večinoma ni vrgel v želeno smer. Teniške žogice ni ujel z eno roko. Prav tako ni 

ujel žoge v skoku ali preigraval z večjo žogo. 

 

Ocena razvoja fine motorike 

Zgradil je stolp iz 10 kock. Navil je matico na vijak. Razprl je ščipalko za perilo. S kleščami je 

izvlekel žebelj. Žebelj je zabil s kladivom. Navil je vezalko okoli barvice. S palcem se je lahko 

dotaknil vseh prstov. Prepognil je papir na polovico, na četrtino in po diagonali. V okviru 

normativa (v 18 sekundah) je spravil 10 rozin v steklenico z ozkim vratom. Pri risanju je imel 

zrel prijem svinčnika – triprsten statični prijem, ustrezno višino prijema in pritisk na podlago. 

Drža telesa pri risanju je bila ustrezna. Oponašal je risanje diagonalne črte. Prerisal je kvadrat, 

kjer so bili razvidni vsi štirje koti. Prerisal je trikotnik, kjer so bili razvidni vsi trije koti. Prerisal 

je vse tiskane črke. Narisal je obris svoje dlani. Narisal je človeka (shematsko, v smislu 

geometrijskih oblik). Narisal je hiško, drevo, človeško figuro s tri do šest podrobnostmi, pri 

čemer je bila risba razpoznavna. Risbe ni pobarval. Romba še ni prerisal.  

Nanizal je kocke na vrvico v 61 sekundah, kar je rahlo pod normativom. Z eno roko ni uspel 

narediti kroglice iz papirja, ne da bi si pomagal s telesom, kljub večkratnim poskusom in 

demonstraciji. Pri rezanju je uporabljal sunkovite gibe. Škarje je držal lateralno in večkrat rezal 

v smeri proti telesu. Pri rezanju je imel visoko privzdignjen komolec. Ni zmogel natančno rezati 

po ukrivljeni črti. Krog in pravokotnik je izrezal z odstopanji od šablone. Rezanja se je lotil 

tako, da je najprej obrezal, nato pa skušal rezati po črti. S težavo je načrtoval, kako z lepilnim 

trakom nalepiti izrezan krog in pravokotnik (najprej je lepilni trak prilepil le na pravokotnik), 

in ju ustrezno prilepil šele po demonstraciji odrasle osebe. Težave je imel tudi s šiljenjem 

barvice, pri čemer je barvico obrnil le do polovice in obračal tako barvico kot šilček. 

 

Ocena razvoja na področju zaznavanja 

Ustrezno je razvrstil osem različnih oblik v utore. Opazil je manjkajoče podrobnosti na risbi. 

Po otipu, brez gledanja, je prepoznaval je predmete v vrečki. Določil je del celote. Opazil je 

razlike med podobnimi slikami. Poiskal je preprosto sliko v zahtevni. Posnemal je različne 

ritme s ploskanjem. Ločil je besede, ki se rimajo. Podal je primer rime. Določil je prvi glas v 

besedi. V skupini slik je izbral ustrezne slike, ki jih je pred tem videl za 3 sekunde, le v petih 

primerih, kar je rahlo pod normativom.  

Mati je na razgovoru povedala, da je bil zelo senzibilen na vseh področjih. Hitro je zavohal 

različne vonjave, ni želel obleči določenih oblačil (npr. iz volne). Prav tako je opazila, da ni šel 

pogosto na gugalnico. Kljub mrazu se je v igralnici vedno slekel do kratkih rokavov. 

 

Ocena govorno-jezikovnega razvoja  

Pisal in bral je lastno ime. Prepoznal je zapis nekaterih črk abecede. Odgovarjal je na vprašanja 

tipa »Kaj je to in iz česa je narejeno?«. Razumel je zahtevo »če«. Ugotovil je nepravilno rabo 

slovničnih pravil in podal pravilen odgovor. Ponovil je smiseln stavek iz šestih besed in daljše 

večstavčne povedi. Samostojno je zapel tri pesmice. 

Določil in našel je predmete glede na predloge »v«, »na«, »pod«, »za«, »pred«, »ob«, »med«, 

»na sredi«. Poimenoval je predmete glede na kategorijo. Povedal je tri splošne kategorije glede 

na naštete primere. Našel je besede z nasprotnim pomenom. Poznal je različne besede z enakim 

pomenom. Poiskal je besede, s katerimi je smiselno dokončal stavek.  

Med spontanim govorom je ustrezno artikuliral vse glasove, uporabljal časovne prislove, čas, 

dvojino in svojilne zaimke. Slikopis je bral z ustrezno rabo sklonov. Opisal je znane predmete 

po njihovi uporabi.  
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Smiselno je opisal, kaj je počel dan prej. Samostojna pripoved ob slikah in opis slik s pomočjo 

vprašanj sta bila skopa, uporabljal je kratke stavke in se pretežno posluževal kazalnih zaimkov. 

Brez slikovne opore je povedal le konec znane pravljice, s pomočjo vprašanj pa je nato kratko 

in jedrnato obnovil pravljico. Po poslušanju brane kratke zgodbe je samostojno obnovil le 

posamezne dele zgodbe, ki med sabo niso bili povezani v tekočo pripoved. S pomočjo vprašanj 

je obnovil še preostanek zgodbe. 

 

Ocena spoznavnega razvoja  

Sestavil je sestavljanko iz 12 delov. Povezal je čas dneva z določeno dnevno dejavnostjo ob 

ponujenih izbirah. Rešil je nalogo tipa »Kdo ima več?«. Preštel je 10 predmetov, pri čemer je 

upošteval kardinalnost števila. Mehanično je štel do 15 ali več, pri čemer je upošteval 

nespremenljivost vrstnega reda. Na ustno navodilo je razvrščal predmete po različnih lastnostih 

(barva, oblika, velikost, uporaba itd.). Ponovil je zaporedje petih števil. Dokončal je 

ponavljajoči se vzorec. 

Na sebi in na listu je pokazal levo in desno stran, na drugem pa še ne. Izvršil je tri naloge, ki so 

mu bile hkrati zastavljene. Zapel je pesmico s tremi kiticami. Naredil je stopnice iz desetih 

kock, vendar le ob prisotnosti modela. Navajal je razlike med predmeti. Določil je smer pisanja 

od leve proti desni, od zgoraj navzdol. V besedilu je pokazal, kaj je črka, beseda, pika. Število 

elementov v množici je ustrezno označil s številko. Na ustno navodilo je razvrščal predmete po 

dveh ali več lastnostih. Prepoznal je zapis števil od 1 do 10. Določil je večje število v paru. 

Povedal je svoje ime, priimek, kraj bivanja, ulico, hišno številko in rojstni datum. Povedal je 

imena dni v tednu. Povedal je, kaj se bo zgodilo glede na dogajanje na sliki. Nastavil je ustrezno 

zaporedje slik vsakodnevnih aktivnosti (štiristopenjsko zaporedje). Ugotovil je, da so osebe iz 

risanke domišljijske in obstajajo le v risanki. Odigral je dele znane zgodbe. 

 

Ocena samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih 

Mati je na razgovoru povedala, da si je sam oblekel posamezne kose oblačil, potreboval je le 

pomoč pri oblačenju žabic. Večkrat jo je prosil, da mu pravilno obrne oblačila, zato ni mogla 

oceniti, ali je bil to sposoben sam narediti. Zadrge in gumbe je sam zaprl. V vrtcu je bil po 

mnenju vzgojiteljice bolj počasen pri oblačenju, potreboval je dodatne spodbude, da se je 

oblekel v doglednem času. Oblačila si je večinoma samostojno oblekel, le za zadrgo in 

zahtevnejše kose oblačil (npr. kombinezon) je prišel po pomoč. Med opazovanjem v skupini se 

je sicer samostojno oblekel, a bolj površno in počasneje od ostalih.  

Mati je ocenila, da je bil zelo urejen jedec, ustrezno je držal pribor, znal si je sam pripraviti 

enostaven obrok, namazati namaz, narezati mehkejše kose mesa, naliti tekočino v kozarec in 

brez težav nesti zvrhan krožnik juhe oz. hrano na pladnju. Vzgojiteljica je ocenila, da je bil 

manj spreten pri hranjenju in je potreboval precej časa, da je pojedel obrok. Povedala je tudi, 

da so ga v preteklosti strokovne delavke morale še dolgo časa hraniti. Pri mazanju namaza je 

bil manj natančen, prav tako je pogosto polil pri natakanju pijače v kozarec. Povedala je, da se 

je v preteklosti med pitjem pogosto polil. Ocenila je, da ne bi zmogel brez polivanja nositi 

zvrhanega krožnika juhe. Med opazovanjem v skupini je počasneje jedel in se popackal s hrano. 

Pri osebni negi je mati izpostavila, da si je v zadnjem času že sam obrisal rito. Na vseh ostalih 

področjih, tj. pri umivanju rok in obraza, pri brisanju nosa, morebitnem česanju, umivanju zob 

in pri tuširanju je bi samostojen. Prav tako je bil samostojen v vrtcu, potreboval je le občasen 

nadzor pri brisanju riti. 

Spat se je odpravil brez težav. Zvečer je ime rutino, da je v sobi pogledal kakšno knjigo in 

zaspal, občasno pa je zaspal tudi pred televizijo. 

Doma je skrbel za svojo lastnino. Rad je imel, da so bile igrače pospravljene. Sam jih je ob 

pomoči pospravljal. Vedno je vedel, kje je kakšna igrača. Pomagal je pri gospodinjskih 
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opravilih – hranjenje psa, pospravljanje lastne sobe, priprava mize ob vikendih ter prinašanje 

živil iz shrambe. 

Brez težav se je igral zunaj, v soseščini, ocenila je tudi, da bi ustrezno prečkal cesto, le v trgovini 

ni počakal na dogovorjenem mestu. Znal je odraslim prenesti sporočilo od drugih.   

 

Ocena socialnega in čustvenega razvoja 

Imel je svojo izbrano skupino prijateljev. V družbi je prevzemal različne vloge. Doma se je rad 

igral družabne igre, za katere je bil pogosto tudi sam pobudnik. Pri igranju se je držal pravil in 

imel izraženo potrebo po 'fair playu'. 

Doma se je najpogosteje igral z lego kockami, ki jih je sestavljal po načrtu. Zelo rad se je igral 

različne družabne igre. V vrtcu se je je najpogosteje igral z avtomobilčki ali lego kockami. Rad 

je tudi listal po otroških revijah in izrezoval različne slike. Med igro na igrišču se je v tekom 

opazovanja le za kratek čas samoiniciativno pridružil skupinski igri, nato pa se je spet sam 

zaigral. Pri različnih igrah ni dolgo zdržal, sploh skupinske igre se je hitro naveličal. 

Izpolnil je zahtevo, pri čemer se je občasno pogajal. Kritika in graja sta ga prizadeli. Mati je 

izpostavila, da je pri njem opažala, da je vsake toliko časa potreboval, da so se na novo postavile 

meje. Mati je ocenila, da je bil zmožen odložiti zadovoljevanje potreb in je bil sposoben 

opazovati situacijo tudi z vidika druge osebe. Izražal je skrb, če se nekdo drug ni počutil v redu. 

Do mlajših je bil pozoren. Povedala je tudi, da je spoštoval zasebnost in lastnino drugih. Doma 

še niso poskusili, da bi mu zaupali manjšo vsoto denarja.  

Do podobnih opažanj glede socialnega in čustvenega razvoja je prišla tudi vzgojiteljica. V 

družbi je po njenem mnenju prevzemal bolj pasivno vlogo, je pa tudi bil kdaj pobudnik za igro. 

Med opazovanjem v skupini si je izbiral pretežno individualne aktivnosti (risanje, samostojna 

igra na igrišču) in ni dajal pobud za skupne dejavnosti. Le za kratek čas se je pridružil skupinski 

igri, nato pa se je spet sam zaigral.  

Med vodenimi aktivnostmi, ki so bile motorične narave, se je pojavilo manj zrelo, klovnovsko 

vedenje. 

 

OCENA STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU 

Na podlagi odgovorov v intervjuju je možno razbrati, da je imel največ težav pri gibanju. V 

vrtcu je deloval kot neroden otrok. Vzgojiteljica je ocenila, da mu je na področju fine motorike 

še kar šlo – znal je lepo risati, ustrezno je držal pisalo in strigel s škarjami, nanizal na vrvico, 

pri čemer ni bil ravno vztrajen. Kot šibkejše je ocenila področje grobe motorike, posebej z 

vidika iger z žogo, teka, ravnotežja in izvedb aktivnosti na poligonih. Imela je občutek, da sploh 

ni užival v športnih aktivnostih – pri tem je raje le opazoval druge. Opazila je tudi, da se na 

igralih ni rad močno vrtel in redko je šel na gugalnico. Na ostalih igralih se je brez težav igral. 

Do risanja je imel v zadnjem času vedno manj odpora, slika je bila že razpoznavna, manjkale 

se le nekatere podrobnosti.  

Kot njegovo močno področje je vzgojiteljica ocenila verbalne spretnosti in matematiko. 

Povedala je tudi, da je izjemno napredoval pri risanju zaporedij (vzorcev), pri čemer je imel v 

zadnjem času veliko motivacijo. 

Vzgojiteljica je izpolnila tudi dva vprašalnika o otroku. Rezultati so pokazali naslednje: 

- Vprašalnik za oblikovanje profila otroka pred vstopom v šolo (Ozbič, Kogovšek, 

Ferluga in Zver, 2012): v prvem delu so ga strokovne delavke v vrtcu ocenile 

podpovprečno, v drugem delu pa šibko. V okviru celostne ocene v prvem delu so na 

nivoju visokega povprečja opredelile njegovo grafično vizuoperceptivno področje, 

percepcijo in imenovanje barv, na nivoju nizkega povprečja pa grafemsko zavedanje in 

grafomotoriko ter predmatematične veščine. Mejno s podpovprečnim so opredelile 

njegovo časovno in prostorsko orientacijo. V obsegu pod povprečjem so ocenile 

njegovo govorno-jezikovno razumevanje ter izražanje in metaliterarne veščine. 
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Njegovo metakognicijo so ovrednotile na meji s šibkim. Na nivoju šibko so se nahajale 

vrednosti za komunikacijo in sociopragmatiko, verbalni spomin in predopismenjevalne 

veščine ter za njegovo pozornost, koncentracijo, vedenje in uravnavanje vedenja. 

Najslabše, izjemno šibko, so ocenile njegovo motoriko. 

- Vprašalnik o socialnem vedenju otrok – SV-O profil (LaFernier in Dumas, 2001): 

Vzgojiteljica posebnosti na področju socialnega vključevanja pa ni navajala. 

 

PSIHOLOŠKO POROČILO 

Opravljeno je bilo enourno srečanje s psihologinjo, dne 20.2.2013, ko je bil deček star 5 let in 

8 mesecev. Rezultati so pokazali naslednje: 

- Ravenove barvne progresivne matrice (Raven, Raven in Court, 1999): Na testu, ki 

preverja edukativne sposobnosti, je dosegel povprečen rezultat. 

- Lestvice splošnega govornega razvoja – LSGR-LJ (Marjanovič Umek, Kranjc, Bajc in 

Fekonja, 2007): Otrokovi rezultati na lestvici govornega razumevanja, izražanja in 

metajezikovnega zavedanja so bili nadpovprečni.   

 

MNENJE 

Pri otroku je bila izražena pomembna neskladnost med dosežki na različnih razvojnih 

področjih. Njegova močna področja so bila dobra splošna poučenost, govor in jezik, vključno 

s predopismenjevalnimi veščinami, ter zgodnje matematične veščine. Zelo hitro je usvojil 

pravila reševanja določenih nalog, povezoval različne informacije in jih uspešno posploševal.  

Po drugi strani pa so bili pri otroku prisotni klinični znaki, značilni za težjo obliko razvojne 

motnje koordinacije (za dokončno diagnozo bi bila potrebna ocena zdravnika specialista). 

Dodatne spodbude in strokovno pomoč bi potreboval na področju grobe motorike (križna 

stranskost, koordinacija, ravnotežje, spretnosti z žogo, motorično planiranje), pri fini motoriki 

(koordinacija oko-roka) in pri zaznavanju (vidno pomnjenje in senzorna modulacija). Njegovi 

primanjkljaji so pomembno vplivali tudi na njegovo samostojnost v okviru vsakodnevnih 

aktivnosti (počasnost in površnost pri oblačenju in hranjenju), na njegove socialne kompetence 

in veščine (v skupini je prevzemal bolj pasivno vlogo, pogosto se je sam igral) ter na motivacijo 

in vedenje (odklonilno in klovnovsko vedenje med gibalnimi aktivnostmi).  

Rahla odstopanja so bila prisotna tudi z vidika vzdrževanja pozornosti, kar se je izražalo tudi 

pri reševanju kompleksnejših nalog (npr. pri obnovi slišane zgodbe). 

 

POROČILO O OTROKU B  

 

PRESEJALNI POSTOPEK 

Otrok je bil vključen v presejalni postopek za odkrivanje petletnih otrok s sumom na razvojno 

motnjo koordinacije. Testiranje otroka je bilo izvedeno 15.11.2012, ko je bil otrok star 5 let in 

5 mesecev, strokovni delavki v oddelku pa sta zanj izpolnili vprašalnik. Rezultati so bili sledeči: 

- Motorični test ABC gibanja (Henderson in Sugden, 2005): dosegel je pomembno nizek 

rezultat – njegov rezultat je bil boljši od 4% rezultatov vrstnikov. Rezultat predstavlja 

visoko tveganje za pojav težje oblike razvojne motnje koordinacije. Odstopanja so bila 

pri vseh nalogah. Pri vstavljanju kovancev je imel težave s poravnavo kovancev 

vzporedno z režo hranilnika. Pri nizanju kock je bil počasen in od poskusa do poskusa 

ni napredoval v hitrosti. Večja odstopanja so bila pri nalogah, ki preverjajo spretnosti z 

žogo in ravnotežje. Izrazitejše težave je imel pri nalogah na področju dinamičnega 

ravnotežja. Pri preskoku čez vrvico je bil odriv neenakomeren, skok in doskok pa 

asimetrična, s trdimi nogami, na cela stopala. Pri hoji po prstih je bilo telo togo, prehitro 

je šel, da bi bil natančen, posameznih gibov ni izvajal mehko in tekoče, pogosto se je 

ustavljal. 
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- Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI (Beery, 1997): dosegel je visoko 

povprečen rezultat – njegov rezultat je bil boljši od 81% rezultatov vrstnikov. 

- Vprašalnik razvojne motnje koordinacije (Wilson idr., 2012): strokovni delavki v vrtcu 

sta ocenili, da pri njem obstaja tveganje za pojav razvojne motnje koordinacije. 

Glede na rezultate v presejalnem postopku je pri otroku obstajal sum na pojav razvojne motnje 

koordinacije. 

 

ANAMNEZA 

Na podlagi materinih odgovorov v okviru intervjuja je razvidno, da je bil otrok spočet naravno. 

V času nosečnosti mati ni imela večjih zdravstvenih težav. Rodil se je donošen, točno na 

predviden datum poroda (40 tednov gestacijske starosti). Mati je bila ob njegovem rojstvu stara 

28 let. Pred porodom, med njim ali takoj po njem ni bilo nobenih težav. Njegova porodna teža 

je bila 3930 gramov, porodna dolžina pa 53 centimetrov. V prvih 3 letih otrok ni imel večjih 

zdravstvenih težav in ni bil zaradi bolezni nikoli več kot 2 tedna v bolnici.  

Prvič je samostojno sedel pri 6 mesecih. Po trebuhu se ni plazil, prav tako se ni kobacal. Shodil 

je pri 10 mesecih. Preden je shodil, doma niso uporabljali hojce. Hoditi so ga učili z držanjem 

za roke nad glavo, vendar le za kratek čas. Prve posamezne besede je spregovoril pri 10 

mesecih. Prvič je povezal dve ali več besed v fraze, stavke pri 12 mesecih. Pleničko je prenehal 

uporabljati pri 2 letih in pol. Tricikel ga ni zanimal. Naučil se ga je voziti pri 2 letih in pol. 

Kolesa brez pomožnih koleščkov se v času intervjuja še ni naučil voziti.  

Otrok živi v mestu skupaj z mamo, očetom, bratom in sestro. Je najstarejši otrok. Družinska 

struktura je popolna, ekonomski status družine je povprečen. Oba starša sta zaposlena in visoko 

izobražena, mati ima univerzitetno izobrazbo, oče pa doktorat znanosti.  

Nikoli ni bil napoten na obravnavo v razvojno ambulanto ali na fizioterapijo. Bil je deležen 

logopedske obravnave v Centru za duševno zdravje, nikoli pa ni bil deležen obravnave pri 

psihologu ali specialnem pedagogu izven vrtca oz. bil deležen strokovne pomoči v vrtcu.  

Nihče v družini ni gibalno manj spreten. Mati je zanj izpolnila Vprašalnik razvojne motnje 

koordinacije (Wilson idr., 2012) in ocenila, da pri njem obstaja tveganje za pojav razvojne 

motnje koordinacije. Na razgovoru je povedala, da je pri otroku opažala odstopanja z vidika 

motoričnega razvoja. Ko so bili pri logopedinji, je le-ta rekla, da že dolgo časa ni videla tako 

nerodnega otroka in jih napotila k specialni pedagoginji. Opazila je predvsem neustrezno držo 

pisala in telesa pri zapisovanju. Mati sama je izpostavila, da so se veliko trudili spodbujati 

gibalno področje. Otrok sicer ni deloval usklajen z vidika koordinacije, potreboval je precej 

časa, da se je zjutraj oblekel, trudil se je loviti žogo. Včasih sploh ni maral risati, v zadnjem 

času pa je že bolj z veseljem risal. Opažala je tudi odstopanja pri teku, kar so zadnje čase veliko 

vadili in je bil opazen napredek. Izogibal se je plezalom, posebno visokim ali tistim, pri katerih 

moraš iti čez luknjo. Do ostalih igral (gugalnice, tobogana, trampolina) ni imel odpora.  

Kot otrokovo močno področje je mati izpostavila dobro splošno poučenost, posebno o stvareh, 

za katere je imel izjemen interes. Povedala je tudi, da ga je veliko stvari zanimalo. Rad se je 

igral igre vlog, veliko sestavljal lego kocke, zadnje čase pa je tudi rad risal. 

 

SPECIALNOPEDAGOŠKA DIAGNOSTIČNA OCENA OTROKOVIH RAZVOJNIH 

DOSEŽKOV 

Opazovanje otroka v oddelku je potekalo 31.1.2013 in 14.2.2013. Specialnopedagoška 

diagnostična ocena je bila opravljena individualno, izven skupine. Opravljena so bila tri 

enourna srečanja z raziskovalko, in sicer 21.2.2013, 28.2.2013 in 27.3.2013. Otrok je bil v času 

zadnjega ocenjevanja star 5 let in 10 mesecev.  

Sodelovanje in pozornost 

Otrok je na obravnave vedno prihajal izjemno motiviran. Z raziskovalko je vzpostavil ustrezen 

odnos in komunikacijo. Bil je lahko vodljiv, sproščen in komunikativen. Rad se je pogovarjal 
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o različnih temah, pri čemer je izkazal bogat besedni zaklad in domišljijo. Navodila je upošteval 

in jim v celoti sledil. Ves čas reševanja testnih nalog je ustrezno vzdrževal pozornost in 

koncentracijo za delo. Zelo hitro je usvojil pravila reševanja določenih nalog, povezoval 

različne informacije in jih uspešno posploševal. Pri nalogah, ki so od njega zahtevale motorično 

izvedbo, je deloval nekoliko upočasnjeno in premišljeno, potreboval je večkratne 

demonstracije.  

 

Diagnostični preizkusi (pri starosti 5 let in 9 mesecev): 

- Test imitacije gibov (Bergès in Lézine, 1972), prvi  idr. del: v prvem delu, ki ocenjuje 

imitacijo enostavnih gibov, in v drugem delu, ki ocenjuje imitacijo sestavljenih gibov, 

je dosegel nadpovprečen rezultat. 

- Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI, podtest Vidno zaznavanje (Beery, 

1997): dosegel je povprečen rezultat, njegov rezultat je bil boljši od 42% rezultatov 

vrstnikov. 

- Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI, podtest Motorična koordinacija 

(Beery, 1997): dosegel je povprečen rezultat, njegov rezultat je bil boljši od 53% 

rezultatov vrstnikov. 

 

Ocena razvoja grobe motorike 

Njegova prednostna roka je bila desna, medtem ko prednostna noga, uho in oko še niso bili 

opredeljeni (sam je rekel, da lahko uporablja obe strani). Hodil je po ravni črti prsti-peta, z 

rokami v odročenju, pri čemer je bila njegova drža izjemno toga. Ob opori je sestopal po 

stopnicah z nogo pred nogo, brez opore pa vedno z isto nogo. Sonožno je poskakoval kot zajček. 

Skočil je z druge stopnice po daljši pripravi na skok. Počasi je poskakoval z ene na drugo nogo. 

Po večkratni demonstraciji je skočil z nogama skupaj in narazen.  

Na eni nogi je stal brez opore 4 sekunde, kar je izrazito pod normativnim časom. Ovire, visoke 

20 centimetrov, tudi ob večkratnih poskusih ni preskočil. Vrvico na višini pod koleni je le 

prestopil in je ob večkratnih poskusih in demonstraciji ni uspel preskočiti. Na eni nogi mu je 

uspel le en poskok od petih. Težave je imel tudi s koordinirano izvedbo pri poskakovanju z 

izmenjujočim zamahom (hopsanju), pri čemer je vedno poskočil z isto roko in nogo.  

Tekel je počasi, vendar stabilno in pri tem učinkovito spreminjal smer. Drža pri teku je bila 

ustrezna. Zelo hitro se je utrudil in prenehal teči. Brez težav je tekel po prstih. V teku je brcnil 

žogo. 

Teniške žogice ni vrgel v želeno smer. Pri metanju je spreminjal pozicijo – nad glavo, od spodaj. 

Pri lovljenju je držal roke iztegnjene pred seboj, dlani in roke je imel široko narazen, prste 

iztegnjene. Lovil je s ploskom. Z obema rokama je sicer ujel teniško žogico, vendar je pri tem 

roke povlekel k telesu. Odbito žogo je ujel po večkratnih poskusih. Teniške žogice ni ujel z eno 

roko. Prav tako ni ujel žoge v skoku ali preigraval z večjo žogo.   

 

Ocena razvoja fine motorike 

Zgradil je stolp iz 10 kock. Navil je matico na vijak. S kleščami je izvlekel žebelj. Razprl je 

ščipalko za perilo. Z eno roko je naredil kroglico iz papirja. S palcem se je lahko dotaknil vseh 

prstov. Navil je vezalko okoli barvice. Drža škarij in telesa pri rezanju je bila ustrezna. Izjemno 

počasi, a natančno je rezal s škarjami po ukrivljeni črti. Počasi in natančno je izrezal krog in 

pravokotnik iz papirja. Imel je zrel prijem svinčnika – triprstni dinamični prijem, višina prijema 

je bila ustrezna in ustrezen pritisk na podlago. Drža telesa med pisanjem je bila ustrezna. 

Oponašal je risanje diagonalne črte. Prerisal je kvadrat, kjer so bili razvidni vsi štirje koti. 

Prerisal je trikotnik, kjer so bili razvidni vsi trije koti. Ustrezno je prerisal romb. Prerisal je vse 

tiskane črke in številke (nekatere še zrcalno). Narisal je obris svoje dlani. Narisal in pobarval je 
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človeka (shematsko, v smislu geometrijskih oblik). Narisal je hiško, drevo, človeško figuro s 

tri do šest podrobnostmi, pri čemer je bila risba razpoznavna. 

Kocke na vrvico je nanizal v 58 sekundah, kar je le malce pod normativom in izrazito bolje kot 

v okviru presejalnega postopka. V 26 sekundah je spravil 10 rozin v steklenico z ozkim vratom, 

kar je izrazito pod normativnim časom.  

Pri zabijanju žeblja s kladivom je večkrat zgrešil žebelj. Papirja ni zmogel natančno prepogniti 

na polovico, četrtino in po diagonali tudi ob večkratni demonstraciji in poskusih. Z lepilnim 

trakom je imel težave nalepiti izrezan krog in pravokotnik – list mu je poplesaval po mizi, 

lepilni trak je večkrat po nesreči prilepil na napačni del lista. Težave je imel tudi s šiljenjem 

barvice, pri čemer je barvico obrnil le do polovice in obračal tako barvico kot šilček. 

Strokovni delavki sta povedali, da je imel vedno večjo motivacijo za risanje. Pri risanju je imel 

svoj stil. Ni pa bil natančen in je za dokončanje izdelka potreboval več časa. 

 

Ocena razvoja na področju zaznavanja 

Ustrezno je razvrstil osem različnih oblik v utore. Opazil je manjkajoče podrobnosti na risbi. 

Po otipu, brez gledanja, je prepoznaval predmete v vrečki. Določil je del celote. Opazil je 

razlike med podobnimi slikami. Poiskal je preprosto sliko v zahtevni. V skupini slik je izbral 

ustrezne slike, ki jih je pred tem videl za 3 sekunde, v 10 primerih, kar je izrazito nad 

povprečjem.  S ploskanjem je posnemal le enostavne ritme (enake dolžine). Ločil je besede, ki 

se rimajo. Podal je primer rime. Določil je prvi in zadnji glas v besedi. Določil je mesto glasu 

v besedi (na začetku, v sredini in na koncu). Povedal je, kateri so posamezni glasovi v besedi. 

Določil je število glasov v besedi.  

Tako mati kot strokovni delavki v oddelku niso opazile prevelike ali premajhne občutljivosti z 

vidika senzorne integracije. 

 

Ocena govorno-jezikovnega razvoja 

Pisal in bral je lastno ime. Prepoznal je vse črke abecede in prebral več enostavnih besed. 

Odgovarjal je na vprašanja tipa »Kaj je to in iz česa je narejeno?«. Razumel je zahtevo »če«. 

Ugotovil je nepravilno rabo slovničnih pravil in podal pravilen odgovor. Ponovil je smiseln 

stavek iz šestih besed in daljše večstavčne povedi. 

Določil in našel je predmete glede na predloge »v«, »na«, »pod«, »za«, »pred«, »ob«, »med«, 

»na sredi«. Poimenoval je predmete glede na kategorijo. Povedal je tri splošne kategorije glede 

na naštete primere. Našel je besede z nasprotnim pomenom. Poznal je različne besede z enakim 

pomenom. Poiskal je besede, s katerimi je smiselno dokončal stavek.  

Po poslušanju je samostojno in s parafraziranjem obnovil kratko zgodbo. Med spontanim 

govorom je bil prisoten hiter tempo govora, občasne težave je imel tudi z artikulacijo glasu R 

(občasno pogrkavanje). Ustrezno je uporabljal časovne prislove, čas, dvojino in svojilne 

zaimke. Slikopis je bral z ustrezno rabo sklonov. Smiselno je opisal, kaj je počel dan prej, pri 

čemer se je ustrezno posluževal slovničnih pravil. Opisal je znane predmete po njihovi uporabi. 

Samostojno je pripovedoval zgodbo ob slikah v slikanici – pripoved je bila jedrnata, slovnično 

ustrezna in bogata. Brez slikovne opore je pripovedoval znano pravljico, pri čemer je uporabljal 

kompleksne, slovnično primerne stavke, izkazal je izjemen besedni zaklad. 

 

Ocena spoznavnega razvoja 

Sestavil je sestavljanko iz 12 delov. Povezal je čas dneva z določeno dnevno dejavnostjo. Rešil 

je nalogo tipa »Kdo ima več?«. Preštel je 10 predmetov, pri čemer je upošteval kardinalnost 

števila. Mehanično je štel do 15 ali več, pri čemer je upošteval nespremenljivost vrstnega reda. 

Na ustno navodilo je razvrščal predmete po različnih lastnostih (barva, oblika, velikost, uporaba 

itd.). Ponovil je zaporedje petih števil. Dokončal je ponavljajoči se vzorec. 
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Na sebi, na drugem in na listu je pokazal levo in desno stran. Izvršil je tri naloge, ki so mu bile 

hkrati zastavljene. Zapel je pesmico s tremi kiticami. Naredil je stopnice iz desetih kock, tudi 

po tem, ko se mu je odstranil model. Navajal je razlike in podobnosti med predmeti. Določil je 

smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol. V besedilu je pokazal, kaj je črka, beseda, 

pika. Število elementov v množici je ustrezno označil s številko. Na ustno navodilo je razvrščal 

predmete po dveh ali več lastnostih. Prepoznal je zapis števil od 1 do 10. Določil je večje število 

v paru. Ugotovil je, da se količina ne spremeni ob spremenjeni obliki. Povedal je svoje ime, 

priimek, kraj bivanja, ulico, hišno številko in rojstni datum. Povedal je imena dni v tednu. 

Povedal je, kaj se bo zgodilo glede na dogajanje na sliki. Nastavil je ustrezno zaporedje slik 

vsakodnevnih aktivnosti (šeststopenjsko zaporedje). Ugotovil je, da so osebe iz risanke 

domišljijske in obstajajo le v risanki. Odigral je dele znane zgodbe. 

 

Ocena samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih 

Mati je na razgovoru povedala, da si je otrok sam oblekel posamezne kose oblačil in načeloma 

ni potreboval pomoči pri oblačenju. Mati mu je pripravljala oblačila za vrtec. Če bi si oblačila 

sam pripravil, je predvidevala, da bi oblekel prvo stvar, ne glede na vremenske razmere, o čemer 

pa ni bila prepričana. Čevlje je pravilno obul, pri natikanju hlač pa se je večkrat zgodilo, da jih 

je napačno obrnil. Če ga je o tem predhodno opozorila, je hlače pravilno obrnil. Vezalk si 

samostojno še ni zavezal. Izpostavila je, da je pri oblačenju potreboval precej časa. Strokovni 

delavki sta povedali, da je bil pri slačenju in oblačenju v vrtcu samostojen, a pogosto 

prepočasen, narobe je obrnil hlače in je bil vedno zadnji. S spodbudami je pohitel. Med 

opazovanjem se je samostojno oblekel in slekel, a je pri tem potreboval precej časa. Oblekel se 

je zelo neurejeno.  

Pri hranjenju je materi deloval kot urejen jedec, ki se včasih tudi popacka. Pribor je držal na 

različne načine. Noža večinoma ni uporabljal, tudi pri mazanju na kruh bolj tako. Največkrat je 

jedel meso, ki se ga da jesti tudi z rokami (npr. piščančjo nogo). Pri natakanju pijače v kozarec 

je še kdaj polil. Ne bi mu zaupala, da bi sam nesel hrano na pladnju. V vrtcu sta ocenili, da je 

bil pri hranjenju samostojen, trudil se je uporabljati ves pribor, velikokrat ga je prijel narobe. 

Ni bil ravno urejen jedec. Neroden je bil pri nošenju. Med opazovanjem v skupini je prav tako 

jedel zelo počasi in se pri hranjenju popackal. 

Z vidika osebne nege si je sam umil obraz in obrisal nos. Zobe si je najprej sam umil, potem pa 

še mati. Rito si je včasih sam obrisal, drugače pa mu je mati pomagala. Stuširala ga je mati. V 

vrtcu je bil na področju osebne nege popolnoma samostojen. 

Pred spanjem doma niso imeli ustaljenih navad. Cela družina je spala v isti sobi in ker sta starša 

uspavala mlajšo sestrico, sta bila poleg tudi, ko je šel otrok spat.  

Za svojo lastnino je poskrbel in ni izgubljal stvari. Večkrat pa se je zgodilo, da je dalj časa iskal 

nekaj, kar bi potreboval. Pri hišnih opravilih večinoma ni pomagal, le pospravil je igrače za 

sabo in si pripravil sadno malico. Pri prečkanju ceste je bil zelo previden. Mati je povedala, da 

ga ne bi pustila iti samega ven na igrišče, v trgovino ali nekaj ulic stran od doma. Po telefonu 

se je ustrezno oglasil in znal prenesti sporočilo. Lahko bi mu zaupala manjšo vsoto denarja. 

Strokovni delavki v oddelku sta ocenili, da garderobe ni imel urejene, vedno je kaj iskal. Je bil 

pa vesten pri pospravljanju in urejanju igralnega prostora. Vedno je poskrbel, da so bile igrače 

pospravljenje, tudi če so se drugi z njimi igrali. Je bil kar malce nemiren, če se ni pospravilo.  

 

Ocena socialnega in čustvenega razvoja 

Med opazovanjem v skupini se je na igrišču večinoma igral sam ali pa je iskal pozornost odrasle 

osebe. Pobud za skupne dejavnosti ni dajal. V skupini je večinoma prevzemal pasivno vlogo 

(vlogo opazovalca). Najraje je bil v družbi odrasle osebe, ki ji je pripovedoval o njemu ljubih 

temah (interesih), pri čemer ni vedno preverjal, ali poslušalec sledi njegovi pripovedi.  
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Doma se je najraje igral domišljijske igre, igre vlog. Zelo rad je tudi sestavljal lego kocke. V 

zadnjem času pa so opazili vedno večjo motiviranost za risanje. Na podlagi razgovora z mamo 

je razvidno, da je dajal pobudo za igranje družabnih iger in se pri tem držal pravil. Če je pri tem 

stalno izgubljal, se ni hotel več igrati, pri čemer ni izpostavil, da so ga ogoljufali, temveč je 

menil, da pač ni imel sreče. 

Strokovni delavki sta povedali, da se je igral predvsem igre razmišljanja, posegal je po knjigah, 

veliko se je pogovarjal in preverjal svoje znanje. Na igrala na igrišču je redko šel, razen pri 

skupnih dejavnostih, ko so jih uporabljali tudi drugi otroci. Redko je bil na plezalih ali 

toboganu.  

Po materinem mnenju se je družil z nekaterimi otroki, s katerimi je bil že od prej skupaj, imel 

je tudi nove prijatelje. V skupini ni prevzemal vodilne vloge. Če česa ni poznal, je bil raje ob 

strani in samo opazoval, če pa so se v skupini igrali igre vlog, se jim je pridružil. Do sestrice se 

je mogoče vedel bolj zaščitniško, mlajšega brata pa je rad predstavil. Zmogel je odložiti 

zadovoljevanje potreb. Izpolnil je zahtevo, ki je ni želel. Situacijo je lahko opazoval tudi z 

zornega kota druge osebe. Izražal je skrb, če se kdo ni počutil v redu. Kritike, graje je prenesel 

zelo različno (težje je prenesel, če so se nanašale na njegove gibalne spretnosti). Hitro je vedel, 

če je naredil kaj narobe. Takrat je razmislil o svojih dejanjih. Po navadi se je hitro pomiril. Ni 

bil nagle jeze. Spoštoval je zasebnost in lastnino drugih. 

Strokovni delavki v oddelku sta ga podobno ocenili. Zmogel je odložiti zadovoljevanje potreb. 

Izpolnil je zahtevo, ki je ni želel. Razumel je prenesen pomen in hec, zmožen je bil socialnega 

mišljenja. Skupine otrok je velikokrat le opazoval, raje je bil sam ali še z dvema prijateljema. 

Se je tudi igral z drugimi. Povedali sta, da je bil zelo prijazen in se je z vsemi razumel. Sploh 

ni prišel v konflikt z otroki. V skupini je bi raje opazovalec kot organizator. Do mlajših otrok 

se je vedel prijazno in zaščitniško. Pozoren je bil do otrok, vedno je pomagal ali pa na to 

opozoril strokovni delavki. Redko je posegal po družabnih igrah, razen, če jih je igral s 

strokovnimi delavkami. Izogibal se igranju z otroki, da ni prišel v konflikt z njimi. Zelo se je 

držal pravil in tudi druge spodbujal k temu. Kritiko je sprejel, se o njej želel pogovoriti in je 

razumel razlago, poskušal je upoštevati navodila. Izpostavili sta tudi, da ga nikoli še nista videli 

jokati v oddelku.  

  

OCENA STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU 

Na podlagi odgovorov v intervjuju s strokovnima delavkama je možno razbrati, da so bila 

otrokova močna področja jezik, matematika, narava in družba, dodatne spodbude pa bi 

potreboval na področju motorike. Njegove ročne spretnosti so počasi napredovale, vendar se je 

videl napredek. Koordinacija je bila še slaba, predvsem pri gibalnih igrah, plesu in pri vajah 

ravnotežja. Spretnosti z žogo so napredovale, pri čemer je po žogi redko posegal. Ravnotežje 

je bilo po njunem mnenju dokaj zadovoljivo. Ocenili sta, da pri teku ni tako spreten. 

Izpolnili sta tudi dva vprašalnika. Rezultati so bili sledeči:    

- Vprašalnik za oblikovanje profila otroka pred vstopom v šolo (Ozbič, Kogovšek, 

Ferluga in Zver, 2012): v prvem delu ga je strokovna delavka v vrtcu ocenila  visoko 

povprečno, v drugem delu pa nadpovprečno. V okviru celostne ocene v prvem delu je 

na nivoju izjemno visokega nadpovprečja ocenila njegov verbalni spomin, njegovo 

časovno in prostorsko orientacijo, predmatematične veščine ter njegove metaliterarne 

veščine, na nivoju visokega nadpovprečja pa njegove predopismenjevalne veščine. 

Govorno-jezikovno razumevanje in izražanje ter metakognicijo je ocenila kot mejno 

med visokim nadpovprečjem in nadpovprečjem. Na nivoju nadpovprečja je opredelila 

njegovo komunikacijo in sociopragmatiko. Grafično vizuoperceptivno področje, 

percepcijo in imenovanje barv ter grafemsko zavedanje in grafomotoriko je ocenila na 

nivoju visokega povprečja. Na nivoju pod povprečjem so se nahajale vrednosti za 
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pozornost, koncentracijo, vedenje in uravnavanje vedenja. Najslabše, izjemno šibko, je 

ocenila njegovo motoriko.  

- Vprašalnik o socialnem vedenju otrok – SV-O profil (LaFernier in Dumas, 2001): 

Vzgojiteljica je pri otroku opažala, da je v primerjavi z vrstniki bolj strpen, miren in 

prosocialen, težav oz. stisk ne izraža. 

 

PSIHOLOŠKO POROČILO 

Opravljeno je bilo enourno srečanje s psihologinjo, dne 26.3.2013, ko je bil deček star 5 let in 

10 mesecev. Rezultati so bili naslednji: 

- Ravenove barvne progresivne matrice (Raven, Raven in Court, 1999): Na testu, ki 

preverja edukativne sposobnosti, je dosegel povprečen rezultat; 

- Lestvice splošnega govornega razvoja – LSGR-LJ (Marjanovič Umek, Kranjc, Bajc in 

Fekonja, 2007): Otrokovi rezultati na lestvici govornega razumevanja, izražanja in 

metajezikovnega zavedanja so bili nadpovprečni.   

 

MNENJE 

Pri otroku je bila izražena pomembna neskladnost med dosežki na različnih razvojnih 

področjih. Njegova močna področja so bila dobra pozornost in koncentracija, tako vidno kot 

slušno pomnjenje, vidno-motorična integracija, motorično planiranje, časovna in prostorska 

orientacija, govorno razumevanje, izražanje in metajezikovno zavedanje, izjemno bogat 

besedni zaklad, domišljija, predopismenjevalne veščine, splošna poučenost, zgodnje 

matematične veščine, metakognicija ter empatičnost in prosocialno vedenje. Izjemno hitro je 

usvojil pravila reševanja določenih nalog, povezoval različne informacije in jih uspešno 

posploševal. Strokovni delavki v vrtcu sta ga ocenili kot nadarjenega otroka.  

Po drugi strani pa so bili pri otroku prisotni klinični znaki, značilni za težjo obliko razvojne 

motnje koordinacije (za dokončno diagnozo bi bila potrebna ocena zdravnika specialista). 

Dodatne spodbude in strokovno pomoč bi potreboval na področju vseh grobomotoričnih 

kompetenc in pri fini motoriki (predvsem z vidika hitrosti izvedbe). Nekaj težav je imel tudi z 

ritmizacijo. Njegovi primanjkljaji so pomembno vplivali tudi na njegovo samostojnost v okviru 

vsakodnevnih aktivnosti (počasnost in površnost pri oblačenju in hranjenju, samostojnost pri 

osebni negi) in na motivacijo za izvajanje gibalnih aktivnosti. 

Otrok je izkazoval tudi težave na področju socialne komunikacije in interakcije (v skupini je 

prevzemal bolj pasivno vlogo, večinoma se je igral sam ali se pogovarjal z odraslo osebo) ter 

nekatere posebnosti v vedenju vključno z usmerjenimi interesi. 

 

POROČILO O OTROKU C  

 

PRESEJALNI POSTOPEK 

Otrok je bil vključen v presejalni postopek za odkrivanje petletnih otrok s sumom na razvojno 

motnjo koordinacije. Testiranje otroka je bilo izvedeno 16.10.2012, ko je bil otrok star 5 let in 

2 meseca, vzgojiteljica pa je zanj izpolnila vprašalnik. Rezultati so bili sledeči: 

- Motorični test ABC gibanja (Henderson in Sugden, 2005): dosegel je pomembno nizek 

rezultat – njegov rezultat je bil boljši od 2% rezultatov vrstnikov. Rezultat predstavlja 

visoko tveganje za pojav težje oblike razvojne motnje koordinacije. Odstopanja so bila 

pri vseh nalogah, razen pri nalogi vstavljanja kovancev. Kocke je nizal izjemno počasno 

in od poskusa do poskusa ni napredoval v hitrosti. Pri risanju po kolesarski stezi je pisalo 

držal predaleč od konice in večkrat zarisal preko meje. Vrečko s fižolom je le enkrat 

ulovil, pri tem s pogledom ni sledil gibanju vrečke, rok ni dvignil simetrično, dlani in 

roke je imel široko narazen, prste iztegnjene. Lovil je s ploskom. Pri kotaljenju žoge je 

trikrat zadel v gol, pri čemer je kotalil včasih s prednostno roko, včasih pa z obema 
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rokama. Ravnotežje na eni nogi in hoja po prstih sta bila slabša od normativa. Vrvice 

na višini pod koleni sonožno ni preskočil, doskočil je s trdimi nogami, na cela stopala.  

- Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI (Beery, 1997): dosegel je nizko 

podpovprečen rezultat – njegov rezultat je bil boljši od 6% rezultatov vrstnikov. 

- Vprašalnik razvojne motnje koordinacije (Wilson idr., 2012): vzgojiteljica je ocenila, 

da pri njem obstaja tveganje za pojav razvojne motnje koordinacije. 

Glede na rezultate v presejalnem postopku je pri otroku obstajal sum na pojav razvojne motnje 

koordinacije. 

 

ANAMNEZA 

Na podlagi materinih odgovorov v okviru intervjuja je razvidno, da je bil otrok spočet naravno. 

V času nosečnosti mati ni imela večjih zdravstvenih težav. Rodil se je donošen, in sicer v 39. 

tednu gestacijske starosti. Mati je bila ob njegovem rojstvu stara 33 let. Pred porodom, med 

njim ali takoj po njem ni bilo nobenih težav. Njegova porodna teža je bila 3820 gramov, 

porodna dolžina pa 54 centimetrov. V prvih 3 letih otrok ni imel večjih zdravstvenih težav in 

ni bil zaradi bolezni nikoli več kot 2 tedna v bolnici.  

Prvič je samostojno sedel pri 8 mesecih. Po trebuhu se je plazil z odrivanjem nazaj pri 7 

mesecih. Kobacal se je pri 10 mesecih. Shodil  je pri 15 mesecih. Preden je shodil, doma niso 

uporabljali hojce. Hoditi so ga učili z držanjem v bokih. Prve posamezne besede je spregovoril 

pri 14 mesecih. Prvič je povezal dve ali več besed v fraze, stavke pri 17 mesecih. Pleničko je 

prenehal uporabljati čez dan pri 3 letih in pol, ponoči se je v času intervjuja še pomočil. Tricikel 

se je naučil voziti pri dveh letih in pol. Kolesa brez pomožnih koleščkov se v času intervjuja še 

ni naučil voziti.   

Otrok živi v mestu skupaj z mamo, očetom in štirimi sorojenci. On je tretji otrok po vrsti. 

Družinska struktura je popolna, ekonomski status družine je povprečen. Oba starša sta visoko 

izobražena. Mati ima univerzitetno izobrazbo, oče pa visokošolsko strokovno izobrazbo. Oba 

starša sta zaposlena.  

Otrok ni bil nikoli napoten na obravnavo v razvojno ambulanto ali na fizioterapijo. Nikoli ni 

bil deležen obravnave pri logopedu, psihologu, specialnem pedagogu izven vrtca oz. bil deležen 

strokovne pomoči v vrtcu.  

Mati je pri otrokovem starejšem bratu opazila, da je gibalno manj spreten, prav tako je poročala, 

da je podobne težave imela tudi ona v otroštvu. Povedala je, da v družini niso ravno športniki.  

Mati je zanj izpolnila Vprašalnik razvojne motnje koordinacije (Wilson idr., 2012) in je ocenila, 

da pri njem ne obstaja tveganje za pojav razvojne motnje koordinacije. Na razgovoru je 

povedala, da bi potreboval dodatne spodbude tako pri grobi kot fini motoriki ter posledično 

grafomotoriki. Pri tem je v zadnjem času opažala velik napredek tako pri ročnih spretnostih kot  

pri splošni koordinaciji in igrah z žogo. Povedala je, da za usvojitev neke gibalne spretnosti 

potrebuje dodatne ponovitve. V preteklosti pri lovljenju žoge ni znal prilagoditi svojega telesa 

določeni aktivnosti oz. se ni znal prilagoditi zahtevnosti naloge. Ravnotežje je ocenila kot 

ustrezno. Pri teku je bil bolj počasen. Izpostavila je tudi, da se ni bal višine in je rad plezal po 

igralih, je tudi pogumno šel na vsa igrala. Izpostavila je, da je kar rad risal, pri čemer je opazila 

še zelo preprosto stopnjo risbe. Povedala je tudi, da je potreboval dalj časa, da je nekaj narisal 

in napisal. 

Kot njegovo močno področje je mati ocenila njegove verbalne sposobnosti, izjemno empatijo, 

radovednost in ustvarjalnost ter sposobnost hitrega učenja iz lastnih napak.   

 

SPECIALNOPEDAGOŠKA DIAGNOSTIČNA OCENA OTROKOVIH RAZVOJNIH 

DOSEŽKOV 

Opazovanje otroka v oddelku je potekalo 13.2.2013 in 20.2.2013. Specialnopedagoška 

diagnostična ocena je bila opravljena individualno, izven skupine. Opravljena so bila tri 
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enourna srečanja z raziskovalko, in sicer 6.3.2013, 13.3.2013 in 20.3.2013. Otrok je bil v času 

zadnjega ocenjevanja star 5 let in 7 mesecev.  

 

Sodelovanje in pozornost 

Med opazovanjem v skupini je sledil vodeni aktivnosti in večkrat prvi poznal odgovor na 

vzgojiteljičino vprašanje.  

Na individualne obravnave je vedno prihajal izjemno motiviran. Z raziskovalko je vzpostavil 

ustrezen odnos in komunikacijo. Bil je izjemno komunikativen in pri pogovoru izkazal bujno 

domišljijo. Navodila je ob občasnih dodatnih spodbudah upošteval in jim sledil. Tekom 

obravnave je bilo opaziti upad pozornosti in psihomotoričen nemir – postal je razigran, 

spraševal je in pripovedoval o stvareh izven konteksta, spraševal je, katera bo naslednja naloga 

ipd. S preusmerjanjem pozornosti in s krajšim odmorom za igro po izbiri je brez težav 

nadaljeval s testno situacijo. Bil je zelo vztrajen in je vedno stremel k temu, da je po odmoru 

dokončal posamezno nalogo. Zelo hitro je usvojil pravila reševanja določenih nalog, povezoval 

različne informacije in jih uspešno posploševal. Pri nalogah, ki so od njega zahtevale motorično 

izvedbo, je deloval nekoliko upočasnjeno. Za vse naloge je pokazal izjemno zanimanje.  

 

Diagnostični preizkusi (pri starosti 5 let in 7 mesecev): 

- Test imitacije gibov (Bergès in Lézine, 1972), prvi  idr. del: v prvem delu, ki ocenjuje 

imitacijo enostavnih gibov, je dosegel nadpovprečen rezultat, v drugem delu, ki ocenjuje 

imitacijo sestavljenih gibov, pa povprečen rezultat. 

- Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI, podtest Vidno zaznavanje (Beery, 

1997): dosegel je visoko povprečen rezultat, njegov rezultat je bil boljši od 70% 

rezultatov vrstnikov. 

- Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI, podtest Motorična koordinacija 

(Beery, 1997): dosegel je podpovprečen rezultat, njegov rezultat je bil boljši od 6% 

rezultatov vrstnikov. 

 

Ocena razvoja grobe motorike 

Imel je prednostno desno roko in nogo ter levo uho in oko. Hodil je po ravni črti prsti-peta z 

rokami v odročenju. Sonožno je poskakoval kot zajček. Skočil je z druge stopnice in preskočil 

je oviro, visoko 20 centimetrov; na skoke se je dolgo pripravljal. Poskakoval je z ene na drugo 

nogo. Skočil je z nogama skupaj in narazen. Poskakoval je na eni nogi. Tekel je po prstih. Tekel 

je stabilno in hitro ter pri tem učinkovito spreminjal smer. Drža pri teku je bila ustrezna. V teku 

je brcnil žogo.  

Po stopnicah je sestopal zelo počasi in previdno. Ob opori je sestopal z nogo pred nogo, brez 

opore pa vedno z isto nogo. Na eni nogi je stal brez opore 3 sekunde, kar je izrazito pod 

normativnim časom. Vrvice na višini pod koleni ob večkratnih poskusih in demonstraciji ni 

uspel preskočiti sonožno. Težave je imel tudi s koordinirano izvedbo pri poskakovanju z 

izmenjujočim zamahom (hopsanju), pri čemer je vedno poskočil z isto roko in nogo.  

Teniške žogice ni vrgel v želeno smer. Pri metanju je spreminjal pozicijo – nad glavo, od spodaj, 

z eno ali obema rokama. Pri lovljenju je držal roke iztegnjene pred seboj, dlani in roke je imel 

široko narazen, prste iztegnjene. Lovil je s ploskom. Z obema rokama je ujel teniško žogico 

šele po številnih poskusih in je pri tem roke povlekel k telesu. Odbito žogo je ujel po večkratnih 

poskusih. Teniške žogice ni ujel z eno roko. Prav tako ni ujel žoge v skoku ali preigraval z večjo 

žogo.   
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Ocena razvoja fine motorike 

Pri izvajanju finomotoričnih aktivnosti so bile pogosto prisotne sinkinezije (izplazitev jezika). 

Zgradil je stolp iz 10 kock. Razprl je ščipalko za perilo. Z eno roko je naredil kroglico iz papirja. 

S kleščami je izvlekel žebelj.  

Nanizal je kocke na vrvico v 62 sekundah, kar je rahlo pod normativnim časom. S palcem se ni 

zmogel dotaknil vseh prstov kljub večkratnim poskusom in demonstraciji. Z lepilnim trakom je 

nalepil izrezan krog in pravokotnik. Prepognil je papir na polovico in na četrtino po diagonali 

pa mu po večkratnih poskusih ni uspelo. Pod normativnim časom (v 23 sekundah) je spravil 10 

rozin v steklenico z ozkim vratom. Po večkratnih poskusih ni uspel naviti matice na vijak – 

oboje je obračal in navijal v napačno smer. Pri zabijanju žeblja s kladivom je večkrat zgrešil 

žebelj. Pri navijanju vezalke okoli barvice je imel prav tako težave – vrtel je tako barvico kot 

vezalko, pozabil je držati vezalko. Težave je imel tudi s šiljenjem barvice, pri čemer je barvico 

obrnil le do polovice in obračal tako barvico kot šilček. 

Zelo počasi je rezal s škarjami po ukrivljeni črti. Škarje je sprva držal na primeren način in rezal 

stran od telesa, kasneje pa tudi lateralno, proti telesu. S težavo je načrtoval, kako prijeti list, da 

bi mu bilo rezanje papirja lažje. Krog in pravokotnik je izrezal z manjšimi odstopanji od 

šablone. 

Pri risanju in pisanju je spreminjal prijem in višino prijema. Najpogosteje je pisalo prijel 

triprstno statično, pri zapisovanju zvijal zapestje (lateralna drža) in imel privzdignjen komolec. 

Oponašal je risanje diagonalne črte. Kvadrata in trikotnika ni prerisal tako, da bi bili razvidni 

vsi koti. Romba še ni prerisal. Prerisal je le nekaj tiskanih črk (T, B), medtem, ko drugih črk 

(A, K, R) ni uspel prerisati. Svoje ime je zapisal ob demonstraciji posameznih potez črk. Narisal 

je hiško in drevo s tri do šest podrobnostmi, pri čemer je bila risba težje razpoznavna. Človeka 

je narisal kot glavonožca, razvidni so bili lasje, oči in usta ter po pet prstov na vsaki roki. Risb 

ni pobarval. Pri obrisu svoje dlani mu je list poplesoval po mizi, premikal je obrisano roko in 

ni zmogel natančno obrisati posameznih prstov. 

 

Ocena razvoja na področju zaznavanja 

Ustrezno je razvrstil osem različnih oblik v utore. Opazil je manjkajoče podrobnosti na risbi. 

Po otipu, brez gledanja, je prepoznaval predmete v vrečki. Določil je del celote. Opazil je 

razlike med podobnimi slikami. Poiskal je preprosto sliko v zahtevni. Ločil je besede, ki se 

rimajo. Podal je primer rime. 

V skupini slik je izbral ustrezne slike, ki jih je pred tem videl za 3 sekunde, le v 4 primerih, kar 

je pod normativom. S ploskanjem je posnemal le enostavne ritme (enake dolžine). Posnemal je 

različne ritme s ploskanjem. Prvega glasu v besedi ni določil.  

Mati in vzgojiteljica nikoli nista opazili, da bi bil preveč ali premalo občutljiv za določene 

dražljaje. Mati je sicer izpostavila, da je bil precej toleranten do glasnih zvokov in je tudi 

bolečino dobro prenašal – npr. brez težav se je plazil in hodil po ostrih kamnih. Ni opazila, da 

bi ga kakšni zvoki, dotiki zmotili. 

Mati je ocenila, da je njegova pozornost v zadnjem času postajala bolj usmerjena in daljša. 

Izpostavila pa je, da so ga še vedno hitro zmotili zunanji dražljaji. Ko je doma delal naloge 

šolskega tipa, se je ustrezno poglobil in ustrezno vzdrževal pozornost. Ob motivaciji je bil 

vztrajen in je dokončal naloge.  

 

Ocena govorno-jezikovnega razvoja 

Bral je lastno ime, samostojno ga še ni zapisal. Prepoznal je zapis nekaterih črk abecede. 

Odgovarjal je na vprašanja tipa »Kaj je to in iz česa je narejeno?«. Razumel je zahtevo »če«. 

Ugotovil je nepravilno rabo slovničnih pravil in podal pravilen odgovor. Ponovil je smiseln 

stavek iz šestih besed in daljše večstavčne povedi. 
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Določil in našel je predmete glede na predloge »v«, »na«, »pod«, »za«, »pred«, »ob«, »med«, 

»na sredi«. Poimenoval je predmete glede na kategorijo. Povedal je tri splošne kategorije glede 

na naštete primere. Našel je besede z nasprotnim pomenom. Poznal je različne besede z enakim 

pomenom. Poiskal je besede, s katerimi je smiselno dokončal stavek.  

Med spontanim govorom je ustrezno artikuliral vse glasove, uporabljal časovne prislove, čas, 

dvojino in svojilne zaimke. Slikopis je bral z ustrezno rabo sklonov. Smiselno je opisal, kaj je 

počel dan prej, pri čemer se je ustrezno posluževal slovničnih pravil. Opisal je znane predmete 

po njihovi uporabi. Samostojno je pripovedoval zgodbo ob slikah v slikanici – pripoved je bila 

jedrnata in slovnično ustrezna. Brez slikovne opore je pripovedoval znano pravljico, pri čemer 

je uporabljal kompleksne, slovnično primerne stavke, izkazal je izjemen besedni zaklad. 

Po poslušanju kratke zgodbe je samostojno obnovil le zadnji del ter pri obnovi dodajal lastno 

vsebino. S pomočjo vprašanj je nato zgodbo ustrezno obnovil. 

 

Ocena spoznavnega razvoja 

Sestavil je sestavljanko iz 12 delov. Povezal je čas dneva z določeno dnevno dejavnostjo. Rešil 

je nalogo tipa »Kdo ima več?«. Preštel je 10 predmetov, pri čemer je upošteval kardinalnost 

števila. Mehanično je štel do 15 in upošteval nespremenljivost vrstnega reda. Na ustno navodilo 

je razvrščal predmete po različnih lastnostih (barva, oblika, velikost, uporaba itd.). Ponovil je 

zaporedje petih števil. Dokončal je ponavljajoči se vzorec. 

Izvršil je tri naloge, ki so mu bile hkrati zastavljene. Zapel je pesmico s tremi kiticami. Pri petju 

znane pesmice je po svoje dodajal besedilo. Naredil je stopnice iz desetih kock, tudi po tem, ko 

se mu je odstranil model. Navajal je razlike in podobnosti med predmeti. Določil je smer pisanja 

od leve proti desni, od zgoraj navzdol. V besedilu je pokazal, kaj je črka, beseda, pika. Število 

elementov v množici je ustrezno označil s številko. Na ustno navodilo je razvrščal predmete po 

dveh ali več lastnostih. Prepoznal je zapis števil od 1 do 8, z izjemo števila 7. Določil je večje 

število v paru. Ugotovil je, da se količina ne spremeni ob spremenjeni obliki. Povedal je svoje 

ime, priimek, kraj bivanja, ulico, hišno številko in rojstni datum. Povedal je, kaj se bo zgodilo 

glede na dogajanje na sliki. Nastavil je ustrezno zaporedje slik vsakodnevnih aktivnosti 

(petstopenjsko zaporedje). Ugotovil je, da so osebe iz risanke domišljijske in obstajajo le v 

risanki. Odigral je dele znane zgodbe. Povedal je imena dni v tednu. Težave je imel z orientacijo 

na sebi, na listu in na drugem. 

 

Ocena samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih 

Mati je povedala, da je bil pri oblačenju in slačenju v celoti samostojen – sam si je zapel zadrgo, 

si pravilno oblekel oblačila, si ustrezno nadel obutev. Pomoč je potreboval edino pri zapenjanju 

drobnih gumbov in zavezovanju vezalk. Sam si je tudi izbral in pripravil oblačila, ki jih je želel 

obleči ter jih na koncu tudi sam dal v pralni stroj. Oblačila si je pripravil vremenskim razmeram 

in situaciji primerno. Podobno oceno glede stopnje samostojnosti pri oblačenju in slačenju je 

podala tudi vzgojiteljica. Med opazovanjem v skupini se je samostojno in hitro oblekel, pri 

čemer si je površno navlekel oblačila. Potreboval je le pomoč pri zapenjanju gumbov. 

Pri hranjenju je bil po poročanju matere samostojen, uporabljal je ves pribor. Trudil se je 

narezati meso, znal pa je z nožem namazati namaz na kruh. Opazila je, da je včasih še bolj 

nerodno prijel vilice ali nož, žlico pa je primerno držal in jo tudi ustrezno nesel v usta. Brez 

težav je natočil tekočino iz tetrapaka v kozarec. Povedala je tudi, da je bil kar urejen jedec in se 

je redko popackal. Pri nošenju juhe na krožniku ali hrane na pladnju večinoma ni polival. 

V vrtcu vzgojiteljica ni opažala odstopanj pri hranjenju v primerjavi z ostalimi v skupini. 

Povedala je, da je uporabljal ves pribor. V preteklosti je imel malo težav pri držanju pribora, v 

zadnjem času pa je bil enako spreten kot vsi ostali v skupini. Opažala je, da si je brez težav nalil 

pijačo v kozarec in je tudi brez težav nesel zvrhan krožnik juhe. Glede urejenosti pri hranjenju 
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ni opažala odstopanj. Med opazovanjem v skupini je imel nekaj težav z držanjem pribora, 

večkrat si je tudi pomagal z rokami. 

Z vidika osebne nege je bil po poročanju matere prav tako zelo samostojen – sam se je stuširal, 

si umil zobe, si obrisal rito. Znal bi se tudi sam počesati, a se mu zaradi kratkih las ni bilo 

potrebno česati. Na spanje se je ustrezno pripravil – po večerni rutini je šel sam v posteljo in 

zaspal. Vzgojiteljica je poročala, da je bil v vrtcu samostojen povsod, le občasno mu je 

pomagala pri brisanju rite. 

Sam je dal pobudo za pomoč pri gospodinjskih opravilih. Pomagal je pri peki piškotov, pri 

lupljenju korenja ali krompirja, je pometal, sesal in brisal prah. Ustrezno je skrbel za svojo 

lastnino in urejenost svoje omare. 

Pri prečkanju ceste je bil previden. Samostojno je šel do sosedov ali na šolsko igrišče, če so bili 

tam tudi drugi otroci. Ker je živel v neposredni bližini ceste, mu doma niso pustili, da bi šel 

sam do najbližje trgovine. 

Tako doma kot v vrtcu skrbi za svojo lastnino in pospravlja za seboj. 

  

Ocena socialnega in čustvenega razvoja 

Med opazovanjem v skupini se je najprej sam igral, nato pa se je pridružil skupinski igri. Na 

igrišču se je vključeval v skupinske aktivnosti, večkrat je tudi sam dal pobudo za kakšno igro. 

Po materinem poročanju se je v vrtcu vključeval v različne skupine otrok. Sprva so mu bili všeč 

bolj nagajivi in je tudi on delal lumparije zato, da bi spadal k njim. Nato se je družil z deklicami. 

V zadnjem času, ko so se začele oblikovati skupine po spolu, pa tudi njim ni več ustrezal. Ker 

je bilo nekaj osamelcev v skupini, se je družil z njimi. Mati je  na razgovoru ocenila, da v 

zadnjem času ni imel najboljšega prijatelja. V skupini po navadi ni prevzemal vodilne vloge. 

Včasih se je čisto sam zaigral, včasih v paru, zelo rad je sodeloval pri skupinskih aktivnostih, 

zelo rad je bil tudi z vzgojiteljicama. Doma se je največ igral domišljijske igre: Batman, 

Spiderman. Rad se je igral tudi s kockami in z avtomobilčki. Igral se je tako z lego kockami kot 

z duplo kockami (slednje zaradi mlajših sorojencev). Zelo rad se je igral tako, da je učil druge. 

Rad je tudi prebiral knjige, posebno o živalih in gasilcih. Tudi kakšno risanko je rad pogledal, 

in se igral z dojenčki (ker je delil sobo s sestrico). Do mlajših otrok je bil zelo skrben. Dajal je 

pobude za igranje družabnih iger. Pri igranju družabnih iger doma se je držal pravil, ko je šlo 

njemu v prid.  

V vrtcu je imel po poročanju vzgojiteljice izbrano skupino otrok, s katerimi se je družil. 

Povedala je, da se je po navadi skupini pridružil, včasih pa se je tudi sam zaigral. Znal se je 

prilagoditi ostalim, izbiral je igro glede na interese prijateljev, dajal pa je tudi pobude za igro. 

V skupini je prevzemal različne vloge. Največkrat se je igral z lego kockami in družabne igre.  

Tako doma kot v vrtcu je zmogel odložiti zadovoljevanje potreb. Situacijo je zmogel opazovati 

tudi z vidika druge osebe. Izpolnil je nekaj, česar ni želel, če se je to od njega zahtevalo. Imel 

je izraženo potrebno po pravilih in 'fair playu'. Če je bil deležen kritike oz. graje, se je sicer 

doma znal užaliti, a jo je sprejel. V vrtcu je kritiko ustrezno sprejel.  

Spoštoval je zasebnost in lastnino drugih. Na telefon se je primerno oglasil in je tudi znal 

prenesti sporočilo. Doma so mu brez težav zaupali manjšo vsoto denarja.   

 

OCENA STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU 

Na podlagi odgovorov v intervjuju z vzgojiteljico je možno razbrati, da so bila njegova močna 

področja jezikovno področje, doživeto pripovedovanje, dramatizacija zgodb, razumevanje in 

sledenje pri vodenih aktivnostih. Opisala ga je kot zelo brihtnega otroka, ki si hitro veliko 

zapomni.  

Kot šibko področje je izpostavila grobo in fino motoriko. Po njenem mnenju se je zelo trudil. 

Največ težav je imel pri fini motoriki, točneje pri pisanju, kjer so bile črke težje razpoznavne. 

Risal je smiselno, svoje risbe je pobarval in tudi znal razložiti, kaj je narisal. Izpostavila pa je, 
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da se je morala res poglobiti v sliko, da je videla, kaj je hotel narisati. Pri grobi motoriki je 

opažala, da je bil malo manj spreten kot ostali, vendar je še vedno z malo več truda in dodatnimi 

ponovitvami tudi usvojil določene gibalne spretnosti. Dodatnih odstopanj z vidika koordinacije, 

ravnotežja, iger z žogo in pri teku ni opažala. V preteklosti je opažala, da se je izogibal 

določenih aktivnosti, ki so od njega zahtevale motorično spretnost, in hitro prosil za pomoč. 

Prav tako je dalj časa potreboval pri izvedbi nalog v okviru vsakodnevnih aktivnosti (npr. pri 

oblačenju). Na igrala v zadnjem času gre brez težav, v preteklosti pa je imel odpor do nekaterih 

aktivnosti na igralih. 

Rezultati vprašalnikov, ki jih je vzgojiteljica izpolnila, so pokazali naslednje: 

- Vprašalnik za oblikovanje profila otroka pred vstopom v šolo (Ozbič, Kogovšek, 

Ferluga in Zver, 2012): v prvem delu ga je strokovna delavka v vrtcu ocenila v obsegu 

nizkega povprečja, v drugem delu pa v obsegu visokega povprečja. V okviru celostne 

ocene v prvem delu je na nivoju nad povprečjem opredelila njegovo komunikacijo in 

sociopragmatiko ter metakognicijo (slednje na nivoju mejnega z visokim povprečjem), 

v obsegu visokega povprečja pa njegovo pozornost, koncentracijo, vedenje in 

uravnavanje vedenja. Verbalni spomin ter časovno in prostorsko orientacijo je ocenila 

povprečno. V obsegu nizkega povprečja je ocenila njegovo govorno-jezikovno 

razumevanje in izražanje, metaliterarne veščine, predopismenjevalne veščine in 

predmatematične veščine, na meji s podpovprečjem pa njegovo motoriko. Na nivoju 

pod povprečjem so se nahajale vrednosti za grafično vizuoperceptivno področje, 

percepcijo in imenovanje barv. Najslabše, na nivoju šibko, je ocenila njegovo grafemsko 

zavedanje in grafomotoriko.  

- Vprašalnik o socialnem vedenju otrok – SV-O profil (LaFernier in Dumas, 2001): 

Vzgojiteljica je navajala, da je v primerjavi z vrstniki na socialnem področju razvoja 

bolj miren in prosocialen, in menila, da je v večji meri socialno spreten in ima dobro 

razvite prilagoditvene spretnosti. 

 

PSIHOLOŠKO POROČILO 

Opravljeno je bilo enourno srečanje s psihologinjo, dne 12.3.2013, ko je bil deček star 5 let in 

7 mesecev. Rezultati so pokazali naslednje: 

- Ravenove barvne progresivne matrice (Raven, Raven in Court, 1999): Na testu, ki 

preverja edukativne sposobnosti, je dosegel povprečen rezultat; 

- Lestvice splošnega govornega razvoja – LSGR-LJ (Marjanovič Umek, Kranjc, Bajc in 

Fekonja, 2007): Otrokovi rezultati na lestvici govornega razumevanja in izražanja so 

bili nadpovprečni, na lestvici metajezikovnega zavedanja pa je dosegal povprečne 

rezultate. 

 

MNENJE 

Pri otroku je bila izražena pomembna neskladnost med dosežki na različnih razvojnih 

področjih. Njegova močna področja so bila dobra splošna poučenost, verbalne spretnosti, bogat 

besedni zaklad in domišljija, vidno razlikovanje ter zgodnje matematične veščine. Zelo hitro je 

usvojil pravila reševanja določenih nalog, povezoval različne informacije in jih uspešno 

posploševal. Prav tako so njegovo močno področje predstavljali empatičnost in prosocialno 

vedenje, socialne kompetence in motivacija (vztrajnost).  

Po drugi strani pa so bili pri otroku prisotni klinični znaki, značilni za težjo obliko razvojne 

motnje koordinacije (za dokončno diagnozo bi bila potrebna ocena zdravnika specialista). 

Dodatne spodbude in strokovno pomoč bi potreboval na področju grobe motorike 

(koordinacija, ravnotežje in spretnosti z žogo, razlika med planiranjem in izvedbo), pri fini 

motoriki, vključno z grafomotoriko (prijem in koordinacija oko-roka) in pri zaznavanju (vidno 

pomnjenje, prostorska orientacija, zavedanje svojega telesa, senzorna modulacija, ritmizacija). 
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Prisotne so bile tudi težave pri vzdrževanju pozornosti ter psihomotoričen nemir. Njegovi 

primanjkljaji so vplivali tudi na njegovo samostojnost v okviru vsakodnevnih aktivnosti (drža 

pribora pri hranjenju) in pa predvsem na njegovo porajajočo se pismenost (pri njem obstaja 

visoko tveganje za pojav bralno-napisovalnih težav v šolskem obdobju).  

 

POROČILO O OTROKU D  

 

PRESEJALNI POSTOPEK 

Otrok je bil vključen v presejalni postopek za odkrivanje petletnih otrok s sumom na razvojno 

motnjo koordinacije. Testiranje otroka je bilo izvedeno 15.10.2012, ko je bil otrok star 5 let in 

4 mesece, vzgojiteljica pa je zanj izpolnila vprašalnik. Rezultati so bili sledeči: 

- Motorični test ABC gibanja (Henderson in Sugden, 2005): dosegel je pomembno nizek 

rezultat; njegov rezultat je bil boljši od 9% rezultatov vrstnikov. Rezultat je predstavljal 

visoko tveganje za pojav zmerne oblike razvojne motnje koordinacije. Večja odstopanja 

so bila z vidika spretnosti rok, in sicer pri nalogah: vstavljanje kovancev in nizanje kock. 

Prav tako so bila odstopanja pri nalogi, ki ocenjuje spretnosti z žogo: lovljenje vrečke s 

fižolom. Pri lovljenju je držal roke iztegnjene pred seboj, dlani in roke je imel široko 

narazen, prste iztegnjene. Lovil je s ploskom.   

- Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI (Beery, 1997): dosegel je pomembno 

nizek rezultat; njegov rezultat je bil boljši od 1% rezultatov vrstnikov. 

- Vprašalnik razvojne motnje koordinacije (Wilson idr., 2012): vzgojiteljica je ocenila, 

da pri njem obstaja tveganje za pojav razvojne motnje koordinacije. 

Glede na rezultate v presejalnem postopku je pri otroku obstajal sum na pojav razvojne motnje 

koordinacije. 

 

ANAMNEZA 

Na podlagi materinih odgovorov v okviru intervjuja je razvidno, da je bil otrok spočet naravno. 

V času nosečnosti je imela mati zdravstvene težave – nevarnost splava. Mati je bila ob 

njegovem rojstvu stara 29 let. Rodil se je nedonošen, in sicer v 34. tednu gestacijske starosti. 

Pred porodom in med njim ni bilo težav, po porodu pa so bile težave. Po porodu ni zadihal 

zaradi analgetikov, prejel je zdravilo in nato zadihal. Njegova porodna teža je bila 2400 gramov, 

porodna dolžina pa 47 centimetrov. V prvih 3 letih je imel ponavljajoče bronhitise. Zaradi 

bolezni ni bil nikoli več kot 2 tedna v bolnici.  

Prvič je samostojno sedel pri 8 mesecih. Po trebuhu se je plazil. Kobacal se je pri 10 mesecih. 

Shodil  je pri 14 mesecih. Preden je shodil, doma niso uporabljali hojce. Hoditi ga niso učili, 

sam je shodil. Prve posamezne besede je spregovoril v okviru razvojnih mejnikov. Prav tako je 

v okviru razvojnih mejnikov prvič povezal dve ali več besed v fraze, stavke. Pleničko je čez 

dan prenehal uporabljati pri 2 letih, ponoči pa pri 3 letih. Tricikel se je naučil voziti pri 16 

mesecih. Kolo brez pomožnih koleščkov se je naučil voziti pri 4 letih.   

Otrok živi v mestu skupaj z mamo, očetom in starejšim bratom. Družinska struktura je popolna, 

ekonomski status družine je povprečen. Oba starša sta zaposlena in visoko izobražena, z 

univerzitetno izobrazbo. 

Otrok je bil zaradi prezgodnjega poroda napoten na obravnavo v razvojno ambulanto in na 

fizioterapijo. Bil je tudi deležen logopedske obravnave v Centru za duševno zdravje (zaradi 

izgovorjave sičnikov in šumnikov), nikoli pa ni bil deležen obravnave pri psihologu ali 

specialnem pedagogu izven vrtca oz. bil deležen strokovne pomoči v vrtcu. 

Nihče v družini ni gibalno manj spreten. Mati je zanj izpolnila Vprašalnik razvojne motnje 

koordinacije (Wilson idr., 2012) in ocenila, da pri njem ne obstaja tveganje za pojav razvojne 

motnje koordinacije. Na razgovoru je povedala, da pri otroku ni opažala posebnosti z vidika 

razvoja motorike. Njegovo koordinacijo, spretnosti z žogo, ravnotežje in način teka je ocenila 
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kot ustrezne. Izpostavila je le, da bi morda bil lahko bolj spreten z vidika fine motorike, če ga 

stari starši ne bi spodbujali k dominantnosti desne roke. Povedala je tudi, da kaže manj interesa 

za igre z žogo. Nobenim igralom se ne izogiba – pri plezanju na visoka igrala je morda včasih 

še celo preveč pogumen. 

Kot otrokovo močno področje je mati izpostavila zanimanje za naravo, točneje za živali, in zelo 

razvito domišljijo. Deluje ji bolj umetniško usmerjen. 

 

SPECIALNOPEDAGOŠKA DIAGNOSTIČNA OCENA OTROKOVIH RAZVOJNIH 

DOSEŽKOV 

Opazovanje otroka v oddelku za oceno samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih je potekalo 

13.2.2013 in 20.2.2013. Preostala specialnopedagoška diagnostična ocena je bila opravljena 

individualno, izven skupine. Opravljena so bila štiri srečanja z raziskovalko po 45 minut, in 

sicer 18.2.2013, 4.3.2013, 11.3.2013 in 25.3.2013. Otrok je bil v času zadnjega ocenjevanja star 

5 let in 9 mesecev.  

 

Sodelovanje in pozornost 

Med opazovanjem v skupini je težje sledil vzgojiteljičinim navodilom. Med vodenimi 

aktivnostmi je potreboval veliko pozornosti odraslega in jo sam tudi zahteval. Za delo ni bil 

motiviran.  

Na začetku skupnih srečanj je bil izjemno zadržan in je s težavo šel na individualno obravnavo. 

Na prvem srečanju je zahteval prisotnost prijatelja, na drugo srečanje ga je prijatelj le še 

pospremil, na nadaljnja srečanja pa je že pogumno prišel sam. Nekaj težav je imel s 

komunikacijo (manj izmenjav v pogovoru). Navodila je ob dodatnih spodbudah in ponovitvah 

upošteval in jim sledil. Tekom obravnav je bilo hitro opaziti upad pozornosti in psihomotoričen 

nemir, pomanjkljivo vztrajnost in motivacijo – spraševal je, kdaj bo konec, se pogajal, koliko 

nalog še mora narediti ipd. Posamezne testne naloge je želel čimprej narediti in s tem zaključiti 

srečanje.  

 

Diagnostični preizkusi (pri starosti 5 let in 8 mesecev): 

- Test imitacije gibov (Bergès in Lézine, 1972), prvi  idr. del: v prvem delu, ki ocenjuje 

imitacijo enostavnih gibov, in v drugem delu, ki ocenjuje imitacijo sestavljenih gibov, 

je dosegel podpovprečen rezultat. 

- Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI, podtest Vidno zaznavanje (Beery, 

1997): dosegel je pomembno nizek rezultat, njegov rezultat je bil boljši od 5% rezultatov 

vrstnikov. 

- Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI, podtest Motorična koordinacija 

(Beery, 1997): dosegel je podpovprečen rezultat (mejno s povprečnim), njegov rezultat 

je bil boljši od 12% rezultatov vrstnikov. 

 

Ocena razvoja grobe motorike 

Njegova prednostna roka je bila desna, prav tako prednostna noga in uho, medtem ko je bilo 

prednostno levo oko. Hodil je po ravni črti prsti-peta, z rokami v odročenju. Sestopal je po 

stopnicah nogo pred nogo, a se je pri tem občasno prijel za oporo. Sonožno je poskakoval kot 

zajček. Skočil je z druge stopnice. Sonožno je preskočil oviro, visoko 20 centimetrov. 

Poskakoval je z ene na drugo nogo. Tekel je stabilno in hitro ter pri tem učinkovito spreminjal 

smer. Drža pri teku je bila ustrezna. Vrgel je teniško žogico v želeno smer. Ujel je odbito žogo. 

Preigraval je z večjo žogo. V teku je brcnil žogo. Na eni nogi je stal brez opore v okviru 

normativnega časa (12 sekund). Sonožno je preskočil vrvico na višini pod koleni. Poskakoval 

je na eni nogi. Tekel je po prstih.  
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Pri lovljenju žogice je dajal vtis, kakor da ne ve, kako prilagoditi svoje telo za lažje lovljenje. 

Drža telesa pri lovljenju je bila toga. Z obema rokama je sicer ujel teniško žogico in ni povlekel 

rok k telesu. Teniške žogice ni ujel z eno roko. Prav tako ni ujel žoge v skoku.  

Po večkratnih poskusih in ob ponovni demonstraciji je skočil z nogama skupaj in narazen. 

Težave je imel tudi s koordinirano izvedbo pri poskakovanju z izmenjujočim zamahom 

(hopsanju), pri čemer je vedno poskočil z isto roko in nogo.  

 

Ocena razvoja fine motorike 

Zgradil je stolp iz 10 kock. Navil je matico na vijak. Razprl je ščipalko za perilo. S kleščami je 

izvlekel žebelj. Žebelj je zabil s kladivom. Z eno roko je naredil kroglico iz papirja. S palcem 

se je lahko dotaknil vseh prstov. V okviru normativnega časa (v 16 sekundah) je spravil 10 rozin 

v steklenico z ozkim vratom. Šilil je s šilčkom tako, da je pri miru držal šilček in obračal 

barvico. Oponašal je risanje diagonalne črte.  

Pri navijanju vezalke okoli barvice je imel težave z načrtovanjem aktivnosti – vrtel je tako 

barvico kot vezalko, pozabil je držati vezalko ipd. Prepognil je papir na polovico in na četrtino. 

Prepogiba po diagonali ni zmogel kljub večkratni demonstraciji.  

Nanizal je kocke na vrvico v 87 sekundah, kar je bistveno več od normativnega časa. 

Odstopanja so bila predvsem na račun tega, da je večkrat zgrešil luknjico s koncem vrvice. 

Pri rezanju je uporabljal sunkovite gibe. Škarje je sicer držal na primeren način in rezal stran 

od telesa. Ni zmogel natančno rezati po ukrivljeni črti. Krog in pravokotnik je izrezal z večjimi 

odstopanji od šablone. Rezanja se je lotil tako, da je najprej obrezal, nato pa skušal rezati po 

črti. S težavo je načrtoval, kako z lepilnim trakom nalepiti izrezan krog in pravokotnik (najprej 

je lepilni trak prilepil le na krog), in ju nenatančno prilepil šele ob demonstraciji odrasle osebe. 

Pisalo je prijel nizko pri konici, s štiriprstnim prijemom, pri čemer je imel pokrčen sredinec. 

Pritisk na podlago je bil ustrezen. Drža telesa med pisanjem je bila ustrezna, občasno je glavo 

nagnil pod kotom. Prerisal je kvadrat, kjer so bili razvidni vsi štirje koti. Prerisal je trikotnik, 

kjer so bili razvidni vsi trije koti. Romba ni prerisal. Prepisal je vse tiskane črke. Samostojno in 

ustrezno je zapisal svoje ime. Narisal je človeka (shematsko, v smislu geometrijskih oblik). 

Narisal je hiško, drevo, človeško figuro s tri do šest podrobnostmi, pri čemer je bila risba 

razpoznavna. Risbe ni pobarval. Ni zmogel narisati obrisa svoje dlani – prsti na papirju so se 

premikali, pri prerisovanju je hitel in ni bil natančen. 

 

Ocena razvoja na področju zaznavanja 

Ustrezno je razvrstil osem različnih oblik v utore. Opazil je manjkajoče podrobnosti na risbi. 

Po otipu, brez gledanja, je prepoznaval predmete v vrečki. Določil je del celote. Poiskal je 

preprosto sliko v zahtevni. Posnemal je različne ritme s ploskanjem. Ločil je besede, ki se 

rimajo. Podal je primer rime. Določil je prvi glas v besedi. 

Ni opazil razlik med podobnimi slikami. V skupini slik je izbral ustrezne slike, ki jih je pred 

tem videl za 3 sekunde, le v 4 primerih, kar je pod normativom. 

Mati je na razgovoru povedala, da je bil že od nekdaj zelo občutljiv na zvok. Povedala je tudi, 

da se je zelo rad visoko gugal, visoko plezal na plezala, na podlagi česar bi lahko sklepali o 

sumu na manjšo občutljivost na vestibularnem področju. Motilo ga je tudi, če je bil umazan po 

obrazu (pri hranjenju). Strokovna delavka je povedala, da se je po toboganu spuščal, plezati pa 

ni želel pogosto. Odpora do določenih igral ni opazila. Z vidika drugih področij zaznavanja 

tako mati kot strokovna delavka v oddelku nista opažali odstopanj. 

 

Ocena govorno-jezikovnega razvoja 

Opisal je znane predmete po njihovi uporabi. Odgovarjal je na vprašanja tipa »Kaj je to in iz 

česa je narejeno?«. Razumel je zahtevo »če«. Poimenoval je predmete glede na kategorijo. 

Povedal je tri splošne kategorije glede na naštete primere. Našel je besede z nasprotnim 
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pomenom. Poznal je različne besede z enakim pomenom. Poiskal je besede, s katerimi je 

smiselno dokončal stavek. Slikopis je bral z ustrezno rabo sklonov. Prepoznal je zapis lastnega 

imena. Ponovil je smiseln stavek iz šestih besed in daljše večstavčne povedi. 

Ugotovil je nepravilno rabo slovničnih pravil z vidika neustreznega raba časa, neustrezne rabe 

množine pa ni zaznal.  

Med spontanim govorom je bil prisoten hiter tempo govora in neustrezna artikulacija 

(zamenjava sičnikov in šumnikov). Ustrezno je uporabljal časovne prislove, čas in svojilne 

zaimke, dvojine pa ne vedno. Smiselno je opisal, kaj je počel dan prej, pri čemer je večkrat 

uporabil neustrezen vrstni red besed in pomanjkljive stavke. 

Zgodbo ob slikah v slikanici je pripovedoval s pomočjo vprašanj. Samostojna pripoved ob 

slikah je bila skopa, brez uporabe celih stavkov. Brez slikovne opore je povedal le začetek in 

konec znane pravljice, s pomočjo vprašanj pa je nato obnovil celotno pravljico. Po poslušanju 

je samostojno podrobneje obnovil le začetek kratke zgodbe, s pomočjo vprašanj pa še 

preostanek zgodbe. 

Določil in našel je predmete glede na predloge »v«, »na« in »pod«. Našel je predmete glede na 

predloge »za«, »pred«, »ob«, »med« in »na sredi«, samostojno pa teh predlogov pri 

demonstraciji ni znal določiti.  

 

Ocena spoznavnega razvoja 

Sestavil je sestavljanko iz 12 delov. Povezal je čas dneva z določeno dnevno dejavnostjo. Rešil 

je nalogo tipa »Kdo ima več?«. Preštel je 10 predmetov, pri čemer je upošteval kardinalnost 

števila. Mehanično je štel do 15, pri čemer je upošteval nespremenljivost vrstnega reda. Na 

ustno navodilo je razvrščal predmete po različnih lastnostih (barva, oblika, velikost, uporaba).  

Na sebi in na listu je ustrezno pokazal levo in desno, na drugem pa še ne. Izvršil je tri naloge, 

ki so mu bile hkrati zastavljene. Zapel je pesmico s tremi kiticami. Naredil je stopnice iz desetih 

kock, vendar le ob prisotnosti modela. Navajal je razlike med predmeti. Določil je smer pisanja 

od leve proti desni, od zgoraj navzdol. V besedilu je pokazal, kaj je črka, beseda, pika. Število 

elementov v množici je ustrezno označil s številko v obsegu od 1 do 5. Na ustno navodilo je 

razvrščal predmete po dveh lastnostih. Povedal je svoje ime, priimek, ulico in hišno številko, 

kraja bivanja in rojstnega datuma pa še ni znal povedati. Povedal je, kaj se bo zgodilo glede na 

dogajanje na sliki. Nastavil je štiristopenjsko zaporedje slik vsakodnevnih aktivnosti. Odigral 

je dele znane zgodbe. Ugotovil je, da so osebe iz risanke domišljijske in obstajajo le v risanki. 

Imena dni v tednu ni znal povedati.  

Prepoznal je nekatere črke, večkrat je pomešal črke in številke. Številke je najprej želel 

poimenovati s črkami. Ko je bil zapis številk predstavljen v vrstnem redu od 1 do 5, jih je 

ustrezno prepoznal. Ni znal določiti, katero število v paru je bilo večje, pri količini predmetov 

pa je ustrezno določil, kje je več in kje je manj predmetov. 

Ponovil je zaporedje 3 od 5 števil. Ni zmogel dokončati ponavljajočega vzorca kock po 

različnih barvah kljub večkratni demonstraciji. 

 

Ocena samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih 

Oblačila za vrtec mu je v času razgovora še pripravljala mama. Večinoma se je samostojno 

oblekel, občasno je prosil za pomoč pri oblačenju nogavic. Občasno je še imel težave z 

določanjem sprednjega in zadnjega dela oblačil, pri čemer je hitro prosil za pomoč. O 

spretnostih glede zapenjanja gumbov ne moremo sklepati zaradi pomanjkanja izkušenj (mama 

je povedala, da večinoma ni nosil oblačil na gumbe). Včasih se je še zgodilo, da je čevelj obul 

na napačno nogo, kar je takoj opazil in zamenjal. Po materinem mnenju bi si samostojno 

pripravil oblačila, primerna vremenskim razmeram. Strokovna delavka v oddelku je povedala, 

da si je v garderobi v zadnjem času sam pripravil obleko, pa ne vedno primerno situaciji in 

vremenskim razmeram. Ni ločil vedno sprednjega in zadnjega dela, potreboval je pomoč pri 
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zapenjanju gumbov, zadrg in pasu. Vezalk si ni poskušal zavezati sam. Glede samostojnosti pri 

oblačenju je opazila viden napredek. Pred tem je čakal in potem, ko so bili že skoraj vsi 

oblečeni, poiskal pomoč odraslega. Med opazovanjem v skupini je imel med oblačenjem kar 

nekaj težav, predvsem pri potiskanju roke v rokav, zapenjanju zadrge in pri zavezovanju šala. 

Ko česa ni zmogel, je za pomoč hitro prosil odraslo osebo, kar je bilo precej pogosto. Ob vrnitvi 

v igralnico se je hitro in površno slekel (oblačila je kar zapeta povlekel s sebe, rokavi so ostali 

narobe obrnjeni).  

Doma je uporabljal nož le pri mazanju na kruh, za rezanje ga še ni uporabljal. Materi je deloval 

zelo urejen jedec – če se je umazal, ga je to zelo motilo in se je hitro obrisal. Držo pribora je 

ocenila kot ustrezno. Povedala je tudi, da si je že skušal naliti pijačo v kozarec, pri čemer je šla 

tekočina včasih čisto do roba. Ne spomni se, da bi kdaj polil pri nošenju hrane in pijače na 

pladnju oz. nošenju zvrhanega krožnika. V vrtcu noža ni uporabljal. Če se ga je na to spomnilo, 

je težje rezal. Pri nošenju hrane ni bil gotov. Pijače si ni natočil sam. Strokovni delavki je 

deloval kot urejen jedec. Med opazovanjem v skupini je imel težave z držo pribora, med 

hranjenjem se je polil. 

Stuširal se je sam, si umil zobe, si obrisal nos in se sam počesal. Zelo redko je potreboval pomoč 

pri brisanju riti. Samostojno se je odpravil spat. Strokovna delavka je povedala, da si je v vrtcu 

rito poskušal obrisati sam in mu je pri tem dobro šlo. Umivanje obraza, brisanje nosa in pihanje 

v robček je bilo ustrezno, le spomniti ga je bilo treba. 

Mati je povedala, da je doma dokaj vztrajno pomagal pri manjših gospodinjskih opravilih 

(brisanje prahu, sesanje), pri čemer je znal tudi kar odnehati, če je bilo opravilo predolgo ali 

preveč utrujajoče. Doma kdaj česa ni pospravil (igrače po tleh, slečena oblačila), na kar ga je 

bilo potrebno večkrat opozoriti. Mati je ocenila, da je bilo njegovo pospravljanje kar solidno. 

V vrtcu ni več toliko izgubljal igrač in oblačil kot v preteklosti, in je začel tudi pospravljati 

igrače. Mati je ocenila, da ne bi znal iti sam čez cesto ali, da bi se igral v soseski, ker je še vedno 

površno pogledal levo in desno, preden je prečkal cesto. 

 

Ocena socialnega in čustvenega razvoja 

Doma in v vrtcu se je najraje igral domišljijske igre z živalmi, s čemer se je lahko za dalj časa 

zaposlil. Mati je povedala, da pri tem nikogar ni potreboval in je imel rad svoj mir. Povedala je 

tudi, da se na lastno pobudo ni igral z lego kockami, le skupaj z bratom, pri čemer kock ni 

sestavljal po načrtu, temveč je pri sestavljanju večinoma oponašal brata.  

V vrtcu se je po mnenju strokovne delavke igral večinoma v družbi dveh prijateljev ali sam. 

Najpogosteje se je igral domišljijske igre, igre s figuricami (živali) in sestavljal kocke. Kot igro 

si je po materinem poročanju večkrat izbral tudi risanje. Mati je povedala, da so bile njegove 

risbe bolj umetniške, abstraktne. Strokovna delavka v oddelku je izpostavila, da ni risal rad, le 

živali.  

Med opazovanjem v skupini se je le občasno vključeval v skupino. Dal je pobudo za skupno 

dejavnost in prevzel vlogo organizatorja igre, a je z aktivnostjo hitro zaključil, ko se vrstniki 

niso igrali tako, kot je želel. Ob manjšem konfliktu se je hitro umaknil. Kazal je težnjo po čim 

hitrejšem zadovoljevanju potreb. Izvajanju njemu neljubih aktivnosti se je želel čim bolj 

izogniti oz. se je želel aktivnosti hitro znebiti. 

Po materinem mnenju je bil kar družaben, se hitro vključil med ljudi. Z enimi otroki se je ujel, 

z drugimi ne toliko. Imel je skupino izbranih prijateljev (dva, tri). V skupini je prevzemal vse 

vloge – od organizatorja igre, do udeleženca in opazovalca. Strokovna delavka v oddelku je 

opažala, da je pretežno prevzemal vlogo aktivnega ali opazovalca. Do mlajših otrok se je po 

materinem mnenju vedel bolj zaščitniško. Mati je povedala, da je doma sam le redko dal pobudo 

za igranje družabnih iger. Strokovna delavka je povedala, da se je v vrtcu igral družabne igre, 

ni pa dajal pobud. Pri drugih (domišljijskih) igrah je predlagal spremembo pravil. Pri igranju 

družabnih iger je upošteval pravila in tudi izražal potrebo po 'fair play-u'.   



354 

 

Mati je kot njegovo šibko področje ocenila dejstvo, da se je v času razgovora še vedno zelo rad 

igral. Strokovna delavka v oddelku je izpostavila, da je potreboval veliko opogumljanja za dvig 

samozavesti in večje samostojnosti. 

Če je bil deležen kritike, graje, se je po materinem poročanju držal bolj zase; bil je užaljen in 

se umaknil nekam, kjer se je sam dokaj hitro potolažil. Zmogel je odložiti zadovoljevanje 

potreb. Nekaj, česar ni želel, je naredil na zahtevo in ob večkratnem opozorilu. Lahko je 

situacijo opazoval tudi z vidika druge osebe. Hitro je opazil in izražal skrb, če se kdo drug ni 

počutil v redu. Mati ni opažala, da bi imel težave s sprejemanjem novih ljudi in z uvajanjem 

sprememb. 

Pri lastni igri in pri poslušanju pravljic je po materinem opažanju zmogel dolgo zdržati, pri 

aktivnostih, ki mu niso bile najbližje, pa se je hitro naveličal in zamenjal aktivnost. Mati ga je 

pri tem pustila, ker je bila mnenja, da se je vsaj malo potrudil in nekaj naredil. 

Mati je povedala, da je lepo skrbel za izposojene stvari, le spomniti ga je bilo treba, da jih mora 

vrniti. Povedala je tudi, da bi mu zaupala manjšo vsoto denarja. 

 

OCENA STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU 

Strokovni delavki v vrtcu sta izpolnili dva vprašalnika. Rezultati so sledeči: 

- Vprašalnik za oblikovanje profila otroka pred vstopom v šolo (Ozbič, Kogovšek, 

Ferluga in Zver, 2012): v prvem delu ga je strokovna delavka v vrtcu ocenila 

podpovprečno, v drugem delu pa v obsegu nizkega povprečja. V okviru celostne ocene 

v prvem delu je na nivoju povprečja opredelila njegovo metakognicijo, na nivoju nižjega 

povprečja pa govorno-jezikovno razumevanje in izražanje, metaliterarne veščine in 

predopismenjevalne veščine. Mejno s podpovprečjem je ocenila njegovo grafemsko 

zavedanje in grafomotoriko ter časovno in prostorsko orientacijo. Na nivoju pod 

povprečjem so se nahajale vrednosti za motoriko, komunikacijo in sociopragmatiko, 

grafično vizuoperceptivno področje, percepcijo in imenovanje barv ter 

predmatematične veščine. Najslabše (na nivoju mejnega s šibkim) je ocenila njegovo 

pozornost, koncentracijo, vedenje in uravnavanje vedenja ter verbalni spomin.  

- Vprašalnik o socialnem vedenju otrok – SV-O profil (LaFernier in Dumas, 2001): 

Vzgojiteljica na področju socialnega vključevanja posebnosti ni navajala. 

 

PSIHOLOŠKO POROČILO 

Opravljeno je bilo enourno srečanje s psihologinjo, dne 19.3.2013, ko je bil deček star 5 let in 

9 mesecev. Rezultati so sledeči: 

- Ravenove barvne progresivne matrice – CPM (Raven, Raven in Court, 1999): Na testu, 

ki preverja edukativne sposobnosti, je dosegel rezultat, ki je podpovprečen, in ga uvršča 

med 5.-10. centil glede na starostno skupino, ki ji pripada.   

- Lestvice splošnega govornega razvoja – LSGR-LJ (Marjanovič Umek, Kranjc, Bajc in 

Fekonja, 2007): Otrokovi rezultati na lestvici govornega razumevanja, izražanja in 

metajezikovnega zavedanja so bili povprečni.   

 

MNENJE 

Pri otroku je bila izražena pomembna neskladnost med dosežki na različnih razvojnih 

področjih. Njegova močnejša področja so bila predopismenjevalne veščine, zgodnje 

matematične veščine in domišljija.  

Po drugi strani pa so bili pri otroku prisotni klinični znaki, značilni za lažjo obliko razvojne 

motnje koordinacije (za dokončno diagnozo bi bila potrebna ocena zdravnika specialista). 

Dodatne spodbude in strokovno pomoč bi potreboval na področju grobe motorike 

(koordinacija, spretnosti z žogo, motorično planiranje) in pri fini motoriki, vključno z 

grafomotoriko (prijem, koordinacija oko-roka). Izrazite primanjkljaje je imel na področju 
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zaznavanja, točneje pri vidnem razlikovanju in pomnjenju, pri slušnem pomnjenju, pri 

zavedanju svojega telesa in pri senzorni modulaciji. Njegovi primanjkljaji so pomembno 

vplivali tudi na njegovo samostojnost v okviru vsakodnevnih aktivnosti (pomanjkljiva 

samostojnost pri oblačenju in slačenju, pri hranjenju, težave z organizacijo). Poleg tega so bile 

pri otroku prisotne izrazite težave na področju govora in jezika (komunikacija, govorno 

izražanje, artikulacija, jezikovno procesiranje) v smeri suma na govorno-jezikovno motnjo. 

Težave so bile prisotne še pri grafemskem zavedanju. Imel je tudi težave z motivacijo ter hiter 

upad pozornosti in psihomotorični nemir pri izvajanju različnih vodenih aktivnosti, medtem ko 

pri aktivnostih po lastnem izboru tovrstnega upada in nemira ni bilo. Otrok je izkazoval tudi 

težave na področju socialne komunikacije in interakcije (vzpostavljanje socialnih stikov, 

vzdrževanje socialne interakcije) ter nekatere posebnosti v vedenju vključno z usmerjenimi 

interesi. 

 

POROČILO O OTROKU E  

 

PRESEJALNI POSTOPEK 

Otrok je bil vključen v presejalni postopek za odkrivanje petletnih otrok s sumom na razvojno 

motnjo koordinacije. Testiranje otroka je bilo izvedeno 18.10.2012, ko je bil otrok star 5 let in 

0 mesecev, vzgojiteljica pa je zanj izpolnila vprašalnik. Rezultati so bili sledeči: 

- Motorični test ABC gibanja (Henderson in Sugden, 2005): dosegel je pomembno nizek 

rezultat – njegov rezultat je bil boljši od 12% rezultatov vrstnikov. Rezultat predstavlja 

visoko tveganje za pojav blažje oblike razvojne motnje koordinacije. Večja odstopanja 

so bila z vidika spretnosti rok, in sicer pri nalogah: vstavljanje kovancev in nizanje kock, 

kjer je nalogo izvedel zelo počasi, prisotni so bili sunkoviti gibi in sinkinezije. 

Odstopanja so bila tudi pri preskoku vrvice na nivoju pod koleni, kjer se je premalo 

odrinil in ni preskočil sonožno.  

- Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI (Beery, 1997): dosegel je nizko 

povprečen rezultat – njegov rezultat je bil boljši od 16% rezultatov vrstnikov. 

- Vprašalnik razvojne motnje koordinacije (Wilson idr., 2012): vzgojiteljica je ocenila, 

da pri njem obstaja tveganje za pojav razvojne motnje koordinacije. 

Glede na rezultate v presejalnem postopku je pri otroku obstajal sum na pojav razvojne motnje 

koordinacije. 

 

ANAMNEZA 

Na podlagi materinih odgovorov v okviru intervjuja je razvidno, da je bil otrok spočet naravno. 

V času nosečnosti mati ni imela zdravstvenih težav. Mati je bila ob njegovem rojstvu stara 31 

let. Rodil se je 3 tedne pred rokom. Pred porodom, med njim ali po njem ni bilo težav. Njegova 

porodna teža je bila 3150 gramov, porodna dolžina pa 50 centimetrov. V prvih 3 letih je imel 

neprestane okužbe dihal. Zaradi bolezni ni bil nikoli več kot 2 tedna v bolnici.  

Prvič je samostojno sedel pri 8 mesecih. Po trebuhu se ni plazil, prav tako se ni kobacal. Shodil  

je pri 17 mesecih. Preden je shodil, so doma včasih uporabljali hojco. Hoditi ga niso učili. Prve 

posamezne besede je spregovoril pri 15 mesecih. Mati se točno ne spomni, kdaj je povezal dve 

ali več besed v fraze, stavke, a ni zaostajal za drugimi. Pleničko je čez dan prenehal uporabljati 

pri 2 letih. Kolesa brez pomožnih koleščkov se v času intervjuja še ni naučil voziti.   

Otrok živi v mestu skupaj z mamo, očetom, babico in dedkom. Je edinec. Ekonomski status 

družine je podpovprečen. Oba starša sta zaposlena s srednješolsko izobrazbo. 

Otrok je bil zaradi asimetrije napoten na obravnavo v razvojno ambulanto in na fizioterapijo. 

Nikoli ni bil deležen obravnave pri logopedu, psihologu, specialnem pedagogu izven vrtca oz. 

bil deležen strokovne pomoči v vrtcu.  
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Nihče v družini ni gibalno manj spreten. Mati je zanj izpolnila Vprašalnik razvojne motnje 

koordinacije (Wilson idr., 2012) in ocenila, da pri njem obstaja tveganje za pojav razvojne 

motnje koordinacije. V intervjuju je povedala, da je pri otroku opažala posebnosti z vidika 

motoričnega razvoja, posebno pri ravnotežju. Povedala je tudi, da je pri pisanju preveč pritiskal, 

drugače pa je že znal napisati nekatere besede in številke. Njegovo koordinacijo in spretnosti z 

žogo je ocenila kot ustrezne. Tekel je počasneje od vrstnikov. Telovadbe v času intervjuja ni 

obiskoval. Opažala je tudi, da je bil na igralih sicer manj spreten in okreten, ni pa se nobenih 

izogibal. Povedala je tudi, da je rad risal. 

Mati je pri njem opažala naslednja močna področja: domišljijo, dober spomin, nežnost, odprtost 

in zgovornost. 

 

SPECIALNOPEDAGOŠKA DIAGNOSTIČNA OCENA OTROKOVIH RAZVOJNIH 

DOSEŽKOV 

Opazovanje otroka v oddelku za oceno samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih je potekalo 

28.1.2013 in 4.2.2013. Preostala specialnopedagoška diagnostična ocena je bila opravljena 

individualno, izven skupine. Opravljena so bila štiri 30-45 minutna srečanja z raziskovalko, in 

sicer 18.2.2013, 11.3.2013, 3.4.2013 in 8.4.2013. Otrok je bil v času zadnjega ocenjevanja star 

5 let in 6 mesecev.  

 

Sodelovanje in pozornost 

Med opazovanjem v skupini je težje sledil vodeni aktivnosti in vzgojiteljičinim navodilom. 

Opazen je bil izrazit upad pozornosti, aktivnosti je želel tudi hitro opraviti, pri čemer je bil 

izjemno nenatančen.   

Na individualne obravnave je vedno prihajal izjemno motiviran. Z raziskovalko je vzpostavil 

ustrezen odnos in komunikacijo. Bil je izjemno komunikativen in pri pogovoru je izkazal bujno 

domišljijo. Navodila je ob dodatnih spodbudah in ponovitvah upošteval in jim sledil. Pri 

pripovedi ob slikah in pripovedovanju znanih pravljic je deloval izjemno odklonilno. Tekom 

obravnav je bilo sicer kmalu opaziti upad pozornosti in izrazit psihomotorični nemir – zmotil 

ga je vsak dražljaj, zahteval je hitro menjavo aktivnosti, začel je mencati na stolu, spraševal je 

in pripovedoval o stvareh izven konteksta. S preusmerjanjem pozornosti in krajšim odmorom 

za igro po izbiri je brez težav nadaljeval s testno situacijo. Bil je zelo vztrajen in je vedno skušal 

stremeti k temu, da je po odmoru dokončal posamezno nalogo. Po 30-40 minutah je vsakič sam 

ocenil, da ima dovolj, in izrazil željo, da bi raje nadaljeval naslednjič.  

 

Diagnostični preizkusi (pri starosti 5 let in 5 mesecev): 

- Test imitacije gibov (Bergès in Lézine, 1972), prvi  idr. del: v prvem delu, ki ocenjuje 

imitacijo enostavnih gibov, in v drugem delu, ki ocenjuje imitacijo sestavljenih gibov, 

je dosegel povprečen rezultat. 

- Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI, podtest Vidno zaznavanje (Beery, 

1997): dosegel je podpovprečen rezultat, njegov rezultat je bil boljši od 8% rezultatov 

vrstnikov.  

- Razvojni test vidno-motorične integracije – VMI, podtest Motorična koordinacija 

(Beery, 1997): dosegel je nizko povprečen rezultat, njegov rezultat je bil boljši od 32% 

rezultatov vrstnikov. 

 

Ocena razvoja grobe motorike 

Imel je prednostno desno roko, nogo, uho in oko. Hodil je po ravni črti prsti-peta, z rokami v 

odročenju. Sestopal je po stopnicah nogo pred nogo, a se je pri tem držal za oporo. Sonožno je 

poskakoval kot zajček. Skočil je z druge stopnice. Preskočil oviro, visoko 20 centimetrov, 

vendar ne sonožno. Poskakoval je z ene na drugo nogo. Poskakoval je na eni nogi. Tekel je po 
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prstih. Tekel je stabilno in pri tem učinkovito spreminjal smer, vendar počasneje kot vrstniki. 

Drža pri teku je bila ustrezna. Teniško žogico je vrgel v želeno smer z zamahom nad glavo. 

Ujel je odbito žogo. V teku je brcnil žogo. 

Na eni nogi je stal brez opore 3 sekunde, kar je izrazito pod normativnim časom. Vrvico na 

višini pod koleni je le prestopil in je ob večkratnih poskusih in demonstraciji ni uspel preskočiti. 

Kljub večkratnim ponovitvam in demonstraciji ni skočil z nogama skupaj in narazen. Težave je 

imel tudi s koordinirano izvedbo pri poskakovanju z izmenjujočim zamahom (hopsanju), pri 

čemer je vedno poskočil z isto roko in nogo.  

Z obema rokama je sicer ujel teniško žogico, vendar je pri tem roke povlekel k telesu.  Teniške 

žogice ni ujel z eno roko. Prav tako ni ujel žoge v skoku ali preigraval z večjo žogo.   

 

Ocena razvoja fine motorike 

Zgradil je stolp iz 10 kock. Navil je matico na vijak. Razprl je ščipalko za perilo. S kleščami je 

izvlekel žebelj. Žebelj je zabil s kladivom. V okviru normativnega časa (v 18 sekundah) je 

spravil 10 rozin v steklenico z ozkim vratom. Šilil je s šilčkom tako, da je pri miru držal šilček 

in obračal barvico. Z lepilnim trakom je nalepil izrezan krog in pravokotnik. 

Pisalo je držal izjemno nizko, s triprstnim statičnim prijemom. Prisotna sta bila krčevita drža 

pisala in povečan pritisk na podlago. Oponašal je risanje diagonalne črte. Prerisal je kvadrat, 

kjer so bili razvidni vsi štirje koti. Prerisal je trikotnik, kjer so bili razvidni vsi trije koti. Romba 

še ni prerisal. Prerisal je nekaj tiskanih črk (A, B, C, I, M, R, T). Narisal je človeka (shematsko, 

v smislu geometrijskih oblik), vendar izjemno poenostavljeno. Narisal je hiško, drevo, človeško 

figuro, izjemno poenostavljeno, z le nekaterimi podrobnostmi, pri čemer je bila risba 

razpoznavna. Risbe ni pobarval. Ni zmogel narisati obrisa svoje dlani zaradi premikanja prstov 

na papirju.  

Nanizal je kocke na vrvico v 61 sekundah, kar je rahlo pod normativnim časom. S palcem se je 

lahko dotaknil vseh prstov, razen prstanca. Prepognil je papir na polovico, na četrtino, po 

diagonali pa še ne. Z eno roko ni uspel narediti kroglice iz papirja, ne da bi si pomagal s telesom, 

kljub večkratnim poskusom in demonstraciji. Pri navijanju vezalke okoli barvice je vrtel tako 

barvico kot vezalko in mu vezalke po večkratnih poskusih ni uspelo ustrezno naviti. 

Po diagonali je rezal počasi, a nenatančno. Drža škarij in smer rezanja sta bili ustrezni, medtem 

ko je papir držal preblizu obraza. Ni zmogel natančno rezati po ukrivljeni črti. Krog in 

pravokotnik je izrezal z večjimi odstopanji od šablone. Pri rezanju kroga mu je list večkrat padel 

iz rok, ni vedel, kje ga prijeti, da bi si olajšal postopek.  

 

Ocena razvoja na področju zaznavanja 

Ustrezno je razvrstil osem različnih oblik v utore. Opazil je manjkajoče podrobnosti na risbi. 

Po otipu, brez gledanja je prepoznaval je predmete v vrečki. Določil je del celote. Opazil je 

razlike med podobnimi slikami. Poiskal je preprosto sliko v zahtevni. V skupini slik je izbral 

ustrezne slike, ki jih je pred tem videl za 3 sekunde, v 6 primerih, kar je v okviru povprečja. S 

ploskanjem je posnemal le enostavne ritme (enake dolžine). Ni še ločil besed, ki se rimajo, in 

ni podal primera rime. Ni še določil prvega glasu v besedi. 

Mati je z vidika senzorne modulacije izpostavila, da je hotel obleči samo tisto, kar mu je bilo 

všeč, pri čemer nismo dobili podatkov o morebitni taktilni preobčutljivosti. Povedala je tudi, 

da je zelo glasno govoril in zelo dobro vohal. Strokovna delavka v oddelku ni nikoli opazili, da 

bi bil preveč ali premalo občutljiv na določene dražljaje. 

 

Ocena govorno-jezikovnega razvoja 

Pisal in bral je lastno ime. Prepoznal je zapis nekaterih črke abecede. Odgovarjal je na vprašanja 

tipa »Kaj je to in iz česa je narejeno?«. Razumel je zahtevo »če«. Ugotovil je nepravilno rabo 
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slovničnih pravil in podal pravilen odgovor. Ponovil je smiseln stavek iz šestih besed in daljše 

večstavčne povedi. 

Določil in našel je predmete glede na predloge »v«, »na«, »pod«, »za«, »pred«, »ob«, »na 

sredi«, našel je predmet glede na predlog »med«. Poimenoval je predmete glede na kategorijo. 

Povedal je tri splošne kategorije glede na naštete primere. Našel je besede z nasprotnim 

pomenom. Poznal je različne besede z enakim pomenom. Poiskal je besede, s katerimi je 

smiselno dokončal stavek.  

Med spontanim govorom je ustrezno artikuliral vse glasove, uporabljal časovne prislove, čas, 

dvojino in svojilne zaimke. Slikopis je bral z ustrezno rabo sklonov. Opisal je znane predmete 

po njihovi uporabi.  

Smiselno in slovnično ustrezno je opisal, kaj je počel dan prej. Samostojna pripoved ob slikah 

in opis slik s pomočjo vprašanj sta bila skopa, uporabljal je kratke stavke in se pretežno 

posluževal kazalnih zaimkov. Brez slikovne opore in s pomočjo vprašanj je povedal le začetek 

znane pravljice. Znano pravljico je v celoti obnovil šele ob slikovni opori. Po poslušanju brane 

kratke zgodbe je s pomočjo vprašanj obnovil le posamezne dele zgodbe, ki med sabo niso bili 

povezani v tekočo pripoved. 

 

Ocena spoznavnega razvoja 

Sestavil je sestavljanko iz 12 delov. Povezal je čas dneva z določeno dnevno dejavnostjo. Rešil 

je nalogo tipa »Kdo ima več?«. Preštel je 10 predmetov, pri čemer je upošteval kardinalnost 

števila. Mehanično je štel do 15 ali več, pri čemer je upošteval nespremenljivost vrstnega reda. 

Na ustno navodilo je razvrščal predmete po različnih lastnostih (barva, oblika, velikost, uporaba 

itd.). Dokončal je ponavljajoči se vzorec. Zapel je pesmico s tremi kiticami. Število elementov 

v množici je ustrezno označil s številko. Na ustno navodilo je razvrščal predmete po dveh ali 

več lastnostih. Prepoznal je zapis števil od 1 do 10. Določil je večje število v paru. Povedal je, 

kaj se bo zgodilo glede na dogajanje na sliki. Nastavil je ustrezno zaporedje slik vsakodnevnih 

aktivnosti (štiristopenjsko zaporedje). Ugotovil je, da so osebe iz risanke domišljijske in 

obstajajo le v risanki. Odigral je dele znane zgodbe. 

Težave je imel z orientacijo na sebi, na listu in na drugem. Ponovil je zaporedje le 3 od 5 števil. 

Izvršil je le 2 od 3 nalog, ki so mu bile hkrati zastavljene. Naredil je stopnice iz desetih kock, 

vendar le ob prisotnosti modela. Ob večkratni ponazoritvi je navedel razlike med predmeti. 

Določil je smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol. V besedilu je pokazal, kaj je 

črka, besede in pike ni ustrezno določil. Povedal je svoje ime, priimek, kraj bivanja, ulico in 

hišno številko, rojstnega datuma pa še ne. Povedal je imena dni v tednu. 

 

Ocena samostojnosti pri vsakodnevnih aktivnostih 

Mati je povedala, da mu je doma po navadi pomagala pri oblačenju, ker se jim je pogosto 

mudilo. Majico si je oblekel sam, prav tako pulover. Ločil je sprednji in zadnji del oblačila. 

Potreboval je pomoč pri zapenjanju gumbov in zadrg ter pri oblačenju žabic. Potrebno ga je 

bilo opozarjati na določene vidike (pravilno obračanje, nameščanje, gumbe).  

V vrtcu je na začetku potreboval popolno pomoč, v zadnjem času pa se je že večinoma sam 

oblekel, vendar je pri tem še vedno potreboval pomoč in veliko spodbude. Pri zapenjanju zadrge 

je potreboval pomoč. Oblačil sam ni obesil na obešalnik. Potreboval je pomoč tudi pri 

pravilnem obračanju oblačil. Med opazovanjem v skupini je med oblačenjem imel izrazite 

težave. Ni našel svojih oblačil, čevlje si je obul na napačne noge, večkrat je zaprosil za pomoč 

odrasle osebe, predvsem pri oblačenju jakne, pri zapenjanju zadrge in pri natikanju rokavic. 

Potrebna so bila dodatna ustna navodila in spodbude s strani vzgojiteljice. Pri oblačenju in 

slačenju je bil zelo počasen. 

Po materinem poročanju je uporabljal ves jedilni pribor. Doma ni jedel ničesar, kar je bilo 

namazano na kruh, bi si pa znal namazati na kruh. Meso si je včasih sam narezal. Po materinem 
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mnenju je bil urejen jedec. Pijače še ni nalival sam. Brez polivanja je nesel hrano na pladnju 

oz. zvrhan krožnik juhe. V vrtcu je jedel samostojno. Pri rezanju mesa mu je bilo potrebno 

pomagati. Potrebno ga je bilo usmerjati, da je z drugo roko prijel krožnik, da se mu ta ni vrtel 

– po navadi je imel drugo roko spuščeno ob telesu. Med opazovanjem v skupini je bil pri 

hranjenju počasen in imel je težave z nabadanjem hrane na vilice. 

Pri tuširanju mu je pomagala mati, da se je dobro splahnil. Obraz in zobe si je umil sam. Pri 

brisanju riti mu je mati pomagala, ker se sam še ni dobro obrisal. Nos si je obrisal sam in tudi 

počesal se je sam. Zaspal je ob gledanju risanke. Včasih je še hotel, da je bila mati zraven. V 

vrtcu si je sam umil roke in si obrisal nos. Glede brisanja zadnjice pa strokovne delavke niso 

imele izkušenj, saj v vrtcu ni kakal. 

Za svoje igrače je po materinem mnenju bolj slabo skrbel. Ni maral pospravljanja. Vedno je 

iskal igrače, ki jih je potreboval. Njegovo omaro je pospravljala mati. Za svojo lastnino prav 

tako ni skrbel v vrtcu, izgubljal je svoje stvari, jih kam založil in jih potem ni našel. 

Pri gospodinjskih opravilih je včasih pomagal, rad je pomival posodo, brisal prah in kuhal. Vse 

to je naredil sam, brez opominjanja. 

Z vidika pozornosti je mati izpostavila, da je pri njem opažala odkrenljivo pozornost tako pri 

igri kot pri drugih aktivnostih. Večkrat ni zdržal delati določeno nalogo do konca, hitro se je 

naveličal. Po navadi je delal več stvari naenkrat. Pogosto je pustil igro in šel gledat risanko, 

potem pa se prišel spet igrat. 

 

Ocena socialnega in čustvenega razvoja 

Med opazovanjem v skupini je med prosto igro v igralnici zahteval veliko pozornosti odrasle 

osebe in potrditve z njene strani, da je aktivnosti dobro opravil. Ni vedel, česa se naj loti, 

aktivnosti je hitro spreminjal. Malo se je igral sam, malo pa se je pridružil igri vrstnikov. Na 

igrišču se je pridružil skupinski igri, ki ji je ustrezno sledil. Doma se je najpogosteje igral tako, 

da si je izmišljal igrice, sam določal pravila, gradil proge, tunele in labirinte. Rad se je igral tudi 

igre z žogo. 

Imel je izbrano skupino otrok, s katerimi se je najraje družil. V skupini je najpogosteje 

prevzemal aktivno vlogo. Do mlajših otrok je bil nežen. Po navadi se z njimi ni ukvarjal, saj so 

ga bolj zanimali starejši otroci. Dajal je pobudo za igranje družabnih iger, pri čemer se ni držal 

pravil. V vrtcu se je najpogosteje igral v paru ali v skupini 3 otrok. Če so se igrali družabne 

igre, se je držal pravil. 

Situacijo je bil zmožen opazovati tudi z vidika druge osebe. Zmogel je odložiti zadovoljevanje 

potreb. Zahtevo je izpolnil, če ni imel druge izbire. Izražal je skrb, če se kdo drug ni počutil v 

redu. Kritiko, ki je ustrezno posredovana, je zmogel prenesti na ustrezen način. V vrtcu je na 

kritiko odreagiral užaljeno. 

Pri prečkanju ceste ni pogledal na obe strani. Mati je povedala, da mu ne bi zaupala, da gre sam 

v trgovino, nekaj ulic stran od doma, prav tako ni šel sam ven, v soseščino. Če se je oglasil po 

telefonu, je znal prenesti sporočilo. Spoštoval je zasebnost in lastnino drugih. Lahko se mu je 

zaupala manjša vsota denarja.  

 

OCENA STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU 

Na podlagi vzgojiteljičinih odgovorov v intervjuju je možno razbrati, da sta bili njegovi močni 

področji jezikovno področje in vztrajnost, motorične spretnosti pa je ocenila kot slabo razvite. 

V vrtcu se je pretežno igral le na toboganu, na ostalih plezalih pa ne. Risal je rad. Potrebno ga 

je bilo usmerjati, da je zapolnil risbo. Samostojno je malo narisal, njegovi liki so bili majhni. 

Rezultati posameznih vprašalnikov so bili sledeči: 

- Vprašalnik za oblikovanje profila otroka pred vstopom v šolo (Ozbič, Kogovšek, 

Ferluga in Zver, 2012): v prvem delu ga je strokovna delavka v vrtcu ocenila 

podpovprečno, v drugem delu pa v obsegu nizkega povprečja. V okviru celostne ocene 
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v prvem delu je na nivoju nizkega povprečja na meji s podpovprečjem opredelila 

njegovo metakognicijo, na nivoju podpovprečja pa govorno-jezikovno razumevanje in 

izražanje, metaliterarne veščine, predopismenjevalne veščine, grafemsko zavedanje in 

grafomotoriko ter predmatematične veščine. Mejne med podpovprečjem in šibkim so 

bile vrednosti za komunikacijo in sociopragmatiko ter verbalni spomin. Šibko je ocenila 

njegovo pozornost, koncentracijo, vedenje in uravnavanje vedenja ter grafično 

vizuoperceptivno področje, percepcijo in imenovanje barv. Najslabše, izjemno šibko, pa 

je opredelila njegovo časovno in prostorsko orientacijo ter motoriko.  

- Vprašalnik o socialnem vedenju otrok – SV-O profil (LaFernier in Dumas, 2001): 

Vzgojiteljica je opazila manjšo samostojnost v primerjavi z vrstniki. 

 

PSIHOLOŠKO POROČILO 

Opravljeno je bilo enourno srečanje s psihologinjo, dne 9.5.2013, ko je bil deček star 5 let in 7 

mesecev. Rezultati so pokazali naslednje: 

- Ravenove barvne progresivne matrice – CPM (Raven, Raven in Court, 1999): Na testu, 

ki preverja edukativne sposobnosti, je dosegel povprečen rezultat; 

- Lestvice splošnega govornega razvoja – LSGR-LJ (Marjanovič Umek, Kranjc, Bajc in 

Fekonja, 2007): Otrokovi rezultati na lestvici govornega razumevanja so bili 

nadpovprečni, na lestvici govornega izražanja in metajezikovnega zavedanja pa je 

dosegal povprečne rezultate.  

 

MNENJE 

Pri otroku je bila izražena pomembna neskladnost med dosežki na različnih razvojnih 

področjih. Njegova močnejša področja so bila govor in jezik (razumevanje in izražanje), 

zgodnje matematične  veščine, vztrajnost in domišljija.  

Po drugi strani pa so bili pri otroku prisotni klinični znaki, značilni za lažjo obliko razvojne 

motnje koordinacije (za dokončno diagnozo bi bila potrebna ocena zdravnika specialista). 

Dodatne spodbude in strokovno pomoč bi potreboval na področju grobe motorike 

(koordinacija, ravnotežje in spretnosti z žogo, razlika med planiranjem in izvedbo) in pri fini 

motoriki, vključno z grafomotoriko (koordinacija oko-roka, prijem pisala in pritisk na podlago). 

Težave je imel tudi na področju zaznavanja, točneje pri vidnem zaznavanju, pri slušnem 

zaznavanju, pri prostorski orientaciji, pri zavedanju svojega telesa, pri senzorni modulaciji in 

pri ritmizaciji. Njegovi primanjkljaji so pomembno vplivali tudi na njegovo samostojnost v 

okviru vsakodnevnih aktivnosti (izrazito pomanjkljiva samostojnost pri oblačenju in slačenju, 

pri hranjenju, pri osebni negi ter težave z organizacijo).  

Poleg tega so bile pri otroku prisotne težave v okviru predopismenjevalnih veščin (ugotavljanje 

rime, prvega glasu in izrazite težave pri obnovi zgodbe), kar skupaj z nekaterimi primanjkljaji 

na področju zaznavanja (vidno in slušno zaznavanje, prostorska orientacija in  ritmizacija) kaže 

na visoko tveganje za pojav bralno-napisovalnih težav v šolskem obdobju. Dodatni 

primanjkljaji so bili prisotni tudi z vidika hitrega upada pozornosti in izrazitega 

psihomotoričnega nemira (hiperaktivnost) tako v okviru vodenih aktivnosti kot pri igri. 


