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POVZETEK 

 

V diplomskem delu je predstavljen pomen integracije posturalnih in dinamičnih refleksov za 

otrokov razvoj po nevrosenzomotorični metodi dr. Masgutove za integracijo refleksov 

(MNRI®). Na podlagi dejstva, da omenjena metoda še ni prevedena v slovenski jezik, smo jo 

teoretično predstavili z deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Z odgovori na 

raziskovalna vprašanja »Kdo je metodo razvil?«, »Na čem je metoda osnovana?«, »Na katera 

področja otrokovega razvoja lahko vplivajo refleksi?« in »Kakšne rezultate prinaša uporaba 

metode pri otrocih s posebnimi metodami?« smo želeli metodo MNRI® približati 

vzgojiteljem in drugim pedagoškim delavcem, ki iščejo odgovore o načinu uravnoteženja 

nevrološkega razvoja in integracije primarnih gibov – refleksov, koordinacijskega sistema in 

sposobnosti za optimalno delovanje, razvoj in učenje. V diplomskem delu so opisani refleksi 

glede na sistem gibalne koordinacije ter njihov pomen za otrokov razvoj in učenje. Skladno s 

tem so v diplomskem delu predstavljeni tudi razvoj živčnega sistema, otrokov gibalni razvoj 

in delovanje možganskih hemisfer.  

 

Ključne besede: refleksi, MNRI®, razvoj otroka, integracija, gibanje 

 



 

ABSTRACT 

 

In this thesis, we explored the impact of postural and dynamic reflex integration on a child's 

development according to Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration (MNRI®). 

Because the method has yet to be translated into Slovenian, this is a theoretical presentation 

using descriptive pedagogical research methods. We answered the following questions: Who 

developed this method? What on is the method based? Which aspects of a child's 

development do reflexes impact? What are the results of applying the method in special needs 

children? The answers were used to familiarize teachers with this method. Teachers that are 

looking to balance the neurological development and integrate primary movement patterns: 

reflexes, coordination and the tools for optimal functioning, development and learning 

abilities. We described reflexes using motor coordination and their role in a child's 

development and education. Accordingly, we also explored the development of the nervous 

system and the child's motor skills and the functions of the cerebral hemispheres. 
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1   UVOD  

 

Obdobje zgodnjih izkušenj otroka in njegovih gibalnih vzorcev je zelo pomembno za 

nadaljnje učenje in razvoj, zato smo se v diplomskem delu osredinili na primarne gibe – 

reflekse, ki so dani vsakemu izmed nas že v času razvoja v maternici. Odločili smo se za 

raziskovanje nevrosenzomotorične metode dr. Masgutove za integracijo refleksov® (v 

nadaljevanju metode MNRI®), saj temelji na novejših spoznanjih nevroznanosti in omogoča 

ponovno vzpostavitev ravnovesja v odnosu med senzorično aktivacijo in motoričnim odzivom 

ter sproža nastajanje novih nevronskih poti, ki omogočajo primernejše odzivanje in lažje 

premagovanje ovir na celotnem področju človekovega delovanja. V diplomskem delu smo 

opisali razvoj človeških možganov ter otrokovo učenje preko motoričnega in 

senzomotoričnega delovanja. Opisali smo pomembnost pravilne predelave informacij, ki jih 

otrok dobi preko senzoričnih sistemov in jih skozi izkušnje z okoljem vpleta v svoj 

kognitivni, motorični in spoznavni razvoj. Gibalni razvoj pomembno vpliva tudi na 

kognitivni, govorni in čustveni razvoj otroka. V diplomskem delu smo preučevali metodo 

MNRI®, s katero lahko korigiramo morebitne napačne gibalne vzorce. Izbrali smo 

monografski tip dela, in sicer smo uporabili pet strokovnih člankov, MNRI® monografiji in 

dela, povezana z razvojem možganov. S sistematično analizo člankov smo odgovorili na 

vprašanja, kaj je MNRI®, kdo je metodo razvil in na čem je osnovana. Opisali smo reflekse 

po metodi MNRI® in njihov vpliv na različna področja otrokovega razvoja. 
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2   PREDMET IN PROBLEM 

 

2. 1 MOŽGANI 

 

Naše telo deluje s pomočjo elektrike, ki jo živčni sistem pošilja z možganskimi signali v 

središče živčnega sistema – možganov. Čeprav možgani odraslega človeka tehtajo le 1,4 kg, 

so prav oni tisti, ki preko čutilnih živcev prenašajo sporočila iz okolja, uravnavajo naše 

vedenje, čustvovanje, gibanje (Lavtižar, 2014).  

Nekateri možgane in njihovo delovanje opisujejo kot telefonsko omrežje, saj vzpostavljajo 

pravilne povezave med čutili in možganskimi centri ter možganskimi centri med seboj. S tem 

omogočajo tudi potek nezavednih telesnih procesov, na primer nadzor telesne temperature, 

krvnega tlaka in dihanja (Bregant, 2007). Možgane sestavljajo živčne celice, ki so med seboj 

povezane v omrežja, v katerih se stalno odvijajo kemične in električne aktivnosti (Sinapsa, 

2019). Preko čutov možgani sprejemajo sporočila iz okolice in nam s tem omogočajo, da 

vidimo, slišimo, zaznavamo in koordiniramo gibanje (prav tam).  

V diplomskem delu so predstavljeni posamezni deli možganov in njihove funkcije. Njihovo 

delovanje je usklajeno z medsebojno povezanostjo milijarde nevronov, ki povezujejo 

posamezna območja možganov v zapleteno celoto (Kremžar in Petelin, 2001). Možgani 

delujejo kot skupek verižnih reakcij, ki preko zaznavanja s čutili uravnavajo naše doživljanje 

okolice (Lavtižar, 2014). 

Naša čutila se nahajajo v možganski skorji (korteksu), ki je siva zunanja plast možganov 

(Russell, 1986). Možganska skorja se deli na več delov, saj ima vsak od njih posebno vlogo 

zaznavanja s čutili. Čutilo za vid se nahaja v zatilnem režnju – vidni korteks – in nam 

omogoča sprejemanje vidnih dražljajev (barve, črte, oblike). Slušni korteks skrbi za 

razlikovanje sprejetih zvokov, olfaktorni korteks nadzoruje voh, jezik in njegove brbončice 

posredujejo signale gustatornemu korteksu in somatosenzorni korteks z živčnimi končiči po 

celem telesu zaznava okolico preko tipnega čutila (Lavtižar, 2014). Ko sporočila iz okolice 

pridejo v možgansko skorjo, se jih zavemo in nanje odgovorimo z zavestnim uravnavanjem 

gibov (Kremžar in Petelin, 2001). Ti gibi so hoteni, namerni, urejeni. V možganski skorji se 

izvajajo funkcije mišljenja, zavedanja, govora in telesnega občutenja (prav tam). 
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Hrbtenjača je z vidika filogenetskega razvoja najstarejši del možganov, ki poteka od tilnika do 

konca hrbta, napolnjena je z možgansko tekočino in služi kot povezava med telesom in 

možgani, saj sporočila telesnih občutkov po tej poti prihajajo v možgane (Russell, 1986). 

Hrbtenjača izvršuje tudi nekatere reflekse: solzenje, kihanje, žvečenje, dihanje, hoja … 

(Kremžar in Petelin, 2001). Tako imenovani plazilski možgani nadzorujejo delovanje srčno-

žilnega sistema in dihanje ter zagotavljajo preživetje po sistemu »boj ali beg« (Bregant, 

2012). 

Možgansko deblo se nahaja na vrhu hrbtenjače, kjer sprejema dražljaje iz senzoričnih 

sistemov, in je izvor spontanih motoričnih odzivov na te dražljaje (Blomberg, 2015). 

Možgansko deblo v živčnem sistemu zavzema centralni položaj, saj od tu dražljaji potujejo do 

primernih jeder v možganski skorji (Kremžar in Petelin, 2001). Možgansko deblo nadzoruje 

tudi dihanje, srčno-žilni sistem in nekatere reflekse, kot so sesanje in požiranje ter 

postavitveni refleksi (prav tam). Centralni del možganskega debla je retikularna formacija, ki 

vzdržuje mišični tonus in je izvor vseh spontanih gibanj ter deluje kot nadzornik centralnega 

živčnega sistema – odgovorna je za stanje budnosti in pozornosti –, hkrati pa deluje kot cedilo 

za senzorične dražljaje – odloča, kateri so pomembni in kateri moteči. Nepravilno delovanje 

retikularne formacije je velikokrat vzrok za učne težave, nepravilni mišični tonus in slab 

nadzor očesnih mišic (Kremžar in Petelin, 2001). 

Možganska skorja in mali možgani so si po živčni zgradbi deloma podobni, vendar mali 

možgani obvestila sprejemajo iz mišičnega vretena in notranjega ušesa, na ta način uskladijo  

delovanje mišic za enakomerno gibanje (prav tam). Mali možgani skrbijo za izvajanje 

koordiniranega gibanja, ohranjanje statičnega in dinamičnega ravnotežja ter izvajanje hotenih 

gibalnih vzorcev (prav tam). 

V srednjih možganih se nahaja limbični sistem, ki predeluje čustva in spomin, nadzoruje 

gibanje, telesno temperaturo in delovanje notranjih organov (Bregant, 2012). Sestavljajo ga 

možganska jedra: talamus, hipotalamus, bazalni gangliji, amigdala in hipokampus 

(Hannaford, 2007). Talamus deluje kot komunikacijski center, ki sprejema dražljaje, prejete 

skozi čutila, in jih pošilja v različne dele korteksa v predelavo (Lavtižar, 2014). Hipokampus 

je odgovoren za spomin, amigdala pa shranjuje naše čustvene spomine (Bregant, 2012). V 

limbičnem sistemu postanejo učni procesi čustveno obarvani (Kremžar in Petelin, 2001). Pod 

talamusom se nahaja hipotalamus, velik kakor grah, pa vendar skrbi, da so vse fiziološke 

funkcije v ravnovesju, nadzoruje sestavo krvi, uravnava telesno temperaturo … Zaradi 

hipotalamusa smo lačni, žejni, zaspani, nam je vroče … (Russell, 1986). Bazalni gangliji 
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povezujejo in usklajujejo dražljaje med malimi možgani in čelnim režnjem ter tako 

nadzorujejo telesno gibanje (Hannaford, 2007). Limbični sistem filogenetsko gledano spada 

pod sesalske možgane (Bregant, 2012). 

 

2. 1. 1 RAZVOJ MOŽGANOV 

Marjanovič Umek in Zupančič (2004) trdita, da je razvoj človeških možganov verjetno 

popolnoma odvisen od genov in da se prične s spočetjem nekje osemnajsti oz. devetnajsti dan 

po oploditvi. Nastajati začne živčna plošča iz ektoderma, katere robovi se začnejo kmalu 

ukrivljati in se približevati drug drugemu. V sredini se združita v živčno cev, ki se kasneje na 

enem koncu zapre, kar je zasnova hrbtenjače, iz na koncu zaprte cevke pa zrastejo možgani. 

Postopoma se ravna valjasta cevka zvija v črko C in tako ostane do konca 8. tedna nosečnosti. 

Po tem času je že mogoče opaziti tri možganske mehurčke, iz katerih kasneje zrastejo 

posamezni deli možganov. Pri rojstvu možgani tehtajo 10 odstotkov celotne teže 

novorojenčka (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). V nosečnosti so za razvoj možganov 

zelo pomembni prehrana in hormonsko ravnovesje nosečnice ter prisotnost alkohola in težkih 

kovin, saj je razvoj možganov nadzorovan s strani hormonov in rastnih faktorjev (Bregant, 

2012). Takrat nastajajo nevroni. Po rojstvu nevroni predvsem zorijo, povečuje se tudi število 

sinaps. Gostota sinaps je pri triletnikih za polovico večja kot pri odraslih osebah. Največje 

število sinaps otroci dosežejo med tretjim in devetim letom starosti. Za sinapse velja, da se 

obnašajo po pravilu »uporabi ali izgubi«, zato sinapse vse življenje nastajajo, se krepijo in 

izginjajo, kar nakazuje na plastičnost možganov (prav tam). 

Za razvoj možganov so izredno pomembna obdobja hitrega razvoja, ki jih poimenujemo 

kritična obdobja. Če otroku v občutljivem obdobju ne nudimo spodbudnega okolja za razvoj, 

so lahko nekatere faze razvoja zamujene ali manj razvite (Bregant, 2012). Zorenje možganov 

po rojstvu ne poteka zgolj zaradi starosti, ampak je pogojeno z gibalnimi izkušnjami skozi 

celotno življenje (Bregant, 2007).  
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Čas Razvoj 

Nosečnost – 15 mesecev 

Plazilski možgani 

Osnovne preživetvene potrebe: dotik, hrana, varnost. 

Čutilni razvoj se začne z vestibularnim sistemom, nato slušnim, 

taktilnim, čutilom za vonj in okus in nazadnje z čutilom za vid 

– obilno senzorično aktiviranje. 

Motorični razvoj poteka od refleksa do aktiviranja mišic trupa, 

prstov, rok in nog, kar vodi k obračanju, sedenju, plazenju in 

hoji. 

15 mesecev – 4,5 let 

Limbični sistem/odnosi 

Razumevanje sebe/drugih, sebe/čustva, sebe/jezika. 

Raziskovanje čustev, jezika in komunikacije, razvoj domišljije, 

razvoj splošnih motoričnih sposobnosti, razvoj spomina. 

Socialni razvoj. 

4,5 let – 7 let 

Razvoj desne možganske polovice 

Celostno dojemanje.  

Vizualna predstavljivost, razvoj ritma, čustev in intuicije. 

Razvoj govora v povezano misel. 

7 – 9 let 

Razvoj leve možganske polovice 

Linearno obdelovanje podatkov, razumevanje po delih. 

Razvoj pisanja in branja. 

Linearno matematično obdelovanje podatkov. 

Usklajevanje gibov za ples in šport, natančnost motorike rok in 

prstov. 

8 let 
Razvoj čelnega režnja 

Razvoj fine motorike – izpopolnjevanje veščin. 
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Notranji govor – kontrola vedenja. 

Finomotorično usklajevanje oči za zmožnost sledenja in razvoj 

dvodimenzionalnega fokusa. 

9 – 12 let 

Obdelovanje podatkov z 

obema možganskima 

polovicama 

Povečan razvoj korpusa kolosuma in mielinizacija. 

12 – 16 let Zavedanje sebe, telesa, drugih, družbe in družbene vključenosti. 

16 – 21 let 
Delovanje možganov/telesa kot celote, socialne interakcije, 

planiranje prihodnosti, raziskovanje novih idej. 

21 plus 

Globalno/sistemsko mišljenje. 

Uvid. 

Dokončen razvoj altruizma, ljubezni, šočutnosti. 

Izostrene veščine fine motorike. 

 

Tabela 1: Razvoj možganov po Hannafordovi, 2007 

 

2. 1. 2 DELOVANJE MOŽGANSKIH HEMISFER 

Naša možganska skorja je razdeljena na levo in desno možgansko polovico (hemisfero), ki sta 

specializirani za posebne naloge. Med njima poteka množica živčnih vlaken (korpus 

kolosum), ki je vez in komunikator med obema polovicama možganov. Za usklajeno 

delovanje telesa in mišljenja, za vzdrževanje pokončne drže, branje, pisanje … morata obe 

polovici delovati usklajeno (Kremžar in Petelin, 2001). Na primer za sposobnost branja mora 

leva polovica prepoznavati črke in jih združevati v besede, desna polovica pa nam razloži 

njihov pomen, da nam prebrano postane smiselno kot celota. Kar vidimo z levim očesom ali 

slišimo z levim ušesom, potuje v desno možgansko polovico, in kar vidimo z desnim očesom 

ali slišimo z desnim ušesom, potuje v levo možgansko polovico. Torej imajo naši možgani 

navzkrižni vzorec potovanja dražljajev in informacij. Vse senzorično-motorične funkcije na 

eni strani telesa potujejo navzkrižno v drugo stran možganskih centrov (Hannaford, 2007). V 

zgodnjem obdobju se obe hemisferi razvijata enakomerno. Končna stranskost oziroma 
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lateralizacija je zaključena v starosti od osem do devet let (Kremžar in Petelin, 2001). Dr. 

Carla Hannaford meni, da se leva možganska polovica dokončno razvije med sedmim in 

devetim letom, kar sovpada z razvojem logičnega mišljenja, desna možganska polovica pa 

med četrtim in sedmim letom otrokove starosti. Dokončna lateralizacija oz. dominantnost 

možganskih hemisfer naj bi se oblikovala med devetim in dvanajstim letom starosti. Ko se 

razvije dominantni profil, po korpusu kolosomu potuje štiri milijarde sporočil v sekundi, kar 

vodi k razvoju operativnega mišljenja (Hannaford, 2007).  

 

2. 2 MOTORIČNI IN SENZOMOTORIČNI RAZVOJ 

 

2. 2. 1 GIBALNI RAZVOJ 

Vsak otrok se rodi s prirojenimi živčnimi sposobnostmi, ki so osnoven in nerazvit potencial, 

na katerega vplivamo z izkušnjami in spodbudami (Kremžar in Petelin, 2001). 

Pri otroku sprva opazimo masovne nediferencirane gibe, ki jih sprožijo senzorične spodbude. 

To so zgodnji refleksi, ki služijo preživetju. Refleksi so nekoordinirani, nehoteni gibalni 

vzorci, ki so se predhodno razvili že v maternici. Ta gibanja izhajajo iz možganskega debla in 

so nenamerna, odvisna od sprememb položaja glave in okončin (prav tam). Otroku 

omogočajo obračanje glave, sesanje, požiranje, prijemanje. Vsa ta gibanja so refleksna, 

nekatera izginejo in jih nadomestijo namerni gibalni vzorci, druga ostanejo celo življenje. Za 

ocenjevanje prisotnosti in moči refleksov uporabljamo Brazeltontovo lestvico, ki oceni 

novorojenčkovo nevrološko zrelost (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Otrok se rodi z dozorelim proprioceptivnim, taktilnim in vestibularnim sistemom ter 

refleksnim odzivanjem na senzorične dražljaje. Kasneje se s pomočjo zadostne količine 

senzoričnih dražljajev razvijeta še vizualni in avditivni senzorični sistem, tako se razvija 

osrednji živčni sistem in otrok začne izvajati namenska gibanja. Z vajo in ponavljanjem 

razvije gibalni vzorec – namerno gibanje – in začne motorično planirati (Kremžar in Petelin, 

2001). Med gibalne vzorce spadajo dvig glave, obračanje telesa, kobacanje, plazenje, 

plezanje, hoja, dričanje, tek, met, udarec, skok, skakanje, preskok, brcanje, udarjanje, suvanje, 

potiskanje in nošenje (prav tam). 

V dojenčkovem razvoju pri gibalnem dozorevanju obstajajo mejniki, kjer se gibalni vzorci 

pojavljajo v točno določenem zaporedju. To pomeni, da brez predhodno osvojene faze ne 
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more nadaljevati z drugo gibalno dejavnostjo. Seveda otroci faze gibalnega razvoja usvajajo 

različno hitro. Z usvajanjem posameznih gibalnih sposobnosti otrok kasneje posamezne 

gibalne vzorce združi v zapletenejše gibalne sisteme (prav tam). Na primer, najprej z 

nenačrtnim prijemanjem tipa svet okoli sebe, kasneje združi prijemanje s koordinacijo oko-

roka in nosi predmete v usta, pri letu in pol lahko zlaga stolp iz kock (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). 

Videmšek in Pišot v knjigi Šport za najmlajše (po Gallahueju in Ozmunu, 2006) razdelita 

gibalni razvoj otroka v štiri faze motoričnega razvoja. Gibalni razvoj poteka v naslednjem 

zaporedju: 

FAZE MOTORIČNEGA 

RAZVOJA 

OKVIRNO STAROSTNO 

OBDOBJE 

STOPNJE 

MOTORIČNEGA 

RAZVOJA 

Refleksna gibalna faza 

Prenatalno obdobje do 4. 

meseca  

Od 4. meseca do 1. leta 

Stopnja vkodiranja 

(zbiranja) informacij 

Stopnja dekodiranja 

(procesiranja) informacij 

Rudimentalna faza 
Od rojstva do 1. leta 

Od 1. do 2. leta 

Stopnja inhibicije refleksov 

Predkontrolna stopnja 

Temeljna gibalna faza 

Od 2. do 3. leta 

Od 4. do 5. leta 

Od 6. do 7. leta 

Začetna stopnja 

Osnovna stopnja 

Zrela stopnja 

Specializirana gibalna faza 

Od 7. do 10. leta 

Od 11. do 13. leta 

Od 14. leta naprej 

Splošna stopnja 

Specifična stopnja 

Specializirana stopnja 

 

Tabela 2: Gibalni razvoj po Gallahueju in Ozmunu, 2006 (Videmšek, Pišot, 2007) 
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Po Kremžarjevi in Petelinu (2001) motorični razvoj posameznika poteka po načelih: 

1. Načelo razvojne smeri: Že v času zarodka gibalni razvoj poteka v dveh smereh razvoja: od 

glave navzdol – cefalokavdalna smer – in v smeri od sredine telesa navzven – 

proksimodistalna smer. 

2. Načelo vzajemnega delovanja: Vsi gibalni organi človekovega telesa so parni in za 

usklajeno gibanje obeh polovic telesa mora med parom potekati usklajena igra mišic. 

3. Načelo neobrnjenosti, nepovratnosti: Da bi bili naprednejši gibalni vzorci izvedljivi, mora 

otrok najprej osvojiti nižje gibalne vzorce. Razvoj mora upoštevati vrstni red in ne 

izpuščati faz razvoja. 

4. Vrstni red razvoja: Motorični razvoj vsakega otroka poteka v zapovrstnih fazah, in s tem se 

pridobivajo in izpolnjujejo njegovi gibalni vzorci, hkrati pa z naprednejšimi gibalnimi 

vzorci spoznava in stopa v stik s svojo okolico. 

5. Funkcionalna nesomernost: Enakomeren razvoj obeh možganskih polovic omogoča tesno 

sodelovanje obeh strani telesa in pripelje do občutka skupnega pripadanja. Šele takrat, ko 

obe telesni polovici delujeta kot eno, lahko pride do ročne dominantnosti – lateralizacije 

(Kremžar in Petelin, 2001).  

Gibalni vzorci, ki delujejo kot gradbeni kamni, so najprej vidni kot grobi gibi: dvig glave, 

obračanje telesa, plazenje, plezanje, hoja … V času od prvega do tretjega meseca starosti se je 

otrok sposoben obrniti z boka na hrbet in kasneje v obratni smeri. Pri petih do sedmih mesecih 

se obrne s hrbta na trebuh, nato prideta nekje do sedmega meseca na vrsto samostojno sedenje 

in sposobnost, da se ob opori samostojno postavi v stoječ položaj. Po šestem mesecu se otrok 

začne premikati z gibalnimi vzorci (npr. plazenje, hoja po vseh štirih), ki so potrebni, preden 

osvoji hojo. Samostojno začne otrok hoditi od devetega do trinajstega meseca starosti 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Da bi bili naprednejši gibalni vzorci izvedljivi, mora 

otrok najprej osvojiti nižje gibalne vzorce; najprej se na primer nauči sedeti, šele nato lahko 

vstane ob opori, kar lahko do določene mere nadomesti s kompenzacijo oz. pride do 

zapoznitve razvoja. Sposobnost teka se razvija od otrokovega drugega leta starosti pa skozi 

celotno zgodnje otroštvo, saj se usklajuje vzporedno z razvojem moči, hitrosti in 

usklajevanjem gibov. Sposobnost skakanja se razvije kasneje kot hoja, prav tako samostojno 

premagovanje stopnic s pristopanjem. Dveletni otrok predmete že meče v stoje in nenatančno, 

medtem ko štiriletni otrok že usklajuje ostale dele telesa in usmeri met predmeta. Otrokova 

sposobnost natančnega prijemanja se krepi od prijemanja predmetov s celo dlanjo (šest 

mesecev) do natančnega pincetnega prijema (osem do enajst mesecev) (prav tam). 
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2. 2. 2 SENZOMOTORIČNI SISTEM 

Ob rojstvu je otrok najbolj nebogljen med živimi bitji, gibalno izvaja le nekontrolirane grobe 

gibe, ki služijo preživetju, je pa zelo dobro opremljen s čuti za vid, sluh, vonj in okus. To so 

njegovi prvi kanali za doživljanje sveta okoli sebe. Zanimivo pa je, da ima dojenček najslabše 

razvit vid, čeprav je to čut, s katerim najpogosteje raziskujemo svet. Vsa naša prva dojemanja 

sveta prejmemo preko čutov, šele kasneje s koordiniranimi in namernimi gibi svet 

spoznavamo z lastnim telesom (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Vsak občutek je 

nekakšno sporočilo, ki ga živčni sistem uporabi za motorični odziv. Pretok obvestil v 

možganih poteka preko dražljaja, ki poraja občutek. Ta se v možganih predela in se kot izhod 

oblikuje v gib, ki odraža vedenje (Kremžar in Petelin, 2001). Opazujemo lahko kvaliteto 

gibanja, ki kaže stopnjo integracije senzoričnega odnosa. Zato je torej pomembno 

razumevanje tesnega sodelovanja senzomotoričnega sistema z gibalnim razvojem, saj po 

Ayresovi (1972) v Kremžar in Petelin (2001) obstaja neločljiv člen med senzoričnim vnosom 

in motoričnim izhodom in je gibanje eno najmočnejših organizatorjev senzoričnega vnosa 

(prav tam). Človek deluje kot zaznavno-združevalni in gibalno-zaznavni povratni sistem, ki se 

ob motnjah v delovanju senzoričnega sistema izkazuje v neobičajnih motoričnih odzivih (prav 

tam). 

Senzorični sistem se deli na sedem področij glede na čutilo in deluje kot vhod za dražljaje 

preko taktilnega, vestibularnega, proprioceptivnega, vizualnega, avditivnega, gustatornega in 

olfaktornega sistema. Dražljaje iz okolja predeluje ter pošilja v možgane (Kremžar in Petelin, 

2001).  

Vestibularni sistem je naše čutilo za ravnotežje in deluje kot temeljni kamen osnovne 

motorike. To čutilo se nahaja v notranjem ušesu, kjer se po polkrožnih kanalih pretaka 

endolimfa, ki s svojim pretakanjem ravnotežnostnim receptorjem sporoča smer in hitrost 

gibanja glave. Drugi receptorji v mešičkih nam z aktivacijo ravnotežnostnega živca povedo, 

kaj je zgoraj in kaj spodaj (Kremžar in Petelin, 2001). Kakor je gravitacija neprestano 

prisotna, tako je naš vestibularni sistem neprestano vključen in sprejema obvestila o položaju 

glave. Vestibularni sistem je izvor našega dinamičnega in statičnega ravnotežja. To je 

senzorični sistem, ki dozori najprej, celo prej kot taktilni. Zarodek že v maternici s pomočjo 

vestibularnega sistema v sodelovanju s taktilnim dobi prve izkušnje prek ravnotežja. 

Raziskave kažejo, da materino gibanje spodbuja razvoj vestibularnega sistema, kasneje pa 

lahko opazimo, da novorojenemu otroku ugaja ritmično zibanje, ki predstavlja igro z 

ravnotežjem. Za njegov urejen razvoj moramo ravnotežnostni sistem nenehno spodbujati, na 
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kar nakazujeta že sam otrokov razvoj in njegovo vedenje: potreba po skakanju, valjanju, 

preskakovanju – vse to so gibanja, s katerimi se otrok uri v iskanju ravnotežja in 

obvladovanju lastnega telesa (prav tam). 

Čutilo za dotik (taktilni sistem) nam skozi kožo in živčne končiče sporoča zaznave iz okolja 

(mrzlo, toplo, pritisk, bolečina, ostrina ...). Čutilno zaznavanje preko kože je ob rojstvu polno 

razvito in je prvi stik med otrokom in okolico, zato je pomembno, da otrok taktilne dražljaje 

pravilno obdela ter ob tem doživlja zaupanje in varnost. S proprioceptivnim sistemom se ob 

dotikanju kože razvija zavedanje o mejah telesa in telesni shemi. Čutne zaznave na koži 

potujejo preko čutilnih telesc v hrbtenjačo in potem v posamezne dele možganskega debla in 

možganske hemisfere. Nekaterih dotikov se ne zavedamo, čeprav vzdržujejo naše stanje 

budnosti in ravnovesje v možganih. Brez dražljajev dotika v naših možganih nastane nered. 

Predvsem pa smo občutljivi na dražljaje, ki izhajajo iz prstov, rok in ustnega predela. Ti 

dražljaji potujejo v možgansko skorjo, kjer jih določeni deli obdelajo glede na telesni izvor 

dražljaja (prav tam). 

Proprioceptivni sistem nam omogoča globinsko občutenje telesa in je izredno pomemben za 

senzorično-intelektualni in motorični razvoj, saj nam pošilja povratna obvestila o gibalnih 

dejavnostih in zaznavanju pritiska na naše telo. Z njim se zavedamo telesnega položaja in 

gibanja. Obvestila sprejema iz mišic, sklepov, vezi in kosti. Krčenje in raztezanje mišic ter 

pritisk in vleka v sklepih in vezeh nam dajejo občutenje lastnega telesa v prostoru in močno 

vplivajo na telesno držo. Gibanje sproži globinsko zaznavanje naše telesne sheme, skupaj z 

vestibularnim in taktilnim sistemom lahko zato ustrezno in natančno obvladujemo svoje telo 

ter izvajamo načrtovana gibanja (prav tam). 

Avditivni sistem skozi zunanje uho sprejema zvočne valove, ki se pretvorijo v električno 

energijo. Slušno zaznavanje je pomembno za dober splošen razvoj, saj skupaj z drugimi čutili 

oblikuje slušno orientacijo in prostorsko zaznavanje ter je podlaga za razvoj govora (prav 

tam). Ker sta čutilo za ravnotežje in čutilo za sluh tesno povezana, lahko pri otrocih z 

motnjami ravnotežja zasledimo govorne in jezikovne težave (prav tam).  

Olfaktorni sistem sprejema svetlobne dražljaje preko očesne mrežnice, od koder potem 

potujejo preko vidnega živca v centre velikih možganov. V sodelovanju z ravnotežnostnim, 

taktilnim in proprioceptivnim sistemom ter gibanjem otrok razvije prostorske predstave o sebi 

in okolju. 
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Sodobni način življenja in hiter tempo vsakdana marsikaterega otroka prikrajšata za 

dragocene gibalne izkušnje, za igro raziskovanja lastnega telesa in njegovih zmožnosti. 

Najsodobnejše raziskave omogočajo vpogled v delovanje možganov veliko natančneje kot na 

primer pred desetimi leti in strokovnjaki različnih metod poučevanja, kot so NTC-učenje, 

IGR-koncept, Pedokinetika® in metoda Feldenkrais®, poudarjajo pomen gibanja za otrokov 

celosten razvoj. Metoda MNRI® temelji na senzoričnem inputu in motoričnem odzivu, 

katerih usklajenost je pomembna za celostno delovanje človeka. Ker metoda še ni prevedena 

in predstavljena v slovenskem jeziku in ker delo kvalificiranega terapevta po metodi MNRI® 

v Sloveniji opravljajo le trije ljudje, smo se odločili predstaviti to metodo. 

 

3   CILJI 

 

Skladno s problemom diplomskega dela smo si zastavili naslednja cilja: 

- predstaviti metodo MNRI® in 

- analizirati pomen refleksov za otrokov razvoj. 

 

4   RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

- Kdo je metodo razvil? 

- Na čem je metoda osnovana? 

- Na katera področja otrokovega razvoja lahko vplivajo refleksi? 

- Kakšne rezultate prinaša uporaba metode pri otrocih s posebnimi potrebami? 

 

5   METODE DELA 

 

Diplomsko delo je monografsko. Uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Pri iskanju, pregledovanju in pisanju so nam bili v pomoč domača in tuja 

literatura, internetne strani, seminarji ter tudi lastne izkušnje. 
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6   REZULTATI 

 

Rezultate bomo predstavili skladno z zastavljenimi vprašanji. 

 

6. 1   KDO JE METODO RAZVIL? 

Avtorica nevrosenzomotorične metode integracije refleksov (MNRI®) je dr. Svetlana 

Masgutova, ki je leta 1988 doktorirala iz razvojne in izobraževalne psihologije v Rusiji. Dr. 

Masgutova je svojo kariero začela kot predavateljica na različnih univerzah v Rusiji in kot 

znanstvena raziskovalka na Ruski izobraževalni akademiji. Tri leta je študirala medicino, se 

izučila za maserko, se vključevala v psihoterapevtske programe in končala podiplomski študij 

Kliničnega nevrolingvističnega razvoja na Poljskem (Masgutova, 2012). 

Trenutno je predavateljica na varšavski medicinski akademiji in direktorica Mednarodnega 

inštituta dr. Svetlane Masgutove za gibalni razvoj in integracijo refleksov ter direktorica 

Izobraževalnega inštituta Svetlane Masgutove za izobraževanje nevrosenzomotorične in 

refleksne integracije (prav tam). 

Največji vpliv na njeno delo je imelo sodelovanje z žrtvami naravnih katastrof in vojn, kjer je 

delala z ljudmi, ki so doživeli posttravmatski stres. Predvsem pa je nanjo vplivala nesreča 

potniškega vlaka, kjer je bilo več kot petsto ljudi mrtvih in več kot šeststo ljudi hudo ranjenih 

(Masgutova in Masgutov, 2013). Tam je bilo na stotine ranjenih otrok z močnimi opeklinami 

in odtrganimi udi ter travmatiziranimi od nesreče … Opazila pa je, da so pri otrocih prisotni 

primarni motorični odzivi, ki so namenjeni preživetju. Ker s svojim akademskim znanjem ni 

znala pomagati, je z otroki začela delati vaje Braingym – vaje iz pedagoške kineziologije. Le 

tako jih je lahko umirila. S spoznanjem, da so se pri travmatiziranih otrocih sprožili primarni 

refleksi, zadolženi za preživetje, in da so otroci obtičali v nepremičnem stanju, se je odločila, 

da poglobi znanje o refleksih, primarnih gibih, ki lahko telo zopet uravnovesijo, in tako je 

postala avtorica metode MNRI® (prav tam). Njeno raziskovanje in delo temeljita na delih 

avtorjev L. S. Vigotsky, I. Pavlov, I. Setchenov, A. Uhtomsky, N. Bernstein, P. Anokhin, A. 

Lauria, J. Piaget, R. Sperry in R. Ornstein ter mnogih drugih (Masgutova, 2012). 
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6. 2   NA ČEM JE METODA MNRI® OSNOVANA?  

Dr. Svetlana Masgutova opredeli otrokov razvoj kot naraven proces, v katerem imajo 

prirojeni primarni gibi – refleksi – pomembno vlogo, saj otroku omogočajo obdelavo 

senzomotoričnih dražljajev, kontrolirano odzivanje na dražljaje, možgansko procesiranje, 

nadzorovanje gibanja in celotnega motoričnega delovanja (Masgutova, 2012). 

I. M. Sechenov je refleks definiral kot »nevrološko reakcijo živčnega sistema, sproženo s 

stimulacijo receptorjev na koži, v mišicah, kitah, membranah sluznice in zenicah« (prav tam). 

Metoda izhaja iz zavedanja, da se prvi otrokovi gibi razvijejo že v maternici – premikanje 

glave ploda, spuščanje po porodnem kanalu, prvi vdih … Dojenčkovi refleksi ne izginejo, 

ampak še naprej delujejo na višjih ravneh živčnih formacij. Njihova primarna naloga je 

zaščita in zagotovitev preživetja. V kasnejšem razvoju nam integrirani refleksi pomagajo pri 

»spopadanju« z zunanjim svetom. Če niso pravilno integrirani, povzročajo najrazličnejše 

težave: nekonstruktivne gibalne vzorce, ki preprečujejo razvoj zrelega gibanja, spretnosti in 

intelektualnih sposobnosti (prav tam). Ob zavedanju, da se vsak zarodek uri v gibanju že v 

maternici in da se ta gibanja po rojstvu razvijejo v hotena in kasneje avtomatizirana gibanja, 

je pomembno, da otroku s poznavanjem refleksnih vzorcev omogočimo pravilen gibalni 

razvoj. 

Metoda MNRI® temelji na krožnem delovanju refleksov. Refleks za svojo sprožitev 

potrebuje aktivacijo receptorja – senzorični dražljaj, ki potuje na predelavo v živčni sistem, 

sledi pa mu končni motorični odziv na dražljaj. Z metodo sprožimo senzorični dražljaj na 

koži, v sluznici in kitah ter potem opazujemo motorični odziv na telesu. Na primer pri 

refleksu Babinski je senzorični dražljaj poteg s prstom po zunanji strani stopala, pravilen 

motorični odziv je razteg nožnih prstov v pahljačo (Masgutova, 2012).  

Metoda MNRI® je bila razvita za osebe s primanjkljaji na kognitivnem, govornem, 

vedenjskem, emocionalnem in motoričnem področju. Refleksi delujejo v treh korakih; najprej 

se zgodi senzomotorična stimulacija-dražljaj, ki potuje v možgane v obdelavo, in telo se 

odzove z motoričnim odzivom. Če je refleks integriran, je ta motorični odziv pravilen, če ni, 

se telo odzove napačno, pa naj bo to v iskanju ravnotežja, agresivnem obnašanju, tesnobi ali 

slabši učni sposobnosti. MNRI® želi vzpostaviti pravilen odnos med inputom in outputom z 

oceno aktivnosti refleksov in potem z integracijo nedozorelih refleksov. Metoda se poslužuje 

neinvazivnih prijemov, ki stimulirajo živčevje in senzomotorične točke na telesu ter v njem 

vzpostavijo naravno ravnovesje. 
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Razvoj posameznega refleksa poteka od pojava do popolne integracije v sedmih zaporednih 

fazah. Osnovni vzorec refleksa služi preživetju in se v prvih treh fazah predvsem razvija in uri 

v refleksnem krožnem vzorcu. V četrti, prehodni fazi se razvijejo različice refleksa, ki 

utrjujejo in vadijo osnovni refleks. V naslednjih treh fazah pa se razvoj refleksa zaključi z 

dozorelostjo v živčnem sistemu. Refleksni vzorec preide z začetnega preživetvenega preko 

vmesnega hotenega delovanja na nivo integracije (spretnosti). 

Dr. Svetlana Masgutova ocenjuje, da na razvoj refleksov vplivajo prirojene motnje, bolezni, 

težave pri rojstvu, različne travme in stres, ki povzročijo napačen ali nepopoln razvoj 

centralnega živčnega, motoričnega in senzoričnega sistema. V teh primerih se refleks ne 

razvije v popolnosti ali pa je njegov razvoj prekinjen ali nefunkcionalen. Glede na stopnjo 

njegove ocene refleks označi kot:  

a) prisoten, dozorel in integriran z malo ali nič odstopanji,  

b) prisoten, nezrel in nefunkcionalen,  

c) prisoten patološki vzorec,  

d) ni prisoten.  

Pri določanju stopnje zrelosti se pri refleksu ocenjuje: vzorec refleksa, smer gibov v 

refleksnem odzivu, čas odziva in dinamiko, moč odziva in simetrijo (Masgutova in Masgutov, 

2013).  

 

6. 3   NA KATERA PODROČJA OTROKOVEGA RAZVOJA VPLIVAJO REFLEKSI?  

Na to vprašanje bomo odgovorili tako, da bomo najprej predstavili refleks, nato pa zapisali, 

kaj se zgodi, če ta refleks ni integriran. 

PREGLED DINAMIČNIH IN POSTURALNIH REFLEKSOV PO DR. SVETLANI 

MASGUTOVI IN NJIHOV VPLIV NA OTROKOV RAZVOJ 

Dr. Masgutova razdeli dinamične in posturalne reflekse glede na sisteme gibalne koordinacije, 

ki je usmerjena na zgradbo telesa (Masgutova, 2012).  
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Tabela 3: Sistem motorične koordinacije, nivo možganov in delovanja refleksov (Masgutova, 2012) 

DESNA – LEVA 

MOTORIČNA TELESNA 

KOORDINACIJA 

Gibanja leve in desne strani 

telesa 

ZGORAJ – SPODAJ 

MOTORIČNA TELESNA 

KOORDINACIJA 

Gibanja spodnje in zgornje 

strani telesa 

SPREDAJ – ZADAJ 

MOTORIČNA TELESNA 

KOORDINACIJA 

Gibanja sprednje in zadnje 

strani telesa 

Neokorteks: leva in desna 

možganska polovica 

Diencefalon: talamus, 

hipotalamus, bazalni 

gangliji, epitalamus / 

povezovanje možganske 

skorje in možganskega debla 

Možgansko deblo: 

Medula spinalis, medula 

obligata / povezava z malimi 

možgani 

Zavedno: učenje in razvoj, 

kognicija in delovanje 

Zavedno in nezavedno: 

izkušnje in čustveni odzivi 

Nezavedno: 

zaščita in preživetje 

Razumsko delovanje; vzrok 

in posledica, zaporedja, 

intuicija kot rezultat izkušenj 

Čustva, občutja, izkušnje 
Nezavedni refleksi, spontani 

odzivi, instinkti 

Refleksi:  

- Prijemalni refleks 

- Refleks potega rok 

- Babkinov refleks dlani in 

ust 

- Refleks Babinski  

- Refleks križnega 

upogibanja in iztezanja 

nog 

- ATVR 

- Refleks čustvene 

povezanosti 

Refleksi: 

- Thomasov refleks 

avtomatičnega koraka 

- Baurerjev refleks 

plazenja 

- Morojev refleks 

objemanja 

- Refleks podpore rok 

- Refleks križnega 

upogibanja in iztezanja 

nog 

- Lanadau refleks 

- Refleks letenja in 

pristajanja 

- Pavlov orientacijski 

refleks 

- Refleks ohromitve 

zaradi strahu 

Refleksi: 

- Refleks iztezanja trupa 

- STVR 

- Hrbtenični Perezov 

refleks 

- Hrbtenični Galantov 

refleks 

- TLR 

- Pavlov orientacijski 

refleks 

- Landau refleks 
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6. 3. 1. SISTEM MOTORIČNE KOORDINACIJE DESNA – LEVA 

Motorična koordinacija levo–desno omogoča usklajeno rabo obeh rok in nog, razvoj 

binokularnega vida in binauralnega sluha, učinkovito motorično planiranje, procesiranje 

informacij (kodiranje in dekodiranje) in razumsko odločanje ter je osnova za učenje in razvoj. 

Refleksi, delujoči v levo-desnem sistemu motorične telesne koordinacije: Robinsonov 

prijemalni refleks, refleks potega rok, Babkinov refleks dlani in ust, refleks Babinski, refleks 

križnega upogibanja in iztezanja nog, AVTR in refleks čustvene povezanosti. 

 

6. 3. 1. 1 ROBINSONOV PRIJEMALNI REFLEKS (ROBINSON HAND GRASP) 

 

 

 

Slika 1: Robinsonov prijemalni refleks (Svetlana 

Masgutova Educational Institute, 2019)  

 

 

Prijemalni refleks se odraža kot močan oprijem dojenčka za prste odraslega ali predmeta.  

Prijemalni refleks se razvije v 11. tednu nosečnosti in se integrira v ročne spretnosti do konca 

prvega leta otrokovega življenja (Masgutova, 2012).  

Omogoča prijemanje in manipuliranje s predmeti, igranje z igračami, torej grobo motoriko in 

razvoj fine motorike prstov, ki je kasneje osnova za pisanje, risanje in govor (prav tam). Otrok 

s prijemanjem predmetov in nošenjem v usta razlikuje levo in desno stran telesa, izvaja križno 

gibanje in s tem prečka telesno sredino, razvija pa tudi koordinacijo oko–roka (Masgutova in 

Masgutov, 2013). 

V primeru neintegriranega refleksa se lahko pojavi zavračanje pisanja in risanja, nepravilno 

držanje pisala, premočan pritisk pisala na papir. Posledica tega so trganje papirja, ročna 

nespretnost, disgrafija in negativen vpliv na razvoj govora (prav tam). 
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6.3.1.2 REFLEKS POTEGA ROK (HANDS PULLING) 

 

 

 

Slika 2: Refleks potega rok (Svetlana Masgutova 

Educational Institute, 2019)  

 

 

Refleks potega rok aktiviramo tako, da dojenčka primemo za zapestje in svoj palec potisnemo 

v njegovo dlan, nato ga poskušamo dvigniti v sedeči položaj. Takrat se otrokovi komolci 

upognejo, glava se dvigne proti prsnemu košu in telo se upogne proti sedečemu položaju. 

Refleks potega rok se pojavi v 12. tednu nosečnosti in se integrira v gibanje dlani v 2. mesecu 

življenja (Masgutova, 2012).  

Refleks omogoča sedenje, rokovanje z velikimi predmeti, seganje po predmetih, razvija 

namernost in natančnost gibov, omogoča potiskanje, metanje in vlečenje predmetov, aktivira 

reflekse poravnave glave, spodbuja radovednost. Ustvarjajo se povezave koordinacije roka–

usta s prinašanjem predmetov do ust, preko katerih otrok spoznava svet in predmete – razvija 

se kognicija. Prav tako se razvija koordinacija roka–oko (Masgutova in Masgutov, 2013). 

Kadar refleks ni integriran, otrok nerad deli igrače, prihaja do zamud v gibalnem razvoju 

(sedenje in obračanje), pojavi se slabši tonus mišic rok, nezmožnost uporabe žlice, slaba fina 

in groba motorika, kar se kaže pri pisanju – pokrčenost komolcev. Neintegriran refleks vpliva 

tudi na razvoj govora in socializacijo (prav tam). 

 

6.3.1.3 REFLEKS BABINSKI (BABINSKI REFLEX) 

Ta refleks se sproži ob rahlem potegu po zunanjem loku stopala od pete do prstov. Takrat 

lahko opazimo, kako se otrokovi prsti raztegnejo kot pahljača, nožni palec se obrne navzgor 

in navznoter. 

 

 



 19 

 

 

 

Slika 3: Refleks Babinski (Svetlana Masgutova 

Educational Institute, 2019)  

 

 

Refleks Babinski se razvije v 12. tednu nosečnosti in se dokončno integrira v 2. do 3. letu 

otrokove starosti (Masgutova, 2012). 

Integracija tega refleksa omogoča razvoj perifernega in centralnega živčnega sistema, pretok 

spinalne tekočine in koordinacijo celotnega telesa. Razvoj tega refleksa pripravi otroka na 

stojo (kasneje na tek, skakanje, plezanje) ter vpliva na ravnotežje (statično in dinamično) in 

stabilnost. Integriran refleks omogoča hojo po razgibanih podlagah in sproščeno hojo po vseh 

straneh stopala (prav tam). 

V primeru neintegriranega refleksa se razvije plosko stopalo, prenos teže na stopala je 

neenakomeren (izraba čevljev), pojavijo se pomanjkanje ravnotežja, slaba drža telesa, 

sramežljivost, nezmožnost odločanja (prav tam). 

 

6.3.1.4 REFLEKS KRIŽNEGA UPOGIBANJA IN IZTEZANJA NOG (LEG CROSS 

FLEXION-EXTENSION)  

Ta refleks opazimo, ko pritisnemo na sredino otrokove noge. Takrat se noga, na kateri smo 

povzročili senzorni dražljaj, iztegne, nasprotna noga pa se pokrči. 

 

 

 

Slika 4: Refleks križnega upogibanja in iztezanja 

nog (Svetlana Masgutova Educational Institute, 

2019)  
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Refleks se pojavi v 12. tednu razvoja zarodka in se integrira v 1. do 2. mesecu otrokove 

starosti (Masgutova, 2012). 

Refleks križnega upogibanja in iztezanja nog je pomemben za diferenciacijo in koordinacijo 

nog, varuje nas pred poškodbami, kadar stopimo na oster predmet, in je pomemben za 

nadaljnje učenje hoje, teka, preskakovanja, plavanja … Vpliva tudi na hitrost mišljenja 

(Masgutova, 2012). 

Kadar refleks ni integriran, lahko povzroča težave pri ravnotežju in prečkanju telesne sredine, 

otrok lahko pozno shodi, pojavi se lahko ADHD, slabše je analitično razmišljanje in 

razvrščanje (Masgutova in Masgutov, 2013). 

 

6.3.1.5 BABKINOV REFLEKS DLANI IN UST (BABKIN PALMOMENTAL REFLEX) 

Kadar s palcem pritisnemo v sredino otrokove dlani, otrok odpre dlani in glavo potisne proti 

prsnemu košu v levo ali desno stran proti roki, na kateri smo sprožili senzorni dražljaj. 

 

 

 

 

Slika 5: Babkinov refleks dlani in ust (Svetlana 

Masgutova Educational Institute, 2019)  

 

Razvoj refleksa se prične pri 9 tednih v maternici in se integrira pri 4 mesecih starosti. 

Refleks je pomemben pri raziskovanju telesne sredine in lateralnosti, je preživetvenega 

pomena za hranjenje, razvija orientacijo v času in prostoru, krepi koordinacijo roka–usta in 

vpliva na razvoj komunikacijskih sposobnosti (Masgutova in Masgutov, 2013). 

Pri neintegriranem refleksu lahko opazimo močno stisnjene pesti, kar kaže na napetost v 

telesu, opazimo lahko zaostanek v razvoju govora, jecljanje in grizenje nohtov, kasneje pa 

lahko to privede do različnih zasvojenosti (prav tam). 

 



 21 

6.3.1.6 ASIMETRIČNI TONIČNI VRATNI REFLEKS (ASIMMETRICAL TONIC NECK 

REFLEX) 

Refleks ATNR se sproži ob refleksnem obračanju glave v levo ali desno stran. Na strani, v 

katero je obrnjena glava, se okončine avtomatsko iztegnejo, na nasprotni strani pa se pokrčijo. 

Refleks povzroči, da otrok obrne glavo v smeri zvoka. 

 

 

 

 

Slika 6: Asimetrični tonični vratni refleks (Svetlana 

Masgutova Educational Institute, 2019) 

 

Refleks se pojavi v 13. tednu nosečnosti in se integrira med 6. in 7. mesecem otrokove starosti 

(Masgutova, 2012). 

ATNR pripravi otroka na obračanje, saj podpira razvoj asimetrične križne motorične 

koordinacije jedra in udov. Refleks je pomemben za razvoj akademskih spretnosti, kot so 

slušno zaznavanje in razlikovanje, slušni spomin in pozornost, vpliva na koordinacijo v času 

in prostoru ter na spomin. Prav tako je ATNR pomemben za razvoj profila dominantnosti, ki 

je nujen za preživetje (Masgutova in Masgutov, 2013). 

V primeru neintegracije refleksa se v razvoju otroka lahko pojavijo motnje pozornosti, težave 

s spominom in kognicijo ter slušna preobčutljivost, značilna za otroke z ADD, ADHD in 

avtizmom. Največ težav povzroča pri šolski uspešnosti, veliko otrok z disleksijo in disgrafijo 

ima neitegriran ATNR (prav tam). 

 

6.3.1.7 REFLEKS ČUSTVENE POVEZANOSTI (BONDING REFLEX) 

Ta refleks nam omogoča varno navezanost na starše, družino. Zagotavlja nam občutek 

varnosti, ljubezni, harmonije.  
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Slika 7: Refleks čustvene povezanosti (Svetlana 

Masgutova Educational Institute, 2019) 

 

 

Refleks se pojavi pri 12 tednih nosečnosti in se integrira med 8. in 10. mesecem starosti 

otroka (Masgutova, 2012). 

Kadar je refleks integriran, se počutimo varne, sprejete in ljubljene. Z integriranim refleksom 

smo odprte narave, optimistični ter zaupamo vase in upoštevamo drugačnost drugih 

(Masgutova in Masgutov, 2013). 

Kasneje v življenju lahko neintegriran refleks čustvene povezanosti povzroča slabo 

samopodobo, taki ljudje razvijejo soodvisne odnose, slabo prenašajo spremembe in so rigidni 

v razmišljanju (prav tam).  

 

6. 3. 2 SISTEM MOTORIČNE KOORDINACIJE SPODAJ–ZGORAJ 

Motorična koordinacija zgoraj–spodaj omogoča usklajevanje zgornjih in spodnjih delov telesa 

za namen prizemljitve in stabilnosti ter za razvoj grobe motorike pri hoji, teku, 

kompleksnejših oblikah gibanja. Prav tako omogoča stabilnost pri predelavi čustvenih in 

duševnih stanj. Omogoča učenje z izkušnjami. Refleksi znotraj sistema motorične 

koordinacije spodaj–zgoraj: Thomasov refleks avtomatičnega koraka, refleks križnega 

upogibanja in iztezanja nog, refleks podpore rok, refleks plazenja po Bauerju, Morojev 

refleks, Landau refleks, refleks letenja in pristajanja, Pavlov orientacijski refleks. 

 

6. 3. 2. 1 THOMASOV REFLEKS AVTOMATIČNEGA KORAKA (AUTOMATIC GAIT 

REFLEX BY THOMAS) 

Refleks avtomatičnega koraka se pojavi, ko dojenčka postavimo v vertikalni položaj z 

držanjem za podpazduhe, ga rahlo nagnemo naprej in postavimo na ravna tla. Takrat se pojavi 
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avtomatičen odziv hoje – korakov. Ta refleks sproži sprememba gravitacije centra 

(Masgutova, 2012). 

 

 

 

Slika 8: Thomasov refleks avtomatičnega koraka 

(Svetlana Masgutova Educational Institute, 2019) 

 

 

Refleks se pojavi v 12. tednu nosečnosti in se integrira pri dveh mesecih starosti otroka (prav 

tam). 

Pomemben je za prenos teže z ene noge na drugo in lovljenje ravnotežja med gibanjem, za 

križno gibanje, za varno hojo naprej, nazaj in vstran. Refleks vpliva na ustvarjalnost, učne 

sposobnosti, mišljenje in govor (Masgutova in Masgutov, 2013). 

Če refleks ni primerno integriran, ima otrok lahko težave pri plazenju, hoji in teku, pojavijo se 

lahko zapoznel razvoj tridimenzionalnega vida, slabše razvito ravnotežje ter težave na 

govornem področju. Nepravilno razvit refleks upočasni mišljenje, kar kot posledico prinaša 

slabše učne sposobnosti (Masgutova in Masgutov, 2013).  

 

6. 3. 2. 2 REFLEKS PLAZENJA PO BAUERJU (BAUER CRAWLING REFEX) 

Refleks plazenja lahko pri otroku opazimo, kadar leži na trebuhu in ima glavo in trup 

poravnan v isti liniji. Če se otroka dotaknemo za stopalo, se poskuša z nogami odriniti od 

podlage in se s tem premakniti. 

 

 

Slika 9: Refleks plazenja po Bauerju (Svetlana 

Masgutova Educational Institute, 2019) 
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Refleks plazenja se v maternici pojavi v 12. tednu nosečnosti in je že v začetku aktiven, saj ga 

otrok potrebuje za premikanje po porodnem kanalu v času poroda. Popolnoma pa se integrira 

v 4. mesecu starosti otroka (Masgutova, 2012). 

Integriran refleks otroku omogoča motorično planiranje, koordinacijo in kontrolo gibov. S 

tem refleksom otrok povezuje zgornji in spodnji del telesa, kar mu omogoča plazenje in 

obračanje in je osnova za lokomotorna gibanja. Refleks aktivira živčno mrežo v korpusu 

kolosomu (Masgutova in Masgutov, 2013). 

Kadar refleks ni integriran, se lahko pojavijo slabo motorično planiranje ter slabša kontrola 

hitrosti in smeri gibanja. Opazimo lahko zaostanek v razvoju refleksov ATNR in STNR ter 

slabše abstraktno mišljenje.  

 

6. 3. 2. 3 MOROJEV REFLEKS  

Morojev refleks se sproži ob nenadni spremembi položaja glave (proprioceptivni dražljaj), 

npr. ko se glava nagne nazaj za 30 stopinj. Takrat otrok razpre roke in vdihne zrak ter ga 

zadrži. Potem roke in noge pokrči in zrak izdihne. Refleks je zelo pomemben pri prvem vdihu 

ob porodu (Masgutova, 2012). 

 

 

 

 

Slika 10: Morojev refleks objemanja (Svetlana 

Masgutova Educational Institute, 2019) 

 

 

Morojev refleks se pojavi v maternici v 9. tednu starosti in se popolnoma integrira pri treh do 

štirih mesecih otrokovega življenja (prav tam). Služi predvsem preživetju, regulaciji vedenja, 

notranji kontroli in obvladovanju stresa (Masgutova in Masgutov, 2013). 

Pri neintegraciji refleksa se izražajo sramežljivost, tesnoba, pomanjkanje zaupanja in poguma, 

težje prilagajanje na spremembe in nepravilno delovanje imunskega sistema. Neintegriranost 

se kaže tudi v zmanjšanjih učnih sposobnostih, kot sta koncentracija in ustvarjalnost (prav tam). 
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6. 3. 2. 4 REFLEKS PODPORE ROK (HANDS SUPPORTING RELEX) 

Refleks se sproži, ko otroka držimo za prsni koš in ga iz vertikalnega položaja premaknemo v 

horizontalo z obrazom proti podlagi, takrat otrok iztegne roke in pripravi dlani, da se upre na 

podlago (Masgutova in Masgutov, 2013).  

 

 

Slika 11: Refleks podpore rok (Svetlana Masgutova Educational 

Institute, 2019) 

 

Refleks se razvije pri 12 tednih v maternici in je integriran pri šestih mesecih starosti (prav 

tam).  

Ta refleks deluje kot blažilec, saj otroka pripravi, da se ujame na roke. Integriran refleks ščiti 

pred padci, omogoča postavljanje osebnih mej in prostora. Prav tako razvija grobo motoriko 

rok (omogoča lovljenje žoge, manipuliranje z velikimi predmeti), krepi tridimenzionalni vid 

in globino (prav tam). 

Kadar refleks ni pravilno razvit, se to kaže kot agresivnost, nedostopnost v socialnem pogledu 

ali introvertiranost in sramežljivost (prav tam). 

 

6. 3. 2. 5 LANDAU REFLEKS (LANDAU REFLEX) 

Dojenček v trebušni legi in ob pritisku na popek pri pogledu na novo igračo ali poznano osebo 

dvigne glavo in ude od podlage ter usloči hrbtenico. Otrok v tem položaju kaže veselje in 

zadovoljstvo. S tem se aktivira kontrola zadnjega dela telesa (Masgutova in Masgutov, 2013). 

 

 

 

Slika 12: Landau refleks (Svetlana Masgutova Educational 

Institute, 2019) 

 

Refleks se pojavi v 12. tednu nosečnosti in se integrira pri dveh ali treh letih otrokovega 

življenja (Masgutova, 2012). 
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Otroka pripravi na nadzorovanje pokončne drže, glave in vratnih mišic, ki so osnova za 

sedenje in stojo. Z refleksom se razvijajo pozitivna čustva, pretaka se cerebrospinalna 

tekočina, razvija se binokularni vid, razvijata se divergenca in konvergenca (Masgutova in 

Masgutov, 2013). 

Kadar refleks ni integriran, se to kaže kot slaba mišična kontrola in slabša drža, pri hoji 

opazimo trda kolena. Ob nenormalni usločitvi hrbta lahko sklepamo, da gre za abnormalen 

razvoj živčevja ali kakšno drugo okvaro možganov. Veliko ljudi z depresijo tega refleksa ni 

sposobno izvesti (prav tam). 

 

6. 3. 2. 6 REFLEKS LETENJA IN PRISTAJANJA (FLYING AND LANDING REFLEX) 

Ko dvignemo otroka za roke in ga potegnemo horizontalno od podlage, se noge avtomatično 

pokrčijo. Ko pa ga vračamo na podlago, noge iztegne, kot da želi pristati (Masgutova in 

Masgutov 2013). 

 

 

 

Slika 13: Refleks letenja in pristajanja (Svetlana 

Masgutova Educational Institute, 2019) 

 

 

Refleks se pojavi pri 13. tednih nosečnosti in se integrira do prvega leta otrokovega življenja 

(Masgutova, 2012). 

Refleks je pomemben za razvoj celostne telesne koordinacije, deluje kot blažilec ob pristanku 

na noge, vpliva na težnost in ravnotežje. Ob izvajanju refleksa se razvijajo mišice vratu, nog, 

rok in hrbta. Tako se lahko otrok pravilno odzove na spremembe položaja v prostoru in obdrži 

ravnotežje, npr. pri skakanju čez vrv in na trampolinu (Masgutov in Masgutova, 2013). 

Če refleks ni integriran, se lahko pojavi strah pred višino. Skakanje z višine je za takega 

otroka nevarno, saj ne zna oceniti prave globine skoka in se ob tem ne zaveda nevarnosti 

(prav tam).  
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6. 3. 2. 7 PAVLOV ORIENTACIJSKI REFLEKS (PAVLOV ORIENTATION REFLEX) 

 Pavlov refleks oz. refleks »Kaj je to?« se pojavi, ko otroku pokažemo nekaj novega. 

Otrokove oči in glava se obrnejo k viru stimulacije, spremeni se ritem njegovega dihanja, 

poveča se mišični tonus celotnega telesa (Masgutova, 2012). 

 

 

 

Slika 14: Pavlov orientacijski refleks (Svetlana 

Masgutova Educational Institute, 2019) 

 

 

  

Refleks »Kaj je to?« se pojavi v 12. tednu v maternici in se integrira v tretjem letu otrokove 

starosti. Z njim se razvijajo radovednost, interes, motivacija in zmožnost za učenje. 

Kadar refleks ni integriran, se otrok boji neznanih situacij, pokažejo se lahko slabši 

intelektualni razvoj, pomanjkanje motivacije in slaba samopodoba (prav tam).  

 

 

6. 3. 3 SISTEM MOTORIČNE KOORDINACIJE SPREDAJ–ZADAJ 

Motorična koordinacija spredaj–zadaj nadzoruje mišice trupa in mišični tonus. S tem vpliva 

na držo telesa in je predvsem preživetvenega in zaščitniškega pomena. Vpliva na razvoj 

logike, spomina in razmišljanja. Refleksi znotraj sistema motorične koordinacije spredaj–

zadaj so: hrbtenični Galantov refleks, hrbtenični Perezov refleks, simetrični tonični vratni 

refleks, tonični labirintni refleks, Landau refleks, Pavlov orientacijski refleks, refleks 

iztezanja trupa. 

 

6. 3. 3. 1 HRBTENIČNI GALANTOV REFEKS (SPINAL GALANT REFLEX) 

Refleks se sproži, ko s prstom drsimo od vratu navzdol ob hrbtenici otroka, ki leži na boku ali 

trebuhu, takrat se pokrči stran, po kateri drsimo. Ta refleks otroku omogoča, da se v maternici 

obrne z glavo navzdol za spuščanje po porodnem kanalu (Masgutova in Masgutov, 2013). 
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Slika 15: Hrbtenični Galantov refleks (Svetlana 

Masgutova Educational Institute, 2019) 

 

 

Hrbtenični Galantov refleks se pojavi v 10. tednu nosečnosti, v sistem gibalno motorične 

koordinacije pa se integrira med 5. in 9. mesecem starosti otroka (Masgutova, 2012). 

Razvoj refleksa vpliva na telesno držo, prožnost hrbtenice in delovanje semicirkularnih 

kanalov, ki vplivajo na vestibularni in proprioceptivni sistem, omogoča slušno in vizualno 

fokusiranje. Refleks povezuje noge in jedro telesa, vpliva na hojo in stojo ter omogoča nadzor 

mehurja in črevesja (prav tam). 

V primeru neintegriranega refleksa se lahko pojavijo deformacije hrbtenice, npr. skolioza, 

lordoza in rotacija kolka, slabši razvoj grobe motorike in načrtovanja gibanja, pojavijo se 

lahko taktilna preobčutljivost (otroci ne marajo nositi oprijetih oblačil), močenje postelje ali 

sindrom razdražljivega črevesja. Ob nepravilnem razvoju Galantovega refleksa se poveča 

možnost za razvoj ADHD in ADD, težje se vzpostavijo kognitivni procesi fokusiranja, 

zapomnitve in mišljenja (prav tam). 

 

6. 3. 3. 2 HRBTENIČNI PEREZOV REFLEKS (SPINAL PEREZ REFLEX) 

Refleks sprožimo tako, da otrok leži na trebuhu in s prsti potegnemo po hrbtenici od trtice do 

prvega vratnega vretenca. Hrbtenica in trup se usločita, otrok dvigne glavo in ude od podlage, 

kar povzroči pretok cerebrospinalne tekočine (Masgutova, 2012). 

  

 

 

Slika 16: Hrbtenični Perezov refleks (Svetlana Masgutova 

Educational Institute, 2019) 
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Pojav refleksa opazimo pri 12 tednih nosečnosti, integrira pa se do 6. meseca starosti otroka 

(prav tam). 

Perezov refleks je pomemben za pravilen razvoj hrbtenice, je osnova za celostno motorično 

koordinacijo telesa in uravnava mišični tonus telesnega jedra. Če refleks ni pravilno 

integriran, se lahko v motoričnem razvoju otroka pojavijo težave, npr. pri rolanju, sedenju, 

plazenju in stoji, saj refleks povezuje jedro telesa z okončinami. Na kognitivnem področju se 

lahko pojavijo slabo razvito mišljenje, odkrenljiva pozornost, ADHD ter impulzivnost in 

ranljivost na čustvenem področju (Masgutova in Masgutov, 2013). 

 

6. 3. 3. 3 SIMETRIČNI TONIČNI VRATNI REFLEKS (SYMMETRICAL TONIC NECK 

REFLEX – STNR) 

Aktivacijo STNR lahko sprožimo v treh položajih. Aktivira ga slušni ali vizualni dražljaj, kar 

povzroči premikanje glave gor in dol (Masgutova, 2012). 

 

 

 

Slika 17: Simetrični tonični vratni refleks (Svetlana 

Masgutova Educational Institute, 2019) 

 

Refleks se razvije v 13. tednu nosečnosti in se integrira pri 10. mesecu otrokove starosti 

(Masgutova, 2012). 

STNR je pomemben za razvoj binokularnega vida in binauralnega sluha. Pravilen razvoj 

refleksa omogoča skladnost in namernost gibanja celotnega telesa, saj razvija koordinacijo 

med vestibularnim in proprioceptivnim sistemom ter s tem časovno in prostorsko orientacijo. 

Omogoča usklajeno delovanje gibanja glave z roko in zgornjimi mišicami trupa (Masgutova 

in Masgutov, 2013). Razvoj refleksa omogoča bilateralno gibanje. 

Nepravilnosti v integraciji STNR se lahko kažejo v težavah pri prepisovanju s table, saj vpliva 

na binokularni vid in fokusiranje na blizu–daleč. Pojavijo se lahko težave pri branju, pisanju. 

Nerazvit refleks se kaže tudi v šibki kontroli glave, kar vpliva na sposobnost pomnjenja in 

percepcije (prav tam). 
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6. 3. 3. 4 REFLEKS IZTEZANJA TRUPA (TRUNK EXTENSION REFLEX)  

Otroka primemo za podpazduhe in ga dvignemo na podlago, telo se avtomatično iztegne in 

glava poravna s celotno sredinsko črto telesa (Masgutova in Masgutov, 2013). 

 

 

 

Slika 18: Refleks iztezanja trupa (Svetlana 

Masgutova Educational Institute, 2019) 

 

 

Refleks se razvije v 12. tednu nosečnosti in se integrira pri 9 mesecih otrokovega življenja 

(Masgutova, 2012). 

Refleks iztezanja trupa je posturalni refleks in vpliva na razvoj drže, saj omogoča gibanje 

naprej in nazaj ter s tem razvija poravnavo telesne sredinske in gravitacijske črte. Otroka 

pripravi na pokončno držo in stojo (Masgutova in Masgutov, 2013). 

Neintegriran refleks onemogoča povezavo možganskega debla z višjimi možganskimi 

funkcijami, kar lahko opazimo pri drži – nagnjenost naprej. Otrok obtiči v preživetvenem 

stanju, in tako je višjim možganskim funkcijam onemogočen razvoj kognitivnih funkcij. 

Opazimo lahko hojo po prstih (prav tam). 

 

6. 3. 3. 5 TONIČNI LABIRINTNI REFLEKS (TONIC LABYRINTHINE RELEX – TLR) 

TLR se aktivira s položajem glave glede na sredinsko 

črto (Masgutova, 2012). 

 

 

 

Slika 19: Tonični labirintni refleks (Svetlana Masgutova 

Educational Institute, 2019) 
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Refleks se pojavi od 10. do 11. tedna nosečnosti in pomaga nerojenemu otroku ohraniti 

položaj fetusa v maternici. Druga faza refleksa TLR, izteg, pomaga otroku pri premikanju po 

porodnem kanalu v času poroda. Refleks se integrira v 4. mesecu otrokove starosti (prav tam). 

Tonični labirintni refleks je odgovoren za kontrolo glave, razvija povezave med spodnjim in 

zgornjim delom telesa, omogoča razvoj proprioceptivnega, vestibularnega in vizualnega 

sistema, koordinira mišice upogibanja in iztegovanja ter krepi mišični tonus. Prav tako je 

refleks osnova za stabilnost pri osvajanju težnosti, obračanju, plazenju in stoji (prav tam). 

Posledice neintegriranega refleksa so neustrezen mišični tonus, težave z ravnotežjem in 

koordinacijo, slaba časovna in prostorska orientacija ter slabo razviti refleksi poravnave glave, 

kar vpliva na kasnejši razvoj lazenja, sedenja in hoje (prav tam). 

 

 

6. 4 KAKŠNE REZULTATE PRINAŠA UPORABA METODE MNRI® PRI 

OTROCIH S POSEBNIMI POTREBAMI? 

V članku Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration (MNRI®) Neuromodulation 

Technique induces Positive Brain Maps (QEEG) Changes je opisana raziskava, v kateri 

avtorji opisujejo vpliv MNRI® pri osebah s posebnimi potrebami. 

V raziskavo je bilo vključenih 53 oseb, starih od 2 do 47 let in z različnimi možganskimi 

poškodbami, od tega 19 oseb s cerebralno paralizo, 22 z avtističnim spektrom, 4 s sindromom 

ADHD, 2 z mišično distonijo, 1 s posttravmatičnim šokom in 4 s travmatičnimi poškodbami 

možganov. Strnjeno terapijo MNRI® so izvajali osem dni šest ur dnevno.  

Za merjenje napredka so si izbrali tri spremenljivke, ki so jih merili pred izvajanjem terapije 

MNRI® in po njem: ocena refleksov po metodi MNRI®, vprašalnik o otrokovem 

funkcioniranju in vedenju ter merjenje EEG (elektroencefalografija). 

Pri ocenjevanju refleksov so opazovali senzomotorično koordinacijo, smer odziva, 

intenzivnost odziva (mišični tonus), čas odzivnosti in simetrijo v štirih stopnjah posameznega 

refleksa. Tako so naredili kriterije za oceno integriranosti in funkcionalnosti refleksov, ki je 

dosežene točke pri oceni refleksov razdelila na 12 stopenj – od popolne integracije refleksa do 

njegove hude patologije. 

Za kartografijo možganov (brain mapping) so uporabili metodo EEG, s katero so snemali 

aktivnost možganov z merjenjem valov beta, delta, alfa in theta. 
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Po končani terapiji in ponovni oceni refleksov so prišli do teh rezultatov: pri otrocih z 

nepravilnostmi v delovanju možganov je bila začetna ocena refleksov v večini primerov 

ocenjena kot nezrelo in nefunkcionalno refleksno odzivanje. Po terapiji so s ponovnim 

testiranjem ocenili, da se je 22 od 30 ocenjenih refleksnih vzorcev (73,3 %) izboljšalo, 50 % 

refleksnih vzorcev pa se je s stopnje hude disfunkcionalnosti izboljšalo na stopnjo 

funkcionalnosti. 

Pri merjenju EEG so se po končani terapiji pokazale izboljšave v 79 %, pri 21 % pa v 

elektroencefalogramu ni bilo vidnih sprememb. Največ sprememb so opazili v valovanju 

valov delta, theta in beta. Prav tako so zabeležili, da so njihovi pacienti po končani strnjeni 

terapiji opazili izboljšanje ravnotežja, drže, motoričnega načrtovanja, natančnosti gibanja, 

orientacije v prostoru in času, pomnjenja in jezikovne sposobnosti. 

Rezultati raziskave dokazujejo, da možganske nepravilnosti in disfunkcionalni refleksni 

vzorci niso dokončno stanje, ampak lahko do določene mere nanje pozitivno vplivamo z 

neinvazivno metodo MNRI®. 
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7   RAZPRAVA 

 

Razvoj človeka in njegovega potenciala poteka že v času nosečnosti, na kar nas opozarjajo 

nevroznanost in različni pedagoško-razvojni modeli, ki spodbujajo celosten razvoja otroka 

skozi zadostno količino zaznavnih in gibalnih izkušenj. Ljudje namreč sebe in svet primarno 

spoznavamo preko gibanja in čutnih zaznav.  

Otrok je po naravi radoveden, raziskujoč in s svojim delovanjem na okolico razvija procese 

učenja ter vzpostavlja nevronske poti. Več izkušenj mu nudimo, več nevronskih povezav se 

ustvari. Že fetalno premikanje sproži krepitev gibalnih vzorcev in s tem zaposli živčni sistem, 

ki z gibanjem pridobiva zaznave in izkušnje ter jih predeluje in povezuje (Semolič, 2014b). 

Za pravilen razvoj otroka morajo biti refleksi sprva aktivni ter se skozi razvoj integrirati, kar 

omogoča prehod z nižjega delovanja možganskih delov na višjo raven ter s tem razvoj 

kognicije in fine motorike, potrebne za risanje, pisanje in kasnejše šolsko znanje. Z znanjem o 

refleksih lažje razumemo, zakaj je tako pomembno, da otrok doseže razvojna gibanja in 

mejnike. Le tako lahko organizira svoje telo glede na lastne izkušnje. Za vsakim otrokovim 

gibanjem poteka verižna reakcija živčnih poti, ki omogoča nadaljnji razvoj. Če preskočimo 

stopnjo v razvoju, nastane vrzel, ki jo moramo zapolniti s kompenzacijo ali ponovno 

integracijo manjkajočega oz. nefunkcionalnega refleksa. 

Vzemimo za primer »pasenje kravic« pri otroku. Otrok z dvigom glave vidi svet z druge 

perspektive in vadi svoj vid na blizu in daleč. S pritiskom dlani ob tla vzpostavlja sinapse, 

sproža se refleks podpore rok in poravnave glave, ob tem se zaveda prednjega in zadnjega 

dela telesa, frontalni reženj se poveže z možganskim deblom, kar pomeni začetek razvoja 

koncentracije in razumevanja. Pomemben vidik integracije podpore rok je tudi zaščita pred 

padci. Ta refleks omogoča, da prestrežemo padec z rokami in s tem zaščitimo glavo. Veliko 

otrok dandanes ne zna več prestreči padca in padejo s celim telesom, ne da bi v svojo zaščito 

uporabili roke. Takemu otroku ponudimo dejavnosti, kot so potiskanje blazin, odbijanje žoge, 

potiskanje prijatelja na gugalnici, kotaljenje na vadbeni žogi …  

Pomembno je, da težave prepoznamo in ugotovimo njihov izvor, saj lahko le tako starše 

ozaveščamo o pomembnosti gibanja – ne samo zaradi razvoja športnih spretnosti, ampak tudi 

zaradi kognitivnega razvoja, šolskega uspeha in notranje umirjenosti, ki jih prinašata usklajen 

gibalni razvoj in urejeno senzorno procesiranje. Upoštevajoč dejstvo, da se otrok do sedmega 

leta uči predvsem preko čutnih zaznav, ki jih dobi iz okolice (Kremžar in Petelin, 2001), in da 
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večino tega časa preživi v vrtcu, imamo pedagoški delavci možnost vplivati na ustreznost in 

kvaliteto dražljajev. Kot pedagoški delavci in strokovnjaki za celosten otrokov razvoj se 

moramo zavedati pomembnosti primarnih gibov, ki mu omogočajo interakcijo s svetom. V 

skupini moramo znati opaziti, da ima otrok težave; da je neroden, da je pretirano sramežljiv, 

da ne sliši prvih glasov, da v predšolskem obdobju še vedno premaguje stopnice s 

pristopanjem … To so znaki, da refleksi niso integrirani. Kadarkoli pri otroku opazimo 

zaostanek na govornem področju, lahko preverimo reflekse rok, saj so ti tesno povezani z 

razvojem govora. Morda nam bo že opazovanje otroka pri aktivnostih, ki vključujejo fino 

motoriko rok in prstov, dalo pomembno informacijo o integraciji refleksov. Pomagamo lahko 

tudi brez znanja postopkov integracije refleksov. Ko vidimo, da je otrok slabši v fini motoriki 

in ročnih spretnostih, ga zaposlimo z mečkanjem papirja, plastelinom, gnetenjem, valjanjem, 

rezanjem, različnimi prstnimi igrami … Skratka, ponudimo mu delo za prste.  

Kot piše Semolič (2014a), so naši možgani živ, odprt in prožen sistem, njihova lastnost je 

plastičnost. Upoštevajoč novejše raziskave v nevroznanosti in z uporabo različnih metod, kot 

sta MNRI®, Blomberg Rhythmic movement method ali Feldenkarais®, lahko možgane 

reprogramiramo za boljše delovanje. To pomeni, da stanje razvoja ter integriranosti refleksov 

in gibanja ni dokončno, ampak ga lahko spremenimo in izboljšamo s specifičnimi gibalnimi 

vajami. S spremembo gibalnih vzorcev pa vplivamo na vedenje, mišljenje, čutenje, 

samozavedanje in izražanje. 

Zaradi različnih razlogov (genetskih, stresa, bolezni, travm ali nespodbudnega učnega okolja) 

pri nekaterih otrocih lahko opazimo primanjkljaje na senzoričnem in gibalnem področju. 

Metoda MNRI® s preprostimi vajami za integracijo refleksov ponuja nov način dela za 

izboljšanje posameznikovega funkcioniranja, vedenja in razmišljanja. Ob upoštevanju 

razvojnih mejnikov v gibalnem razvoju otroka ter natančnem opazovanju otroka v gibanju in 

vedenju lahko z metodo MNRI® delujemo na senzorični in motorični razvoj, ki sta osnovi za 

pravilno predelavo dražljajev iz okolja.  

Po pregledu posameznih refleksov lahko povzamemo, da metoda MNRI® s svojimi 

neinvazivnimi postopki integracije refleksov vpliva na: 

- razvoj intelektualnih sposobnosti: abstraktno mišljenje, sklepanje, logično razmišljanje, 

analiza, sinteza, branje, pisanje, slušno zaznavanje, zapomnitev, priklic, komunikacijske 

sposobnosti, spomin, pozornost; 
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- razvoj fine in grobe motorike: razlikovanje leve in desne strani telesa, križno gibanje, 

prijemanje predmetov, plazenje, hoja, sestavljena gibanja, natančnost in namernost gibanja, 

potiskanje, vlečenje, koordinacija roka–usta, koordinacija oko–roka, prečkanje telesne 

sredine, motorično planiranje; 

- razvoj vestibularnega sistema: ohranjanje ravnotežja; 

- razvoj proprioceptivnega sistema: zavedanje telesa v prostoru in času, mišični tonus; 

- razvoj čustvene stabilnosti: obvladovanje stresa in tesnobe, ohranjanje notranjega 

zadovoljstva, mirnosti in varnosti, obvladovanje agresivnosti in depresije; 

- najrazličnejše učne težave: ADHD, ADD, disleksija, disgrafija, motnje pozornosti; 

- nevrološke motnje in zaostanek v razvoju: avtizem, cerebralna paraliza, nevrološke 

disfunkcije; 

- govor: zaostanki v govornem razvoju, jecljanje, slušno zaznavanje in razlikovanje; 

- okrevanje po kapeh, tumorjih in drugih možganskih poškodbah. 

V Sloveniji so trenutno tri terapevtke za metodo MNRI®, njihov uradni naziv je MNRI® core 

specialist. Predavanja seminarjev o MNRI® organizira podjetje Avevita.  
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8   ZAKLJUČEK 

 

Človek je vse življenje izpostavljen mnogim dražljajem iz okolice, pa naj bodo to zvoki, piš 

vetra, dotik, vonj ali premiki telesa. Ti dražljaji urejajo naše zaznave in naše notranje 

ravnovesje. Vse te čutne vtise predelajo možgani, ki potem dražljajem ustrezno usmerjajo 

naše delovanje s premikom mišic. Na ta način možgani ves čas predelujejo dražljaje iz okolice 

brez našega zavedanja. Če pride pri predelavi informacij do motenj, potem nastopijo določene 

težave, npr. neprimeren gibalni odziv (Kremžar in Petelin, 2001). Za pravilen razvoj otroka 

morajo biti refleksi integrirani, kar omogoča prehod z nižjega delovanja možganskih delov na 

višjo raven, s tem pa tudi razvoj kognicije in fine motorike, potrebne za risanje, pisanje in 

kasnejše akademsko znanje. Znanje o refleksih, nevroznanosti in prepoznavanju posebnosti 

oz. primanjkljajev bi vzgojiteljem olajšalo delo pri razumevanju otrok, organiziranju 

dejavnosti in zgodnjem prepoznavanju posameznih težav. S tem otroku omogočimo lažji in 

hitrejši razvoj in boljšo samopodobo. Kot pravi ustanoviteljica in utemeljiteljica 

Pedokinetike® Andreja Semolič (2014a, str. 204): »Integracija se vzpostavi, ko vsi deli 

možganov oz. živčnega sistema, telesa in uma, sodelujejo v harmoniji.« Zato je pomembno 

poznati primarne gibe, razvojne mejnike v gibanju in odstopanja od njih. Tako lahko otrok 

deluje v harmoniji med gibanjem, razmišljanjem in delovanjem.  
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