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POVZETEK
Ob vstopu v šolo imajo otroci pogosto težave pri usvajanju spretnosti pisanja. Težave se lahko
pojavijo na zaznavnem področju, pri ustreznosti prijema pisala, na področju vidno-motorične
koordinacije, fino-motoričnih spretnosti ipd. Otrok tako nima usvojenih predpogojev, ki so
potrebni za nadaljnje učinkovito učenje zapisa črk in številk. Na področju predpisalnih
spretnosti lahko veliko naredimo že v predšolskem obdobju. Z različnimi intervencijami na
področju predpisalnih spretnosti razvijemo spretnosti, ki so ključnega pomena za nadaljnje
uspešno opismenjevanje v osnovni šoli in posledično preprečimo mnogo težav, ki se lahko
pojavijo pri učencih, ki so rizični za pojav učnih težav.
V magistrskem delu smo izvedli raziskavo, v kateri smo na vzorcu predšolskih otrok s težavami
v razvoju želeli preveriti učinke zaznavno-motoričnega programa predpisalnih spretnosti.
Oblikovali smo ga na podlagi programa Pisanje od samega začetka (ang. Write from the start)
avtorjev Teodoresca in L. Addy (1996). Prav tako smo dosežke otrok, ki so bili vključeni v
program predpisalnih spretnosti, po zaključku programa primerjali z dosežki vrstnikov, ki v
program niso bili vključeni in so predopismenjevalne spretnosti razvijali v skladu s
pričakovanim razvojem.
Zastavljeni cilji raziskave so bili: (1) preveriti predpisalne spretnosti vseh šestih izbranih otrok
(treh s težavami v razvoju in treh brez teh težav), ki smo jih izbrali na podlagi poročanja
vzgojiteljice in staršev, (2) oblikovati in izvesti zaznavno-motorični program predpisalnih
spretnosti po programu Pisanje od samega začetka (ang. Write from the start) avtorjev
Teodoresca in L. Addy (1996) ter (3) ugotoviti, ali so otroci s težavami v razvoju, ki so bili
vključeni v zaznavno-motorični program, napredovali na področju predpisalnih spretnosti in v
primerjavi z njihovimi vrstniki, ki v zaznavno-motorični program niso bili vključeni in niso
kazali odstopanj na izbranem področju raziskovanja.
Rezultati začetne ocene predpisalnih spretnosti so pokazali, da so otroci iz eksperimentalne
skupine imeli več težav na različnih področjih predpisalnih spretnosti kot otroci iz kontrolne
skupine, čeprav se te težave niso pokazale pri vseh otrocih in na vseh vključenih področjih.
Rezultati končne ocene predpisalnih spretnosti so pokazali, da so otroci iz eksperimentalne
skupine v času izvajanja programa napredovali na področju predpisalnih spretnosti (vidna
konstantnost predmeta, razlikovanje figura – ozadje, tekočnost izvajanja, prijem pisala), pri
čemer sta dva otroka s težavami v razvoju napredovala bolj kot otrok s težavami v razvoju, pri
katerem so se pokazali razvojni zaostanki oz. težave na področju risanja oblik in slike, vidnomotorične koordinacije, združevanja leve in desne strani, prilagajanja oči razdalji in vidnega
sledenja ter prostorske orientacije. Otroci iz eksperimentalne skupine so napredovali tudi v
primerjavi z otroki iz kontrolne, predvsem na področju vidno-motorične koordinacije in prijema
pisala, pri čemer pri vidni konstantnosti predmeta, razumevanju velikosti predmetov, tekočnosti
izvajanja ter položaju telesa med risanjem pri končni oceni ni prišlo do razlik. Otroci iz
kontrolne skupine so dosegli nekoliko boljši rezultat pri linearnem nadzoru.
Z magistrskim delom želimo doprinesti k boljšemu razumevanju, ocenjevanju in razvijanju
predpisalnih spretnosti predšolskih otrok, ki so potrebne za učinkovito usvajanje pisave v
začetnih letih šolanja.

Ključne besede: predpisalne spretnosti, pisava, predšolsko obdobje, zaznavno-motorični
program.

ABSTRACT
Pupils often have difficulties with handwriting at the beginning of primary school. These can
happen in the area of perception, pencil grasp, visual-motor coordination, fine motor skills etc.
Thus children do not have sufficient prewriting skills which are needed for effective
handwriting instruction. Prewriting skills can be promoted in preschool years. We can help
develop the skills crucial for successful academic performance with different intervention
programs and consequently prevent emergence of learning difficulties in pupils at risk.
For the purposes of this master's thesis we conducted a study on a sample of preschool children
with developmental issues to verify the effectiveness of perpetuo-motor program of prewriting
skills based on the program »Write from the start« by Teodorescu and L. Addy (1996), to assess
the progress of children with developmental issues and in comparison with their peers without
such issues.
Our goals were (1) to assess prewriting skills of all six children who were chosen according to
their preschool teachers' and parents' opinions, (2) to design and perform a perpetuo-motor
program of prewriting skills based on the program Write from the start by Teodorescu and L.
Addy (1996) and (3) to assess the progress of prewriting skills of children with developmental
issues who were part of the program and in comparison with children without developmental
issues who were not part of the program.
The results of the preliminary assessment of prewriting skills have shown that the children from
the experimental group had more difficulties in comparison with the children from the control
group, nevertheless difficulties varied and were not seen in all prewriting skills. The results of
the final assessment have shown improvement of prewriting skills (form constancy, figureground discrimination, fluency, pencil grasp) in children from the experimental group, but two
children have progressed more that the third one who had some developmental delays and
difficulties with drawing geometric shapes and pictures, visual-motor coordination, crossing
the midline, visual tracking and spatial orientation. The children from the experimental group
also progressed in comparison with the children from the control group, especially in visualmotor coordination and pencil grasp whereas no differences were shown in form constancy,
understanding size, fluency and position of the body during drawing. The children from the
control group had higher results in linear control.
With this master's thesis we want to contribute to better understanding, assessment and
intervention of preschool children's prewriting skills that are needed for efficient handwriting
instruction in the early school years.

Key words: prewriting skills, handwriting, preschool, perpetuo-motor program.
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UVOD
S predpisalnimi spretnostmi sem se prvič pobližje srečala v času prve zaposlitve, ko sem na
redni osnovni šoli v razredih sodelovala kot asistentka za učence s posebnimi potrebami. Pri
tem sem veliko časa preživela v oddelkih prvega razreda, kjer sem pri učencih opazila kar nekaj
težav, ki so preprečevale učinkovito usvajanje branja in pisanja. Tako se je porodila ideja, da bi
področju usvajanja pisanja namenila tudi svoje magistrsko delo, pri čemer bi se osredotočila na
čas pred vstopom v šolo. Ob prebiranju različnih virov in literature sem ugotovila, da je veliko
napisanega o predbralnih spretnostih, manj pa o predpisalnih spretnostih, ki jih ponekod avtorji
kar enačijo s predbralnimi spretnostmi. Zato sem svoje raziskovanje usmerila v to področje in
na spletu odkrila program avtorjev Teodoresca in L. Addy (1996) Pisanje od samega začetka
(ang. Write from the start), ki je služil kot okvir za oblikovanje avtorskega zaznavnomotoričnega programa predpisalnih spretnosti za predšolske otroke.
V teoretičnem delu najprej opredelim zaznavanje ter opišem razvoj in dve teoriji zaznavanja.
Nato opredelim terminologijo na področju motoričnega razvoja in opišem značilnosti tega
razvoja ter odstopanja v njem. Nadalje predstavim razvoj grobe in fine motorike, pri čemer
opišem tudi značilnosti razvoja otroške risbe in risanja človeške podobe. V nadaljevanju opišem
značilnosti pismenosti in nacionalno strategijo za pismenost ter v poglavju porajajoče se
pismenosti izpostavim principe, načela in dejavnike porajajoče se pismenosti ter vpliv okolja
na njeno spodbujanje. Opredelim tudi porajajoče se pisanje, njegov razvoj, komponente, profile
porajajočega se pisanja in pomen socialnih interakcij nanj. V poglavju o pisavi izpostavim
razliko med pisanjem in pisavo, razložim pomen, dejavnike in razvoj pisave ter pomen
zaznavnih in motoričnih spretnosti za pisavo. Usmerim se tudi na posledice težav na področju
pisave in na intervencijske programe, ki so v pomoč otrokom s težavami pri pisanju oz. pisavi.
Opišem še predpisalne spretnosti, ki jih poglobljeno opredelim z vidno zaznavnega področja
(vidna konstantnost predmeta, razlikovanje med figuro in ozadjem, prostorska orientacija) ter
vidno-motorične koordinacije, s finomotoričnega in z linearnega nadzora, z vidika tekočnosti
izvajanja ter z vidika razumevanja velikosti predmetov. V zaključku orišem predpisalne
spretnosti »v luči« Kurikula za vrtce.
V empiričnem delu opredelim raziskovalni problem, cilje raziskovanja, raziskovalna vprašanja
in opišem vzorec predšolskih otrok v raziskavi (trije otroci s težavami v razvoju in trije z
običajnim razvojem). Predstavim tudi uporabljene merske pripomočke: vprašalnik za starše in
vzgojiteljico, s pomočjo katerega sem v vzorec izbrala šest otrok, preizkusa ACADIA
(Aktinson, Johnson in Lindsay, 1972) in SNAP (Reid in Weedon, 2009) ter neformalni
preizkusi in način opazovanja nekaterih predpisalnih spretnosti. Sledi opis poteka raziskave ter
obdelave podatkov. Opišem tudi zaznavno-motorični program predpisalnih spretnosti, pri
čemer navedem, kako je potekala izvedba programa, kakšni so bili njegovi cilji in struktura,
prikažem nekaj primerov uporabljenih dejavnosti in predstavim dve učni pripravi, uporabljeni
v programu. V rezultatih in interpretaciji predstavim predpisalne spretnosti vključenih otrok
pred začetkom izvajanja zaznavno-motoričnega programa. Nato se usmerim na napredek otrok,
ki so imeli pred vključitvijo v program težave v razvoju, tako da primerjam njihove rezultate
pred in po izvedbi programa ter njihove rezultate po izvedbi programa primerjam z rezultati
otrok, ki v program niso bili vključeni. V zaključku magistrskega dela izpostavim pomen
dobljenih rezultatov za delo z otroki, ki imajo težave na področju predopismenjevalnih
spretnosti.
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1. TEORETIČNA IZHODIŠČA
1.1.

Zaznavanje

Svet je poln dražljajev, ki so bodisi pomembni bodisi nepomembni za naše delovanje. Proces,
ki omogoča ustrezno odzivanje, organizacijo in interpretacijo teh dražljajev ter predstavlja
povezavo med zunanjim svetom in predelovanjem informacij, imenujemo zaznavanje (Sekuler
in Blake, 1990).
Zaznavanje lahko opredelimo tudi kot sposobnost zaznave zunanjih dražljajev in prenos le-teh
v možgane, pri čemer so ključni izbira zaznanega sporočila, njegova organiziranja,
prepoznavanje, kategorizacija in ustrezno odzivanje nanj (Ho, Chung in Lin, 2012).
Goldstein (2010) zaznavne procese opredeli kot zaporedje procesov, s pomočjo katerih se
odzovemo na dražljaje v okolju. V okolju obstaja nek dražljaj, ki pritegne našo pozornost in
posledično vzburi naše receptorje. Vzburjenje v receptorjih ustvari električne signale, ki
potujejo v možgane. Tam zaznamo in prepoznamo dražljaj, na katerega se tudi ustrezno
odzovemo. Zaznavanje lahko poteka preko različnih čutov: vida, sluha, tipa, vonja in okusa
(Nemec in Krajnc, 2011).
Ker je zaznavanje pomembno za razvoj spretnosti pisanja, bomo v nadaljevanju predstavili
razvoj zaznavanja in dve teoriji zaznavanja.
1.1.1. Razvoj zaznavanja
Zaznavne sposobnosti so – z izjemo vida – razmeroma dobro razvite že ob rojstvu. V nekaj
mesecih pa postanejo skoraj tako učinkovite kot pri odraslem človeku. To otroku omogoči, da
spoznava svet s čutili, še preden se je vanj sposoben aktivno vključevati (Nemec in Krajnc,
2011).
Takoj po rojstvu je dojenček najbolj občutljiv na informacije, ki so povezane s socialnim
okoljem. Te so na primer človeški glasovi, obrazi in različne vonjave. Predelovanje teh
informacij ima prilagoditveni pomen, saj dojenček s svojim odzivanjem vpliva na večje
zanimanje ljudi okoli njega, da poskrbijo za njegove potrebe (prav tam).
V predšolskem obdobju zaznavanje postane vse bolj namerno in voljno. Usmerjeno je na
posamezne lastnosti predmetov in pojavov, ki jih otrok prepoznava, poveže s predhodnim
znanjem in oblikuje v nova spoznanja. Bistvo razvoja zaznavanja v tem obdobju je torej razvoj
analize in sinteze zaznanega. Čeprav se sposobnost zaznavanja v tem obdobju hitro razvija, pa
razvoj še zdaleč ni končan, saj je otrokovo zaznavanje precej celostno, razpršeno in
nediferencirano. Otrok pogosto ne prepozna samostojnih delov celote ali pa nek del prepozna
kot celoto (Marjanovič Umek, 2004).
1.1.2. Teorije zaznavanja
Z razvojem zaznavanja so se ukvarjali različni avtorji, ki so ta proces opisali z različnih vidikov,
med katerimi sta bila tudi konstruktivističen in ekološki. Eden od predstavnikov
konstruktivističnega vidika je Jean Piaget, predstavnica ekološkega vidika pa Eleanor Jack
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Gibson (1970). Konstruktivisti so zaznavanje povezali z oblikovanjem vedno bolj zapletene
kognitivne strukture (vsebine mišljenja), ki jo otrok oblikuje na podlagi novih informacij, ki jih
dodaja k predhodno že shranjenim v spominu, ali pa zaradi novih spoznanj (zaznav in njihovih
interpretacij) »stare« informacije oz. strukture preoblikuje. Pri ekološkem vidiku pa je poudarek
na pomenu zaznavanja, ki ljudem omogoča večjo povezanost z okoljem in posledično lažjo
prilagoditev nanj (Doherty in Hughes, 2009).
a) Zaznavanje v teoriji spoznavnega razvoja Jeana Piageta
Piaget v teoriji spoznavnega razvoja izpostavi, da kognitivni razvoj poteka po vnaprej
predvidenih (kvalitativnih) stopnjah razvoja, ki posamezniku omogočajo določen način
interpretacije dražljajev. Eden od temeljnih dejavnikov kognitivnega razvoja so tudi otrokove
izkušnje z okoljem, še posebej, če ima možnost sam preizkušati ali reševati matematičnologične probleme (Doherty in Hughes, 2009). Piaget torej meni, da je kognitivni razvoj pogojen
tudi z zaznavanjem okolja, ki posamezniku omogoča pridobivanje izkušenj. Piaget (1969, v
Elkind, 1975) loči naslednji stopnji zaznavnega razvoja, ki sta značilni za zgodnje in srednje
otroštvo:
 Centralizirano/figurativno zaznavanje
Otroci že zgodaj v razvoju zaznavajo neprekinjene, jasne in celostne oblike v okolici. Oblike z
navedenimi značilnostmi so bolj dominantne kot tiste, ki morda nimajo tako jasne oblike ter
niso v celoti vidne ali narisane. Navedene značilnosti Piaget imenuje učinek polja (Elkind,
1975). Pri tem je otrok pogosto tako osredotočen na zaznano obliko, da ni zmožen zaznati
njenih posameznih značilnosti (npr. nad vlakom, ki se pelje mimo, je tako navdušen, da ne opazi
njegove barve, znamke itd.).
 Decentrirano/operativno zaznavanje
Otrokovo zaznavanje od šestega ali sedmega leta dalje postaja vse bolj decentrirano in
neodvisno od učinkov polja. Do decentracije pride zaradi razvoja zaznavnih sposobnosti, ki jih
Piaget imenuje regulacije. To so delno logični procesi, ki otroku omogočijo mentalno predelavo
vidnega materiala. Otrok je tako sposoben spreminjati osredotočenost pozornosti med obliko in
ozadjem, sistematično raziskuje okolico, primerja oblike, integrira prostorske in časovne
odnose oblik itn. Zaznavanje je rezultat integracije različnih vidikov predelave informacij.
Otrok poleg časovne komponente dražljaja zazna tudi posamezne značilnosti dražljaja (npr.
vidi, da je vlak, ki se pelje mimo, rdeč, da vozi potnike itd.) (Elkind, 1975).
Po Piagetovi teoriji so pet- in šestletni otroci na prvi stopnji zaznavnega razvoja, ki se povezuje
tudi s predoperativno stopnjo mišljenja, za katero je med drugim značilen egocentrizem. Otrok
se v medosebnih odnosih in njihovi interpretaciji osredotoča samo na svoj vidik
zaznave/interpretacije in ni zmožen zavzeti perspektive drugega (Marjanovič Umek, 2004),
prav tako pa pri reševanju matematično-logičnih problemov upošteva le enega (in ne več)
vidikov določenih predmetov. Posledično je tudi otrokovo zaznavanje centrirano (egocentrično,
usmerjeno na le en vidik informacij) in enoznačno (brez možnosti interpretacije dogajanja še iz
kakšnega zornega kota).
b) Razvoj zaznavanja v teoriji Eleanor J. Gibson
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Eleanor J. Gibson je svojo teorijo zaznavanja oblikovala med več desetletnim raziskovanjem
zaznavanja. Zaznavanje je v tej teoriji opredeljeno kot izbiranje pomembnih informacij iz
okolja, kar omogoča prilagajanje akcij v skladu z zaznanim. Otrok se torej razvija na podlagi
izkušenj, ki mu omogočajo nove načine raziskovanja okolja in izbire informacij in prilagajanja
(Adolph in Kretch, 2015). Ljudje lahko zaznavajo različne značilnosti okolja, kot so prostor,
dogodki in predmeti, pa tudi simbole pri govoru in pisanju (Gibson, 1970). Glede na našteto J.
Gibson (prav tam) loči dva modela zaznavanja:
 zaznavanje prostora in dogodkov v prostoru,
 zaznavanje predmetov in simbolov (npr. črke).
Zaznavanje prostora in dogodkov se razvije prej, saj naj bi bilo prvo lažje od drugega in zato,
ker za razvoj drugega potrebujemo daljši čas učenja kot za razvoj prvega (prav tam).
Zaznavanje prostora in dogodkov v prostoru
Razvoj zaznavanja prostora vključuje razvoj zaznavanja stalnosti velikosti predmetov in
njihove globine (Gibson, 1970).
Zaznavanje stalnosti velikosti se razvija na osnovi izkušenj, ki jih pridobimo z zaznavanjem
gibanja predmeta, ki se oddaljuje ali približuje opazovalcu ali na podlagi gibanja opazovalca
proti predmetu. Tudi za to zaznavanje je značilno, da se razvije v prvih dveh mesecih po rojstvu.
Priložnosti za razvoj zaznavanja so tudi takrat, ko se mama približa dojenčku, da bi ga dvignila,
ali ko dojenček opazuje svoje roke, ki jih premika proti in stran od oči (prav tam).
White (1969, v Gibson, 1970) je tudi ugotovil, da dojenčki, stari tri tedne, mežikajo, ko se jim
predmet hitro približuje. Zaznavanje hitro bližajočega se predmeta se v prvih treh mesecih
otrokove starosti še izboljšuje (Gibson, 1970).
Razvoj zaznavanja globine pa omogoča otroku varno ustavljanje pred vrzeljo, ki bi lahko
povzročila padec. E. L. Gibson in Walk (1961, v Gibson, 1970) sta izvedla serijo
eksperimentov, s katerimi sta preverjala, kdaj otroci razvijejo strah pred globino. Otroke sta
položila na stekleno površino, pod katero se je videlo dno. Na nekaterih delih je bilo (skozi
steklo) dno videti razmeroma plitko, na drugih pa je bilo (skozi steklo) dno videti razmeroma
globoko – t.i. navidezna pečina. Otroci, ki so se že začeli plaziti (pri približno osmih mesecih
starosti), so zavrnili prečkanje steklene površine tam, kjer so skozi steklo zaznali navidezno
pečino, saj so že znali prepoznati možno nevarnost za padec v globino. Avtorja eksperimenta
sta ugotovila, da se zaznavanje globine razvije že nekaj mesecev po otrokovem rojstvu,
povezano pa je predvsem z izkušnjo plazenja (Gibson, 1970).
Zaznavanje predmetov in simbolov
Učenje pomena predmetov in simbolov se prav tako razvija s pomočjo zaznavanja. Za razliko
od učenja zaznavanja prostora (globine) in dogodkov v njem poteka daljše časovno obdobje,
saj se mora otrok naučiti razlikovati med različnimi lastnostmi predmetov in simbolov (Gibson,
1970).
Otrok po rojstvu najprej začne zaznavati obraze oseb, ki zanj skrbijo. Pri približno treh do štirih
mesecih se večkrat nasmehne znanemu obrazu, vseeno pa prve pol leta po rojstvu obrazov ne
razlikuje dobro. Pri zaznavanju predmetov otrokovo pozornost pritegnejo značilnosti, kot sta
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velik kontrast predmeta glede na ozadje in gibanje predmeta, zaradi katerih otrok ta predmet
preko novih izkušenj začne razlikovati od drugega (prav tam).
Zaznavanje simbolov predstavlja optimum razvoja sposobnosti zaznavanja, česar naj bi bil
sposoben samo človek. Otrok se na začetku šolanja nauči razlikovati med črkami. Razlikuje jih
tako, da zaznava značilne poteze črk, na podlagi katerih vsako črko kategorizira glede na
zaznano obliko (Gibson, 1970). Sposobnost zaznavanja tako majhnih razlik med oblikami črk
otroci urijo že ob zaznavanju razlik med predmeti, pri čemer to sposobnost prenesejo na
narisane simbole (Ling, 1941, v Gibson, 1970). Empirično je dokazano, da otroci med tretjim
in šestim letom starosti postopno razlikujejo številke in črke od slik in čačk, čeprav še ne
poznajo konkretnih črk in številk (Lavine, 1977).
Razvoj zaznavanja poteka v smeri od zaznavanja večjih vsebin, kot je prostor, pa vse do
zaznavanja manjših simbolov, ki so zelo specifični. Otrok je pri petih in šestih letih že sposoben
zaznavati črke in številke, kar daje osnovo za nadaljnje razvijanje spretnosti pisanja. Za
razvijanje spretnosti pisanja pa ni dovolj samo zaznavanje, ampak je pisanje v veliki meri
odvisno tudi od otrokovih motoričnih sposobnosti in spretnosti, ki jih bomo predstavili v
nadaljevanju.

1.2.

Motorika

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (b. d.) je motorika opredeljena kot »sposobnost telesa
za gibanje.«
B. Kremžar (1978) med motoriko prišteva vse aktivnosti, ki izhajajo iz človeškega telesa.
Govorimo lahko o motoriki celega telesa ali o motoriki posameznih sistemov (npr. motorika
rok). Gre za kompleksno sposobnost, ki je odgovorna za izvedbo najrazličnejših motoričnih
nalog.
1.2.1. Motorični razvoj
Avtorica H. Bee (1997) motorični razvoj opiše kot razvoj različnih spretnosti, ki so potrebne za
gibanje in spretno uporabo telesa. Motorični razvoj najbolj intenzivno poteka v prvih treh letih
otrokovega življenja. Otrok se ob rojstvu ne more premakniti z mesta in ne more prijemati
predmetov, v nekaj letih pa se razvije do te mere, da samostojno premaguje razdalje v prostoru
in samovoljno rokuje s predmeti (Horvat in Magajna, 1987).
Motorični razvoj poteka sistematično in predvidljivo. Razvija se v cefalo-kavdalni smeri, to je
od glave proti nogam, in v proksimo-distalni smeri, to je od hrbtenice proti okončinam (prav
tam). Tako otrok prej nadzoruje zgornji del telesa ter roke in noge kot pa spodnji del telesa ter
prste na rokah in na nogah (Nemec in Krajnc, 2011).
Z razvojem imajo otroci vse večji nadzor nad gibanjem mišic, razvoj pa se kaže tudi v
izboljšanih motoričnih sposobnosti, kot so moč, hitrost, vzdržljivost, ravnotežje, gibljivost,
natančnost in koordinacija (prav tam).
V otroštvu se razvijejo spretnosti, kot so plazenje, hoja, tek, kolesarjenje, pa tudi prijemanje in
pobiranje predmetov, metanje žoge, držanje različnih pisal itd. Vse naštete spretnosti se dobro
razvijejo do šestega oz. sedmega leta starosti, kasneje pa ne gre več za razvoj spretnosti, ampak
za izboljšanje in povezovanje le-teh v kompleksnejšo celoto. Šestletni otrok tako lahko teče in
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brca žogo, ne more pa še usklajevati obeh gibanj hkrati (Bee, 1997). Motorični razvoj torej ne
pomeni razvijanja ločenih gibov, ampak se gibalne sposobnosti postopno združujejo v sisteme
gibalnih dejanj, kar velja tako za grobo kot tudi za fino motoriko (Marjanovič Umek, Zupančič,
Kavčič in Umek, 2004).
1.2.2. Stopnje motoričnega razvoja
Motorični razvoj poteka v določenem zaporedju. Gallahue in Ozmun (2006, v Videmšek in
Pišot, 2007) sta opredelila naslednje stopnje v motoričnem razvoju:
a)
b)
c)
d)

refleksna gibalna stopnja (prenatalno obdobje do 1. leta starosti);
začetna gibalna stopnja (rojstvo do 2. leta starosti);
temeljna gibalna stopnja (2. do 7. leto starosti);
specializirana gibalna stopnja (od 7. leta starosti naprej).

Za refleksno gibalno stopnjo so značilni refleksi, ki so nehotni in nezavedni odzivi
novorojenčka oz. dojenčka na določene dražljaje. Predstavljajo osnovo za nadaljnji razvoj, saj
se otrok preko njih uči o sebi in o zunanjem svetu, predvsem takrat, ko refleksne odzive začne
nadomeščati hotno in bolj ozaveščeno gibanje. Ločimo primitivne reflekse, ki imajo vlogo
zbiranja informacij, iskanja hrane in zaščite, ter posturalne reflekse, ki so prav tako nehotni,
vendar podobni kasnejšemu hotenemu gibanju (prav tam).
Za začetno gibalno stopnjo so značilni prvi hoteni gibi, ki predstavljajo osnovo za nadaljnji
razvoj hotenega gibanja. Sem spadajo razvoj nadzora glave, vratu in mišic trupa, seganje po
predmetih, prijemanje in spuščanje predmetov ter lazenje, plazenje in hoja (prav tam).
Na temeljni gibalni stopnji otroci razvijejo osnovne oblike gibanja, pri čemer aktivno posegajo
v okolje in raziskujejo nove oblike gibanja. Naučijo se teči in skakati, metati in loviti žogo, stati
na eni nogi itd. Pridobivajo vedno večji nadzor nad lastnim gibanjem, pri čemer zmorejo
spreminjati gibanje glede na zahteve naloge. Priložnosti za urjenje in spodbudno okolje imajo
velik vpliv na razvoj gibanja v tem obdobju (prav tam).
V času specializirane gibalne stopnje se oblike s prejšnje stopnje razvijejo v bolj kompleksne
in celostne oblike gibanja, ki jih otrok lahko uporabi pri zahtevnih gibalnih nalogah (npr.
skakanje s kolebnico, ples, skok v daljino itd.) in vodijo v lažje učenje spretnosti, ki jih zahteva
določen šport. Razvoj teh gibanj je odvisen od telesnih značilnosti, hitrosti in koordinacije,
kulture, pritiska vrstnikov in drugih dejavnikov (prav tam).
Vsak otrok se razvija v svojem tempu, zaradi česar lahko že med predšolskimi otroki opazimo
določene razlike v razvoju, tudi motoričnem. Da bi bolje razumeli, kaj pomenijo te razlike,
bomo v nadaljevanju predstavili zaostanke, ki se lahko pojavijo v motoričnem razvoju.
1.2.3. Zaostanki v motoričnem razvoju
Preko gibanja otrok spoznava okolico, pa tudi samega sebe, kar je pomembno za njegov celostni
razvoj, ki poteka na različnih področjih. Če se pri otroku pojavijo zaostanki v motoričnem
razvoju, to lahko nakazuje na zaostanek na drugih področjih razvoja (Nemec in Kranjc, 2011).
Vzroki za zaostanek ali motnje v motoričnem razvoju so lahko naslednji (Nemec in Kranjc,
2011):
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poškodbe možganskih centrov v prenatalnem obdobju;
nepravilen ali slabši telesni razvoj;
slaba koordinacija;
slabši zgodnji razvoj mišljenja;
preobremenjenost s šolskim delom;
stres;
pretirano ukvarjanje s športom;
strah.

Kljub temu, da motorični razvoj poteka po določenih fazah, moramo vsakega otroka
obravnavati individualno, saj nekoliko manjši tempo v razvoju še ne pomeni nujno zaostanka v
razvoju. Vsak otrok se namreč razvija v svojem tempu, poleg tega pa je njegov razvoj pogojen
z dednimi zasnovami, z možnostjo za pridobivanje gibalnih izkušenj in s spodbujanjem odraslih
(Horvat in Magajna, 1987).
1.2.4. Groba motorika
Groba motorika je gibanje, pri katerem uporabljamo velike mišične skupine telesa (Marjanovič
Umek idr., 2004). Ker se grobe motorične spretnosti v zgodnjem otroštvu razvijajo v določenem
vrstnem redu, v nadaljevanju predstavljamo njihov razvoj. Značilnosti grobe motorike petletnih
otrok smo namreč upoštevali pri načrtovanju gibalnih aktivnosti zaznavno-motoričnega
programa magistrskega dela.
1.2.4.1.

Razvoj grobe motorike

V prvih letih otrokovega življenja se groba motorika razvija zelo hitro, saj je otrok vsak mesec
sposoben izvesti novo obliko gibanja, kar posledično vodi v večjo samostojnost. Za razvoj teh
spretnosti so potrebne priložnosti in ustrezen prostor (Nemec in Krajnc, 2011).
Ob rojstvu otrok pri ležanju na trebuhu ali na hrbtu lahko obrača glavo levo in desno. Med
drugim in četrtim mesecem lahko pri ležanju na trebuhu drži glavo pod kotom 45 stopinj, v
tretjem ali četrtem mesecu pa je med sedenjem sposoben sam držati glavo pokonci (Bayley,
1993, v Marjanovič Umek idr., 2004).
Prijemanje predmetov se lahko razvije potem, ko je otrok zmožen fiksirati pogled na določen
predmet. Med tretjim in četrtim mesecem se razvije zavestno prijemanje predmetov, kar zahteva
dobro razvito vidno-motorično koordinacijo. Takrat je prijemanje počasno in nerodno, medtem
ko je dva meseca kasneje že dobro koordinirano (Horvat in Magajna, 1987).
Obračanje okoli lastne osi se razvija prvih sedem mesecev. Med prvim in tretjim mesecem se
otrok lahko obrne z boka na hrbet, obračanje s hrbta na boka pa se razvije kasneje, saj je zanj
potrebna večja telesna moč. Med petim in sedmim mesecem se večina otrok obrne s hrbta na
trebuh (Bayley, 1993, v Marjanovič Umek idr., 2004; Nemec in Kranjc, 2011). Med osmim in
desetim mesecem je otrok sposoben sedeti brez opore (Acceto, Kenda in Bele-Potočnik, 1988,
v Marjanovič Umek idr., 2004).
Otroci pri začetnem premikanju po prostoru uporabljajo različne oblike gibanja. Nekateri se
valjajo, drugi lazijo. Te oblike gibanja vplivajo na razvoj hrbtenice, krepijo pa se tudi mišice
ramenskega obroča. Pri šestem mesecu starosti se otroci začnejo plaziti. Med osmim in desetim
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mesecem se lahko dvignejo v stoječi položaj. Približno v tem času otroci začnejo tudi hoditi ob
opori ali ob pomoči odraslih (Horvat in Magajna, 1987). Med osmim in petnajstim mesecem
starosti večina otrok shodi (Acceto idr., 1988, v Marjanovič Umek idr., 2004).
Do drugega leta starosti se pri otrocih razvije večina gibalnih sposobnosti, kot so hoja, tek,
lazenje, plazenje. Do sedmega leta starosti se te sposobnosti še izpopolnjujejo, vrh tega pa se
razvijejo tudi nove motorične spretnosti, npr. skakanje po eni nogi, brcanje žoge v teku (Horvat
in Magajna, 1987).
Pri dveh letih in pol otroci sonožno skačejo, medtem ko so šele okoli četrtega leta sposobni
skakati po eni nogi, saj morajo za to imeti dobro ravnotežje (Acceto idr., 1988, v Marjanovič
Umek idr., 2004). Ob približno tretjem letu starosti otroci usklajeno tečejo, pri čemer se tek, ki
je podoben teku odraslih, oblikuje okoli četrtega leta (Papalia, Olds in Feldman, 2001). Do
petega leta starosti imajo otroci večje težave s koordinacijo gibanja (Horvat in Magajna, 1987).
Pri hitrem teku otroci pogosto padejo, saj jim ravnotežje še povzroča težave. Poleg tega imajo
tudi težave z zaustavljanjem in zaletavanjem v predmete. Slednje se v polnosti razvije do petega
leta starosti (Papalia idr., 2001).
Pri dveh do treh letih večina otrok hodi s pomočjo po stopnicah. Postopno usvajajo samostojno
hojo po stopnicah, pri čemer najprej postavljajo obe nogi na isto stopnico, kasneje pa pri hoji
nogi izmenjujejo (Bayley, 1993, v Marjanovič Umek idr., 2004).
Pri štirih letih otroci dobro mečejo in lovijo žogo ter zadevajo različne cilje z razdalje nekaj
metrov. Pri petih letih so otroci sposobni usklajevati hojo ali tek z metanjem, odbijanjem in
lovljenjem žoge. Pri šestih letih je otrokovo gibanje že zelo podobno gibanju odraslih ljudi.
Gibanje pri tej starosti je hitrejše in bolj usklajeno, moč in ravnotežje pa sta tudi dobro razvita
(Nemec in Kranjc, 2011).
1.2.5. Fina motorika
Pri fini motoriki govorimo o gibanju, ki zahteva uporabo majhnih mišic (Nemec in Krajnc,
2011) oz. je fina motorika gibanje, ki zahteva manjše telesne premike (Perger Kuščar, 2005).
Pri fini motoriki ne sodelujejo samo mišice prstov, temveč tudi mišice zapestja, rok, ramen in
celo hrbtenice, kar omogoča večjo stabilnost prstov (Erhardt in Meade, 2005), to pa je
pomembno tudi za pisanje.
1.2.5.1.

Razvoj fine motorike

Pri fini motoriki govorimo o razvoju gibanja rok in zapestij. Razvoj spodbujamo z aktivnostmi,
ki zahtevajo natančno delo rok, npr. rezanje s škarjami, lepljenje majhnih koščkov, nizanje
kroglic na vrvico ipd. Velik pomen pri tem ima vaja (Nemec in Kranjc, 2011). Spodbujanje fine
motorike z različnimi dejavnostmi je priprava na uspešnejše učenje pisanja (Pergar Kuščer,
2005).
Ko dojenček sega po predmetih, že lahko vidimo začetek razvoja drobnih gibov, čeprav
predmetov še ne more prijeti oz. se jih dotakniti (Bremner, 1994, v Marjanovič Umek idr.,
2004). Pri štirih mesecih se otrok lahko dotakne obroča, ki visi nad njegovo posteljo. Sprva
otrok predmete prijema s celo roko, pri šestih mesecih pa uporablja le blazinice prstov (Bayley,
1993, v Marjanovič Umek idr., 2004). Otrok predmete najprej raziskuje z eno roko, okoli štirih
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mesecev pa jih začne raziskovati z obema rokama, pri čemer z eno roko predmet drži, z drugo
pa raziskuje (Bremner, 1994, v Marjanovič Umek idr., 2004).
Pri približno devetih mesecih se razvije pincetni prijem. Otrok takrat drobne predmete začne
prijemati in pobirati z dvema prstoma (Bremner, 1994, v Marjanovič Umek idr., 2004; Nemec
in Kranjc, 2011).
Z razvijanjem vidno-motorične koordinacije otrokovi drobni gibi postajajo vse bolj
nadzorovani, kar lahko vidimo pri igri s kockami, pri hranjenju z žlico in pri mazanju hrane na
kruh (Safarino in Armstrong, 1986, v Marjanovič Umek idr., 2004).
Med drugim in tretjim letom starosti se otroci začnejo samostojno oblačiti. Tudi pri tej
aktivnosti je pomembna fina motorika, zato imajo na začetku otroci večkrat težave z
zapenjanjem gumbov, zavezovanjem vezalk, zapenjanjem zadrg itd. Do šestega oz. sedmega
leta izpopolnijo te spretnosti (Safarino in Armstrong, 1986, v Marjanovič Umek idr., 2004).
1.2.6. Grafomotorika
Grafomotorika predstavlja skupek sposobnosti, ki omogočajo otrokovo zaznavanje in
posnemanje grafičnih likov ter orientacijo na pisalni površini. Vključuje vizualno, kognitivno
ter motorično uskladitev rok, kar vodi v pisavo oz. risanje določenih oblik (Regvar, 1990). Za
ustrezno grafomotoriko sta potrebni tudi moč in nadzor prstnih mišic (Levine, 1987, v Spanaki,
Venetsanou, Evaggelinou in Skordilis, 2014). Naštete spretnosti so ključne za pisanje, zato
bomo v nadaljevanju predstavili potek razvoja grafomotorike.
1.2.6.1.

Razvoj grafomotorike

Z razvojem grafomotorike pride do sprememb na področju drže pisala, rezanja s škarjami in
drugih spretnosti, povezanih z risanjem in pisanjem (Bayley, 1993, v Marjanovič Umek idr.,
2004).
Med osmim in dvanajstim mesecem otroci pisalo najprej držijo na zgornji tretjini s celo dlanjo,
nato pa na sredini. V tretjem letu starosti pisalo držijo na spodnji tretjini samo z blazinicami
prstov (Nemec in Kranjc, 2011). Med četrtim in šestim letom starosti otroci razvijejo dinamični
triprstni prijem pisala (Schneck, 1991). V času osnovne šole učenci prijem še izpopolnijo,
vendar ni nujno, da bo napačen prijem pisala vplival na pisavo (Ziviani in Elkins, 1986, v Tseng
in Cermak, 1993; Sasson, Nimmo-Smith in Wing, 1986, v Tseng in Cermak, 1993; Ziviani,
Hayes in Chant, 1990, v Tseng in Cermak, 1993).
Med tretjim in četrtim letom starosti otroci režejo s škarjami po določeni liniji (Papalia idr.,
2001).
Ročnost oz. stranskost se izoblikuje med drugim in četrtim letom starosti. Uporaba dominantne
roke se najprej pokaže pri držanju žlice in pri risanju (Horvat in Magajna, 1987). Poleg razvoja
ročnosti se razvije tudi uporaba dominantne desne ali leve noge, ušesa in očesa, pri čemer pri
večini prevladuje desna stran telesa (Sarafino in Armstrong, 1986, v Marjanovič Umek idr.,
2004).
Okoli tretjega leta in pol otroci zmorejo prerisati krog (Acceto idr., 1988, v Marjanovič Umek
idr., 2004). V četrtem letu starost zmorejo prerisovati črke in številke, ki so pogosto sestavljene
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iz več delov. Pri tem so nenatančni in počasni, črke in številke pa so brez pravega redu
razporejene po celotni pisalni površini. Pogosto obračajo črke S, P, N, B in J ter številko 3
(Sarafino in Armstrong, 1986, v Marjanovič Umek idr., 2004). Pri petih letih večina otrok
zapiše svoje ime s tiskanimi črkami (Nemec in Krajnc, 2011). Pri šestih letih črke in številke
pišejo hitreje in v eni potezi (Sarafino in Armstrong, 1986, v Marjanovič Umek idr., 2004).
Zgoraj naštete spretnosti med drugim lahko preverimo preko risanja risbe, kar nam da vpogled
v otrokovo risanje oblik, razumevanja prostora in prostorskih odnosov, kvaliteto lineacije in
barvanja ter nenazadnje tudi v otrokovo stopnjo mišljenja. Ker je bila risba vključena v
ocenjevanje predpisalnih spretnosti v naši raziskavi, jo bomo podrobneje predstavili v
nadaljevanju.
Razvoj otroške risbe
Razvoj otroške risbe je močno povezan z razvojem otrokovega govora, mišljenja ter s
socialnim in čustvenim razvojem (Belamarić, 1986, v Marjanovič Umek, 2004; Thomas in Silk,
1990, v Marjanovič Umek, 2004).
Razvojne stopnje otroške risbe so naslednje:
a) čečkanje;
b) simbolna stopnja risanja;
 predshematska
 shematska
c) realistična stopnja risanja (Marjanovič Umek, 2004).
Čečkanje je grobo motorična igra, pri kateri otrok med prvim in tretjim letom starosti na podlagi
pušča različne sledi (Pogačnik Toličič, 1986). Gre za prvo obliko otrokove risbe. Risba nima
pomena, zato jo nekateri imenujejo tudi kinestetična risba, saj otrok doživlja ugodje ob
kinestetičnih občutkih (Horvat in Magajna, 1987). Čačke so lahko različne vodoravne,
navpične, krožne in sestavljene črte, ki nimajo pomena. Razvojno se najprej razvije risanje
krožnih črt. Gre za ritmično in časovno nedoločeno gibanje, ki ga otrok tekom razvoja upočasni
in začne nadzirati, s čimer začne risati krožne črte, ki imajo začetek in konec. Otrokovo
poimenovanje čačk je odvisno od konteksta risanja. Krožne črte lahko predstavljajo ljudi,
predmete, živali in druge oblike, zaprte krožne oblike pa pogosto predstavljajo prostor, pa tudi
gibanje (Matthews, 1996, v Marjanovič Umek, 2004). Med drugim in tretjim letom otroci na
različne načine povezujejo črte, pri čemer rišejo v različnih smereh, različne vrste in dolžine črt
ter rišejo z različnim pritiskom na podlago (Marjanovič Umek, 2004).
Predshematska stopnja simbolnega risanja je značilna za otroke od tretjega do šestega leta
starosti (Marjanovič Umek, 2004). Otroci v tem času rišejo enostavne in grobe sheme, pri čemer
eno shemo lahko uporabijo za različne predmete. Na risalno površino narišejo več shem, ki so
brez reda razporejene po površini in so v neustreznih odnosih (prav tam). Značilno je namreč
risanje topološkega prostora, kjer otroci upoštevajo načelo bližine (skupaj narišejo predmete,
ki so tudi v realnosti blizu), načelo ločevanja (npr. trup s črto ločijo od nog) in načelo reda (npr.
sonce narišejo zgoraj, travo pa spodaj), pri čemer pa ne upoštevajo skladnosti, globine in
perspektive prostora. Za to stopnjo je značilen intelektualni realizem, saj otroci rišejo tisto, kar
vedo o različnih predmetih in osebah (Belamarić, 1969, v Marjanovič Umek, 2004; Golomb,
1992, v Marjanovič Umek, 2004; Ivić, 1969, v Marjanovič Umek, 2004).
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Shematska stopnja simbolnega risanja je značilna za otroke med šestim in devetim letom
starosti (Cox, 1991, v Marjanovič Umek, 2004; Smith, 1999, v Marjanovič Umek, 2004). Otroci
na tej stopnji rišejo različne sheme za različne predmete in bitja (Golomb, 1992, v Marjanovič
Umek, 2004). Risbe so bolj celovite in oprte na to, kar otroci vidijo, zato se risanje na tej stopnji
imenuje vizualni realizem. Otroci rišejo dogajanje z več prvinami (npr. ljudje, predmeti itd.), ki
so med seboj povezane. Posamezne figure prikažejo v gibanju, dogajanje pa zmorejo prikazati
tudi v časovnem zaporedju (Kellogg, 1970, v Marjanovič Umek, 2004; Smith, 1999, v
Marjanovič Umek, 2004). Prostor prikažejo tako, da ga razdelijo na več delov (Golomb, 1992,
v Marjanovič Umek, 2004; Matić, 1969, v Marjanovič Umek, 2004; Toličić in Smiljanić –
Čolanović, 1973, v Marjanovič Umek, 2004). Vse bolj je podoben evklidskemu prostoru, za
katerega so značilni risanje z vidika koordinatnega sistema, sorazmernost in ustrezne razdalje
med figurami (Ivić, 1969, v Marjanovič Umek, 2004).
Realistična stopnja risanja je značilna za otroke med devetim in enajstim letom starosti ter se
nadaljuje v mladostništvu in odraslosti (Smith, 1999, v Marjanovič Umek, 2004; Thomas in
Silk, 1990, v Marjanovič Umek, 2004). Predmeti in figure na sliki so zelo podobni resničnim
predmetom. Uporabljajo pravilno shemo, odnose in sorazmerje med narisanim, poleg tega pa
zmorejo prikazati učinek globine, saj celotno sliko narišejo z določene perspektive (Marjanovič
Umek, 2004).
Pri analizi otrokove risbe moramo posebno pozornost nameniti narisani človeški figuri, ki se
prav tako razvija po določenem vzorcu.
Razvoj risanja človeške figure
Razvoj risanja človeške figure je povezan z razvojem otroške risbe (Cox, 1993, v Marjanovič
Umek, 2004).
Spirala je najpogosteje prvi simbol, s katerim otrok nariše človeka (Marjanovič Umek, 2004).
Med drugim in tretjim ali četrtim letom starosti otrok človeka nariše kot glavonožca. Otrok
nariše krog in iz njega potegne črte za okončine, torej človeška figura nima trupa (Cox, 1993,
v Marjanovič Umek, 2004; Cox in Parkin, 1986, v Marjanovič Umek, 2004).
Preden otrok začne risati konvencionalno obliko človeka, človeka nariše kot glavonožca, ki pa
ima dolge spodnje okončine, na katere nariše zgornje okončine, saj vmesni prostor pojmuje kot
telo (Cox in Parkin, 1986, v Marjanovič Umek, 2004).
Štiriletni otroci človeka narišejo z glavo, telesom in okončinami, pri čemer je telo krožne ali
pravokotne oblike, kar predstavlja prehod od risanja glavonožca k risanju konvencionalne
oblike človeka (Goodnow, 1977, v Marjanovič Umek, 2004).
Pri petih oz. šestih letih otroci rišejo konvencionalno obliko človeškega telesa (Goodnow, 1977,
v Marjanovič Umek, 2004). Začetno risanje na tej stopnji je nesorazmerno glede na resnično
velikost delov telesa (Sully, 2000, v Marjanovič Umek, 2004). V tej starosti otroci človeka
rišejo tako, da narišejo vsako prvino posebej, medtem ko sedem- in osemletni letni otroci
zmorejo z eno potezo narisati več delov telesa hkrati, saj rišejo z obrisom (Marjanovič Umek,
2004). Na začetku risanja konvencionalne oblike človeka sta statična in dinamična figura enaki,
medtem ko se kasneje dinamična figura razlikuje od statične (Marjanovič Umek in Lešnik
Musek, 2001, v Marjanovič Umek, 2004; Sully, 2000, v Marjanovič Umek, 2004).
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V predšolskem obdobju se torej otrokova risba razvije od risanja čačk do risanja oblik, ki jih je
možno prepoznati. Čačke pa ne predstavljajo samo začetka razvoja risbe, ampak tudi začetek
razvoja pismenosti, ki jo bomo predstavili v nadaljevanju.

1.3.

Pismenost

1.3.1. Opredelitev pismenosti
V preteklosti je bila pismenost pojmovana kot protipomenka nepismenosti in je označevala
samo sposobnost branja in pisanja. V drugi polovici 20. stoletja pa je dobila širši pomen in jo
lahko opredelimo kot sposobnost pisnega in ustnega sporočanja v različnih situacijah (Cotič in
Medved Udovič, 2011).
Pismenost danes pojmujemo kot zmožnost posameznikov, da sprejemajo, razumejo, tvorijo in
uporabljajo besedila s pomočjo družbeno dogovorjenih sistemov simbolov. Je trajno razvijajoča
se spretnost, ki posameznikom omogoča osebnostno rast in uspešno delovanje v poklicnem in
družabnem življenju (Bucik idr., 2006).
S. Starc (2011) pismenost opredeli kot zmožnost posameznika, da se učinkovito sporazumeva
v družbi. Ne vključuje samo branja in pisanja, ampak tudi poslušanje in govorjenje (Cenčič,
2000).
Temeljne zmožnosti pismenosti so branje, pisanje in računanje. Danes v ospredje stopajo tudi
druge pismenosti, kot so informacijska, digitalna, medijska idr. (Bucik idr., 2006).
Osnove za razvoj različnih pismenosti se oblikujejo v predšolskem obdobju. Takrat otroci
potrebujejo sistematične in premišljeno oblikovane aktivnosti za razvoj različnih znanj,
spretnosti in sposobnosti, ki so potrebne za nadaljnje uspešno učenje branja in pisanja (Cotič in
Medved Udovič, 2011).
1.3.2. Nacionalna strategija za pismenost
Leta 2006 je nacionalna komisija v Sloveniji oblikovala Nacionalno strategijo za razvoj
pismenosti (Bucik idr., 2006). Gre za strateški dokument, ki določa cilje in vsebine na področju
pismenosti. Cilj je dvigniti raven pismenosti celotnega prebivalstva na raven najbolj razvitih
držav Evropske unije v vseh življenjskih obdobjih.
Pomemben poudarek razvijanja pismenosti v predšolskem obdobju je razvijanje družinske
pismenosti, ki se nanaša na s pismenostjo povezane aktivnosti znotraj družine, in porajajoče se
pismenosti, ki se nanaša na zgodnje spontano učenje branja in pisanja, ki imata v predšolskem
obdobju velik pomen za nadaljnji razvoj pismenosti v šolskem obdobju, kjer mora otrok razviti
spretnosti branja, pisanja in računanja (prav tam).
Za predšolsko obdobje (do šestega leta starosti) je nacionalna komisija za razvoj pismenosti
zastavila naslednje specifične cilje razvoja pismenosti:
 doma, v vrtcu in v drugih oblikah varstva otrokom zagotavljati predbralne in predpisalne
aktivnosti v skladu z njihovimi individualnimi potrebami, interesi in okoljem, iz
katerega izhajajo,
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 otroke učiti uporabe knjižnega in neknjižnega gradiva ter drugih medijev,
 starše, strokovne delavce v vrtcu in širšo javnost ozaveščati o pomenu razvoja otrokove
pismenosti (Bucik idr., 2006).
Strokovnjaki so že pred desetletjem prepoznali potrebo po ozaveščanju o pismenosti in uvajanju
preventivnih dejavnosti za razvoj pismenosti v vrtce in druge oblike varstva otrok. Podobni cilji
za predšolsko obdobje s tega področja so navedeni tudi v Nacionalni strategiji za razvoj bralne
pismenosti (2017), pri čemer so predbralne in predpisalne spretnosti opredeljene kot tiste, ki
pripomorejo k razvoju pojmovanja tiska, fonološkega zavedanja, grafomotorike in vidnega
zaznavanja.
Za predšolsko obdobje so v Nacionalni strategiji za bralno pismenost (2017) navedeni naslednji
cilji za raven pismenosti, ki naj bi se dosegla do konca predšolskega obdobja:






ozaveščanje staršev o pomenu družinskega branja, zgodnje pismenosti in bralne kulture,
otroci imajo razvite predbralne in predpisalne spretnosti,
otroci so pripravljeni poslušati in brati besedila,
otroci uporabljajo knjižno in neknjižno gradivo ter druge medije ob pomoči staršev,
otroci so vključeni v brezplačne aktivnosti, ki spodbujajo razvoj porajajoče se
pismenosti.

V Nacionalni strategiji lahko prepoznamo poudarek na razvijanju pismenosti, ki mora biti
podprto s strani staršev, strokovnih delavcev v vrtcu, ne nazadnje pa tudi s strani širše javnosti
(npr. mediji, knjižnice). Pri pismenosti je posebej poudarjeno razvijanje ene izmed vrst
pismenosti, tj. porajajoča se pismenost, ki jo bomo opisali v nadaljevanju.

1.4.

Porajajoča se pismenost

1.4.1. Opredelitev porajajoče se pismenosti
Porajajoča se pismenost je proces spontanega odkrivanja pismenosti (Grginič, 2005), ki je
značilen predvsem za predšolsko obdobje (Pečjak, 2003).
Obsega znanje in spretnosti, ki jih otrok razvija na področju branja in pisanja v obdobju od
rojstva do vstopa v šolo, ko se začne opismenjevati na tradicionalen način. Vključuje
govorjenje, poslušanje, razumevanje, da ima tiskana beseda pomen, poznavanje abecede,
zgodnje fonološko zavedanje idr. (Whitehurst in Lonigan, 1998). Porajajoča se pismenost pa
ne vključuje učenja glasov in črkovanja (Hanser, 2010), saj gre za spretnosti porajajočega
branja in porajajočega pisanja, ki jih otrok potrebuje, da se kasneje začne uspešno opismenjevati
(Puranik in Lonigan, 2011, 2014).
Začetki porajajoče se pismenosti segajo v zgodnje otroštvo, ko je otrok izpostavljen govoru,
pisnim gradivom in knjigam. Otroci, ki razvijejo zgodnje zavedanje branja in pisanja, spretnosti
pojmujejo kot funkcijo vsakdanjega življenja in ne kot izolirani spretnosti. Pri opazovanju
odraslih namreč vidijo, da le-ti branje in pisanje uporabljajo za različne namene (Vandre, 1992).
V literaturi se porajajoča se pismenost velikokrat enači s porajanjem branja. Tudi večina
avtorjev raziskav s področja porajajoče se pismenosti se je v preteklosti osredotočalo na
raziskovanje razvoja predbralnih spretnosti, medtem ko je bilo področje porajajočega pisanja
manj raziskano.
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1.4.2. Principi porajajoče se pismenosti
E. Sulzby in Teale (1986, v Hanser, 2010) sta opisala štiri principe, ki se nanašajo na zgodnje
pridobivanje porajajoče se pismenosti:
 porajajoča se pismenost se začne ob rojstvu ali celo pred tem
Večina otrok se rodi v okolju, kjer imajo na voljo knjige, barvice, didaktične igrače, obleke z
napisi, starši jim berejo knjige, vidijo napise v okolici itd. Preko naštetega dobijo veliko
izkušenj, zato lahko rečemo, da so že od rojstva naprej pripravljeni, da se začnejo učiti brati in
pisati.
 branje, pisanje, poslušanje in govorjenje se razvijejo sočasno
Razvoj ene od navedenih spretnosti lahko prispeva k razvoju druge spretnosti. Otrok se ob
branju knjige nauči, kakšen je pomen branja, prav tako uri poslušanje. Na podlagi te izkušnje
želi ustvariti svojo knjigo, kar prispeva k razvoju pisanja. Branje knjig pa običajno poteka v
interakciji z odraslo osebo, kjer otrok razvija tudi govor.
 ni pomembno samo ustvarjanje tiska, ampak je pomembna tudi funkcija tiska
Otroci se ne naučijo samo ustvariti tiska, ampak tudi, da ima tisk funkcijo, in sicer da vsebuje
sporočilo.
 porajajoča se pismenost se razvija, ko je otrok aktivno vključen v dejavnosti
Otroci razvijajo porajajočo se pismenost, ko uporabljajo materiale, povezane z branjem in
pisanjem. Pisati se naučijo preko eksperimentiranja s pisanjem, brati se naučijo preko uporabe
knjig.
1.4.3. Načela porajajoče se pismenosti
M. Grginič (2005) izpostavi sledeča načela porajajoče se pismenosti:
 aktivnosti porajajoče se pismenosti se povezujejo z vsakdanjim življenjem in imajo
funkcijo, saj le tako otrok razvije resnično željo po učenju branja in pisanja,
 otroci so aktivno vključeni v proces, naloga vzgojiteljev pa je, da jim omogočajo
priložnosti za učenje ter jih pri tem vodijo, usmerjajo in spodbujajo,
 otroci so lahko v istem razvojnem obdobju na različnih stopnjah porajajoče se
pismenosti, zato je pri poučevanju potrebna fleksibilnost,
 razvoj porajajoče se pismenosti poteka preko štirih dejavnosti (branje, pisanje,
poslušanje in govor), zato naj se aktivnosti porajajoče se pismenosti povezujejo.
M. Whitehead (1999, v Grginič, 2005) dodaja, da morajo otroci razviti svoje strategije na
področju porajajoče se pismenosti, imeti veliko priložnosti za igro in govor ter biti v okolju, ki
je povezano z njihovo socialno in kulturno identiteto.
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1.4.4. Dejavniki porajajoče se pismenosti
Na porajajočo se pismenost vplivajo številni dejavniki, ki jih delimo na zunanje in na notranje
(Grginič, 2005).
Notranji dejavniki porajajoče se pismenosti so:
 kognitivni dejavniki
Da se otrok nauči brati in pisati, mora razviti vidno in slušno zaznavanje, ki vključuje slušno
razločevanja ter razčlenjevanje in razumevanje, da imata tisk in pisanje pomen.
 čustveno-motivacijski dejavniki
Če otroci v predšolskem obdobju razvijejo pozitiven odnos do učenja branja in pisanja, bo to
vplivalo tudi na njihovo nadaljnjo motivacijo za učenje (Browne, 1998, v Grginič, 2005). Pri
tem je pomembno, da vzgojitelji opazijo njihove uspehe (Edwards in Knight, 1997, v Grginič,
2005), da imajo možnost izbiranja dejavnosti in sodelovalnega učenja ter da so aktivnosti
prilagojene njihovim sposobnostim, saj drugače lahko izgubijo interes za tovrstne aktivnosti
(Mandel Morrow, 2001, v Grginič, 2005).
Zunanji dejavniki porajajoče se pismenosti so:
 socialni dejavniki
Okolje pomembno vpliva na razvoj porajajoče se pismenosti, saj ta ni prirojena, ampak se jo
lahko pridobi na različne načine. Uspešnost pismenosti določa stopnja podobnosti med
domačim okoljem in šolskimi oz. predšolskimi aktivnostmi (Pellegrini, Perlmutter, Galda in
Brody, 1990).
 sociološko-kulturološki dejavniki
V 90-ih letih prejšnjega stoletja so se pojavile sociološko-kulturološke teorije porajajoče se
pismenosti. V okviru teh teorij Gee (2001, v Grginič 2005) porajajočo se pismenost opiše kot
pridobivanje različnih »poti s tiskano besedo«, ki poteka znotraj različnih sociološkokulturoloških praks, ki imajo različne namene in funkcije. Tako se otrok uči branja, pisanja in
govora v različnih dogodkih, ki potekajo v različnih okoljih. Ker so si okolja socialno in kulturo
različna, je tako mogoče prepoznati različne oblike porajajoče se pismenosti, kot tudi različne
vaje porajajoče se pismenosti.
1.4.5. Vloga družinskega okolja in vrtca pri spodbujanju porajajoče se pismenosti
Otroci se največ naučijo, ko so aktivno vključeni v različne dejavnosti porajajočega se branja
in pisanja. Če vidijo smisel in namen teh aktivnosti, potem bodo dejavnosti zanje postale
smiselne. Ključno vlogo pri tem igra ustrezno organizirano okolje, ki otrokom daje povratne
informacije, jih spodbuja in jim dovoli delanje napak (Vandre, 1992).
Otroci v predšolskem obdobju večino časa preživijo s svojimi starši in drugimi bližnjimi, zato
jim ti lahko ponudijo veliko priložnosti za razvoj porajajoče se pismenosti. Starši lahko svoje
otroke spodbujajo tako, da se z njimi veliko pogovarjajo. To lahko poteka med različnimi
rutinskimi dejavnostmi doma (npr. obešanje perila, kuhanje). Starši lahko skupaj z otroki
razvijejo različne jezikovne igre, pesmi in rutine branja knjig. Pomembno je, da imajo otroci na
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voljo knjige, prav tako si lahko sami izmislijo in napišejo knjigo (Emergent literacy: investing
early for exponential outcomes, 2018), pri čemer jim starši na zabaven način približajo tiskano
besedo.
V domačem okolju lahko aktivnosti porajajoče se pismenosti potekajo na naslednje načine
(Sulzby in Teale, 1986, v Puranik, Phillips, Lonigan in Gibson, 2017):
 med aktivnostmi je otrok v interakciji s starši,
 otrok samostojno raziskuje,
 otrok opazuje odraslo osebo med aktivnostjo (npr. branje časopisa).
K spodbujanju porajajoče se pismenosti lahko veliko pripomorejo tudi organizirane dejavnosti
v vrtcu. Vključenost v takšne aktivnosti dokazano vpliva na boljši razvoj osnovnih spretnosti
pismenosti. V vrtcih so lahko na voljo knjige, igre in drug didaktični material. Vzgojitelji lahko
z otroki dnevno prebirajo kratke knjige s preprosto vsebino. Otrokom so dostopni različni pisni
materiali, ki jih lahko uporabijo med igranjem (prav tam). Otroci se s tiskom lahko srečajo pri
označenih kotičkih v igralnici, pri pridobivanju izkušenj z različnimi materiali ter igračami,
lahko pa imajo v vrtcu tudi izdelan koledar aktivnosti ali vremena. V igralnici imajo lahko
bralni kotiček in kotiček za pisanje (Vandre, 1992). L. Mandel Morrow in Rand (1991) sta
ugotovila, da se otroci raje vključujejo v bolj prostovoljne aktivnosti, povezane z branjem in
pisanjem, ki potekajo med prosto igro. Pri tem morajo vzgojitelji predstaviti materiale in otroke
voditi pri uporabi. Aktivnosti se lahko povezujejo tudi z domačim okoljem, kar pomeni, da
otroci lahko nosijo knjige ali druge igre domov. Ob tem morajo vzgojitelji in drugi strokovni
delavci imeti obsežno znanje s tega področja (Emergent literacy: investing early for exponential
outcomes, 2016). Opaziti morajo otrokove poskuse pisanja in jim na podlagi tega ponuditi
ustrezne priložnosti za nadaljnje razvijanje porajajočega se pisanja (Dailey, 1991, v Al-Maadadi
in Ihmeideh, 2016).
Porajajoča se pismenost je tako lahko v veliki meri odvisna od spodbud v domačem okolju in
organiziranih dejavnosti v vrtcu. Enako velja za komponento porajajoče se pismenostiporajajoče se pisanje, ki ga bomo podrobneje opisali v nadaljevanju.

1.5.

Porajajoče se pisanje

1.5.1. Opredelitev porajajočega se pisanja
C. Puranik in Lonigan (2014) sta porajajoče se pisanje opredelila kot znanje in kompetence, ki
se pojavijo pred začetkom pisanja na konvencionalen način, in vključuje znanje o namenu in
strukturi pisanja, znanje o simbolih ter sposobnost sporočanja pomena preko risb in
izmišljenega črkovanja.
»Porajajoče se pisanje predstavlja razvojne začetke pisanja, ki vodijo v pisanje na
konvencionalen način« (Guo, Sun, Puranik in Breit-Smith, 2018, str. 422). Otroci hitro
spoznajo, da preko pisanja lahko sporočajo pomen, čeprav še ne znajo pisati na konvencionalen
način (Bradford in Wyse, 2013). V predšolskem obdobju so sposobni različnih oblik pisanja,
npr. prerisovanja črk (Molfese, Beswick, Molnar in Jacobi-Vessels, 2006), vendar imajo
določene spretnosti lahko različno razvite.
Raziskovanje na področju porajajočega se pisanja ima krajšo zgodovino kot raziskovanje
porajajočega se branja. Začetki segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je M. Clay
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(1975, v Yaden, Rowe in MacGillivray, 1999) začela raziskovati otrokove začetke poskusov
pisanja. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so se raziskovalci začeli osredotočati na oblike
in razvoj sposobnosti, ki vodijo do pisanja (Sulzby in Teale, 1991, v Yaden idr., 1999). V
devetdesetih letih prejšnjega stoletja je prišlo do zmanjšanja zanimanja za raziskovanje tega
področja, kar lahko pripišemo temu, da so raziskovalci v osemdesetih letih raziskali to področje
precej poglobljeno (Yaden idr., 1999). Nasploh je bilo področje porajajočega se pisanja manj
raziskano tudi zaradi prepričanja, da se otrok lahko začne učiti pisati šele tedaj, ko je zmožen v
roki pravilno držati pisalo (Teale in Sulzby, 1986, v Al-Maadadi in Ihmeideh, 2016).
Novejša raziskava o porajajočem se pisanju avtorjev Dinehart in Manfra (2013) je pokazala, da
so zgodnje pisalne izkušnje povezane s kasnejšim akademskim uspehom. Prav tako je N.
Mackenzie (2008) ugotovila, da zgodnje pisalne izkušnje povečajo otrokovo zavedanje tiska,
fonološko zavedanje, čut za zgodbe in sposobnost sporočanja pomena. C. S. Puranik idr. (2017)
so ugotovili, da aktivnosti porajajočega se pisanja v domačem okolju prispevajo k razvoju
otrokove pisave. Navedeno potrjuje smiselnost izvedbe zaznavno-motoričnega programa
predpisalnih spretnosti v magistrskem delu, saj z njim ne želimo samo izboljšati otrokovih
trenutnih predpisalnih spretnosti, ampak tudi postaviti temeljne za nadaljnji uspeh pri usvajanju
pisave v šolskem obdobju.
1.5.2. Razvoj porajajočega se pisanja
Med otroki, ki preizkušajo različne zgodnje oblike pisanja, je mogoče zaznati podobnosti. Faze
razvoja porajajočega se pisanja sta opisali L. Mandel Morrow (2011, v Al-Maadadi in
Ihmeideh, 2016) in E. Sulzby (1992, v Al-Maadadi in Ihmeideh, 2016):







risanje,
čečkanje,
črkam podobne oblike,
verige črk,
izmišljeno črkovanje,
pisanje na konvencionalen način.

Pri približno treh letih so otroci zmožni ločiti med risanjem in pisanjem. Naučijo se, da so črke
sestavljene iz črt, ki se razlikujejo od risanja. Kmalu opazijo, da se določene oblike vedno znova
pojavljajo. Njihove čačke začnejo dobivati podobo tiska. Prav tako začnejo oponašati pisavo
odraslih ljudi (Clay, 1987, v Vandre, 1992; Harste, 1990; Grginič, 2005).
Otroci se vse bolj zavedajo tiska v svojem okolju, zato tudi njihove čačke začnejo dobivati
obliko, ki je podobna dejanskim črkam. Kopirajo črke, ki jih vidijo v okolici, prav tako si
izmišljujejo svoje. To ponavljajo vedno znova, preko čačk pa skušajo sporočati pomen (Vandre,
1992).
V nadaljevanju otroci začnejo pisati verige črk iz črkam podobnih znakov (Mandel Morrow,
1993, v Grginič, 2005). Prva beseda, ki jo otroci zapišejo, je po navadi njihovo ime. Preko tega
se naučijo, da so besede sestavljene iz različnih črk, kar predstavlja podlago za razvoj
razlikovanja med črkami in besedami (Vandre, 1992).
Na naslednji stopnji so otroci postopoma sposobni povezati glas in črko, kar pripelje do
izmišljenega črkovanja. Otroci na tej stopnji pišejo tako, kot slišijo. Črko po navadi pripišejo
začetnemu ali končnemu glasu. Pogosto celotni besedi pripišejo samo en glas, zaradi česar
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odrasli težko razberejo pomen njihovega pisanja. Da dosežejo to stopnjo, morajo otroci biti
intenzivno izpostavljeni knjigam, pisalnim aktivnostim, veliko morajo eksperimentirati s
pisanjem in opazovati odrasle pri pisanju v vsakdanjem življenju (prav tam).
Pri šestem letu starosti oz. do konca prvega razreda otroci preko pisanja črk, besed in pisanja
tistega, kar vedo, usvojijo pravila črkovanja in slovnice (prav tam).
M. Clay (1987, v Vandre, 1992) je oblikovala 13 principov, ki jih otroci pridobijo do šestega
leta starosti preko eksperimentiranja s pisanjem:
 koncept znakov: otroci se naučijo, da znaki nosijo pomen,
 koncept sporočil: otroci se naučijo, da se sporočila lahko zapišejo,
 princip kopiranja: otroci kopirajo nekatere besede, pogosto to opustijo, saj želijo
ustvarjati svoje oblike,
 princip fleksibilnosti: otroci eksperimentirajo s črkami, s čimer skušajo ugotoviti, na
kakšen način lahko zapisujejo in na kateregane,
 princip seznamov: otroci uporabijo naučeno pri delanju seznamov in na list razvrščajo,
kar znajo,
 princip ponavljanja: otroci ponavljajo dejavnosti, nanje se odrasli odzovejo, kar
otrokom omogoča oblikovanje vzorcev pisanja,
 princip proizvajanja: otroci uporabijo pravila združevanja elementov pisanja, s čimer
ustvarjajo povedi,
 princip smeri: otroci se naučijo, da pišemo od leve proti desni ter da pišemo od zgoraj
navzdol,
 zamenjava smeri zapisa: otroci, ki ne usvojijo pravilne smeri pisanja, pogosto pišejo od
desne proti levi, pogosto se popravijo,
 princip kontrasta: otroci se igrajo s kontrasti med zvoki in besednimi vzorci,
 koncept prostora: otroci, ki zmorejo napisati več besed naenkrat, ugotovijo, da med
besedami delamo presledke,
 princip strani in knjige: otroci se naučijo, kaj storiti, ko jim zmanjka prostora na strani,
kjer pišejo,
 princip okrajšav: gre za kompleksen koncept razumevanja črk in besed.
1.5.3. Komponente porajajočega se pisanja
C. Puranik in Lonigan (2014) sta na podlagi že obstoječih komponent porajajočega se branja
(npr. poznavanje funkcije branja, pravopis, dekodiranje) in komponent, ki so značilne samo za
pisanje (npr. mehanika pisanja, skladnja), oblikovala model treh komponent porajajočega se
pisanja:
 konceptualno znanje – Ta komponenta vključuje razumevanje namena pisanja, znanje
o funkciji tiska in razumevanje, da zapisano nosi pomen in je sredstvo komunikacije
(Ferreiro in Teberosky, 1982, v Puranik in Lonigan, 2014; Fox in Saracho, 1990, v
Puranik in Lonigan, 2014; Mason, 1980, v Puranik in Lonigan, 2014; TolchinskyLandsmann in Levin, 1985).
 proceduralno znanje – Otrokovo znanje o konceptu tiska še ne pomeni, da bo otrok to
znanje znal pretvoriti v znanje o samih enotah tiska, tj. o črkah in besedah (Robins in
Treiman, 2010, v Puranik in Lonigan, 2014). Proceduralno znanje je znanje o
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specifičnih simbolih, ki jih uporabljamo pri pisanju. Sem spadajo znanje o abecedi,
črkah, zapis imena in črkovanje oz. znanje o mehaniki pisanja (Puranik in Lonigan,
2014).
Raziskave (Clay, 1985, v Puranik in Lonigan, 2014; Hiebert, 1978, 1981, v Puranik in
Lonigan, 2014; Puranik in Lonigan, 2011) so pokazale, da so otroci v predšolskem
obdobju sposobni pisati črke abecede, ter da znajo zapisati svoje ime (Bloodgood, 1999,
v Puranik in Lonigan, 2014; Levin, Both-de Vries, Aram in Bus, 2005), čečkajo oz.
rišejo z namenom sporočanja pomena (Levin in Bus, 2003) in črkujejo posamezne
besede (Bloodgood, 1999, v Puranik in Lonigan, 2014; Both-de Vries in Bus, 2008,
Puranik, Lonigan in Kim, 2011). Manj študij se je ukvarjalo z longitudinalnim
raziskovanjem odnosa med spretnostmi porajajočega se pisanja in pisanjem v šolskem
obdobju. Hooper, Roberts, Nelson, Zeisel in Fannin (2010, v Puranik in Lonigan, 2014)
so dokazali, da sposobnost zapisa imena in iskanja določenih črk v besedah
napovedujejo otrokovo uspešnost pri pisanju v tretjem, četrtem in petem razredu.
 generalizirano znanje – Ta komponenta vključuje otrokove začetke pisanja fraz in
povedi. Pred tem mora otrok razumeti, da so črke simbolne reprezentacije, s pomočjo
katerih sporočamo pomen. Večina otrok v predšolskem obdobju še ne razvije
generaliziranega znanja, prav tako se tegaod njih še ne pričakuje (Puranik in Lonigan,
2014).
K. Muzevich (1999, v Al-Maadadi in Ihmeideh, 2016) predlaga model štirih komponent
porajajočega se pisanja, ki predstavljajo ključne vidike razvoja porajajočega se pisanja:
 mehanizem pisanja – V to komponento spadajo spretnosti, ki jih otroci uporabljajo med
samim procesom pisanja: motorične spretnosti, vidno-motorična koordinacija, vidno
zaznavanje ipd.
 koncept pisanja – Sem sodi otrokovo znanje o tem, kako pisni jezik deluje. Gre za
znanje o smeri pisanja, razumevanje, da se črke povezujejo v besede, da so med
besedami presledki ipd.
 pravila pisanja – V to komponento spada otrokova sposobnost prepoznavanja pravil
pisanja.
 skladnja pisanja – Skladnja se nanaša na otrokove samostojne poskuse pisanja, ki
vključujejo pisanje seznamov, zgodb, nakupovalnih seznamov ipd.
1.5.4. Profili porajajočega se pisanja
Ker imajo otroci lahko različno razvite posamezne spretnosti porajajočega se pisanja, so Guo
idr. (2018) oblikovati tri profile porajajočega se pisanja, pri čemer so upoštevali tri
spremenljivke; pisanje črk, zapis imena in črkovanje:
 profil visokega porajajočega se pisanja – Otroci v tem profilu znajo zapisati črke
abecede, svoje ime in pravilno črkovati.
 profil povprečnega porajajočega se pisanja – Otroci v tem profilu znajo zapisati svoje
ime, črkovanje in zapis črk abecede sta šibka.
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 profil nizkega porajajočega se pisanja – Otroci v tem profilu dosegajo rezultate pod
povprečjem. Svoje ime zapišejo s čačkami, pišejo neprepoznavne črke, pri črkovanju pa
uporabljajo naključne črke.
Opisani profili kažejo na to, da se porajajoče se pisanje razvija progresivno, saj je bila
uvrščenost v profil odvisna od starosti. Prav tako je na razvrščenost vplivala tudi sposobnost
zapisa imena (Guo idr., 2018), kar potrjuje rezultate drugih raziskav (Both-de Vries in Bus,
2008; Levin idr., 2005), ki pravijo, da sposobnost zapisa lastnega imena predstavlja začetek
fonetičnega pisanja.
1.5.5. Vpliv socialnih interakcij na porajajoče se pisanje
Raziskave (Labbo, 1996; Rowe, 1994, v Yaden idr., 1999; Troyer, 1991, v Yaden idr., 1999)
so pokazale, da interakcije s sovrstniki omogočajo podporo pri razvoju pisanja. Vrsta interakcij
je odvisna od notranjih dejavnikov v otroku, npr. od njegovih značajskih lastnosti, starosti,
poznavanja naloge itd. (Zucchermaglio in Scheuer, 1996, v Yaden idr., 1999).
Otrokovi poskusi in strategije pisanja so odvisni tudi od demonstracij, ki jih je otrok deležen
(Rowe, 1994, v Yaden idr., 1999). Otrok na primer poskusi zapisati tisto, česar se spomni iz
knjige, ki jo je poslušal, ali kar je opazil pri drugih med njihovim pisanjem (Ballenger, 1996, v
Yaden, Rowe in MacGillivray, 1999; MacGillivray, 1994, v Yaden idr., 1999; Rowe, 1994, v
Yaden idr., 1999).
Dayson (1992, v Yaden idr., 1999) je raziskoval, kako socialni kontekst znotraj vrtčevskih
skupin vpliva na porajajoče se pisanje. Zaključil je, da je pisanje sociokulturni proces, ki je
odraz pojmovanja določenih skupin otrok znotraj vrtčevske skupine in socialnega dialoga s
pomembnimi drugimi. Zaključki te raziskave pojasnjujejo, zakaj je med otroki mogoče zaznati
drugačne vzorce porajajočega se pisanja. Na drugi strani se pojavljajo izzivi, kako uskladiti
drugačna pojmovanja, kulturo in vrednote otrok, ki so vključeni v vrtec oz. šolo.
Na podlagi razumevanja porajajočega se pisanja lahko izpostavimo, da le-to ob ustreznih
spodbudah socialnega okolja v predšolskem okolju ustvarja predpogoje za usvajanje pisave v
prvih letih šolanja, ki jo bomo predstavili v nadaljevanju.

1.6.

Pisava

1.6.1. Pisanje in pisava
Pisanje je proces, preko katerega izražamo ideje in komuniciramo z drugimi. Z njim lahko
nekoga želimo prepričati o nečem, nekomu nekaj predlagamo, izrazimo želje in čustva,
reflektiramo, organiziramo misli, razjasnimo itd. (Willig, 1990, v Browne, 1993). Vključuje
več kot samo pisavo, pravopis in poznavanje različnih oblik pisanja. Je socialni proces, ki je
lahko različen glede na kontekst in kulturni vpliv (Czerniewska, 1992). V šoli učenci preko
pisanja lahko predstavijo ideje, organizirajo misli in utrdijo znanje (Miller in Calfee, 2004, v
Koenig, Eckert in Hier, 2016). Je spretnost, ki je potrebna pri izkazovanju in ocenjevanju znanja
(Graham, Harris in Hebert, 2011).
Pisava je kompleksna zaznavno-motorična spretnost, ki vključuje sposobnost vidno-motorične
koordinacije, motoričnega načrtovanja, kognitivne in zaznavne spretnosti ter taktilno in
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kinestetično občutljivost (Maeland, 1992). Pri pisavi so pomembni tudi finomotoričnien nadzor,
vidno zaznavanje in pozornost (Cornhill in Case-Smith, 1996).
1.6.2. Pomen pisave
Pisava je najpogostejše grafično sredstvo za komunikacijo in spretnost. Je spretnost, ki jo
uporabljamo v mnogih življenjskih situacijah, kot so pisanje obrazcev na banki, pisanje pisem
itd. (Sasson, 1900, v Feder in Majnemer, 2007).
Je ena izmed osnovnih šolskih spretnosti, ki je potrebna za uspeh v šoli (Sasson, 1900, v Feder
in Majnemer, 2007; Stewart, 1992, v Feder in Majnemer, 2007), saj jo učenci uporabljajo za
komunikacijo in prikaz svojega razumevanja oz. znanja učne snovi (Erhardt in Meade, 2005).
Pisava se ne razvije sama od sebe, ampak je zanjo potrebno načrtno in dobro premišljeno
poučevanje. Cilj je učence naučiti razločne, tekoče in dokaj hitre pisave (Browne, 1993).
Učenci pišejo približno 31 do 60 % vsega časa, ki ga preživijo v šoli, zato lahko težave na
področju pisave povzročijo težave pri usvajanju višjih kognitivnih spretnosti, kot sta črkovanje
in oblikovanje zgodbe, ter pri doseganju uspehov nasploh (Mather in Roberts, 1995, v Feder in
Majnemer, 2007). Zato je pomembno, da otroci že v predšolskem obdobju usvojijo spretnosti,
ki so potrebne za nemoteno usvajanje pisave v prvih letih šolanja in katerih razvoj bomo
predstavili v nadaljevanju.
1.6.3. Razvoj pisave
Razvoj pisave se začne s čečkanjem, ki s časom postane vse bolj namerno (McHale in Cermak,
1992). Risalni vzorci se razvijejo v geometrijske oblike in črke. Preko risanja geometrijskih
oblik se otrok nauči preslikave črk. Risanje geometrijskih oblik se razvije v naslednjem vrstnem
redu (Berry in Bukrenica, 1989, v Feder in Majnemer, 2007):









risanje navpičnih črt (2 leti),
risanje vodoravnih črt (2 leti in 6 mesecev),
risanje kroga (3 leta),
risanje plusa (4 leta),
risanje poševnih črt (4 leta in 6 mesecev),
risanje križca (5 let),
risanje kvadrata (5 let),
risanje trikotnika (5 let in 6 mesecev)

Sposobnost risanja navedenih oblik označuje otrokovo pripravljenost na začetek učenja pisave.
Pomembno je predvsem risanje križca, za katerega je potreben razvoj prehoda čez sredino
(Berry in Bukrenica, 1989, v Feder in Majnemer, 2007; Beery, 1984, v Erhardt in Meade, 2005;
Lindsay in Beck, 1984, v Erhardt in Meade, 2005; Taylor, 1985, v Erhardt in Meade, 2005).
M. J. Weil in S. J. C. Amundson (1994) sta na vzorcu 60 otrok preverili sposobnost prerisovanja
geometrijskih oblik. Rezultati so pokazali, da so učenci, ki so zmogli prerisati zgoraj navedene
geometrijske oblike, znali preslikati bistveno več črk kot tisti, ki niso znali narisati vseh
geometrijskih oblik.
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D. Marr in S. Cermak (2002) sta ugotovili razlike v razvoju pisave in v hitrosti pisanja med
spoloma. Pri dečkih se pisava razvije nekoliko kasneje.
Predpogoji za učinkovito pisavo so vidno-zaznavne in motorične spretnosti, ki predstavljajo
integracijo grobe in fine motorike ter vidno-motoričnih spretnosti (Kephart, 1971, v Erhardt in
Meade, 2005).
1.6.4. Pomen motoričnih in vidno-motoričnih spretnosti pri pisavi
Pri pisanju je pomembna kontrola drže celotnega telesa. Pisec mora sedeti na način, ki omogoča
optimalno pisanje; kot pri bokih je 90°, stopala so trdno na tleh, hrbet je raven, glava je primerno
oddaljena od pisalne površine, moč ramen omogoča dober nadzor rok in dlani (Amudson, 1992,
v Erhardt in Meade, 2005; Benbow, 1995, v Erhardt in Meade, 2005; Boehme, 1988, v Erhardt
in Meade, 2005; Erhardt, 1992, v Erhardt in Meade, 2005). Učenci s slabim nadzorom drže
morajo več pozornosti nameniti vzdrževanju pokončne drže. Posledično se pri pisanju hitreje
utrudijo, poleg tega imajo lahko šibkejši pritisk pisala na podlago (Gajraj, 1982, v Erhardt in
Meade, 2005).
Za držo pisala je pomembna fina motorika. Za ustrezno držo pisala je potrebna spretnost
izolacije prstov in njihovo prilagajanje med samim pisanjem, kar omogoča dober nadzor
zapestij, rok in ramen (Ziviani, 1987, v Erhardt in Meade, 2005).
Vidno-motorične spretnosti vključujejo motoričen nadzor oči (Erhardt, 1990, v Erhardt in
Meade, 2005; Hansen, 1988, v Erhardt in Meade, 2005), vidno zaznavanje (Amudson, 1992, v
Erhardt in Meade, 2005) in vidno-motorično koordinacijo (Tseng in Murray, 1994). Raziskave
(Carlson, Rowe in Curby, 2013; Maldarelli, Kahrs, Hunt in Lockman, 2015) so pokazale, da so
vidno-zaznavno-motorične spretnosti ključno povezane s kvaliteto pisave in hitrostjo (Brown,
2008; van Hartingsveldt, Cup, Hendriks in Nijhuis-van der Sanden, 2015; Tseng in Chow,
2000). Otroci, ki so v predšolskem obdobju dosegli višje rezultate na vidno-motoričnih testih,
so v šolskem obdobju pisali bolj razločno kot otroci, ki so dosegli nižje rezultate (Daly, Kelley
in Krauss, 2003).
1.6.5. Dejavniki, ki vplivajo na pisavo
Na pisavo vplivajo notranji in zunanji dejavniki. Notranji dejavniki se nanašajo na otrokove
spretnosti, ki so potrebne za pisavo, zunanji pa se nanašajo na okolje oz. biomehanične
spretnosti (Feder in Majnemer, 2007) ter pripomočke (Alston, 1995, v Marr, Windsor in
Cermak, 2001; Carlson in Cunningham, 1990, v Marr idr., 2001; Pasternicki, 1987, v Marr idr.,
2001; Rubin in Henderson, 1982, v Marr idr., 2001; Zaner-Bloser, 1994, v Marr idr., 2001;
Ziviani, 1987, v Marr idr., 2001).
Zunanji dejavniki, ki vplivajo na pisavo, so (Alston, 1995, v Marr idr., 2001; Carlson in
Cunningham, 1990, v Marr idr., 2001; Pasternicki, 1987, v Marr idr., 2001; Rubin in
Henderson, 1982, v Marr idr., 2001; Zaner-Bloser, 1994, v Marr idr., 2001; Ziviani, 1987, v
Marr idr., 2001):
 položaj telesa,
 višina stola in mize,
 vrsta pisala,
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vrsta papirja,
položaj papirja na pisalni površini,
svetlost prostora,
glasnost v prostoru,
oddaljenost od table,
nivo pisanja, ki se od otroka zahteva,
vrsta in način opismenjevanja.

Notranji dejavniki, ki vplivajo na pisavo, so (Tseng in Cermak, 1993):











finomotoričen nadzor,
prijem pisala,
tekočnost izvajanja,
bilateralna integracija,
motorično načrtovanje,
vidno-motorična koordinacija,
vidno zaznavanje,
propriocepcija,
pozornost,
pritisk na podlago.

Nekatere notranje dejavnike natančneje predstavljamo v poglavju o predpisalnih spretnostih,
povezanih z zaznavno-motoričnimi programi, saj so pomembni za njihov razvoj.
1.6.6. Posledice težav na področju pisave
Težave na področju pisave ima 10 do 30% učencev (Karlsdottir in Stefansson, 2002). Simner
(1991, v Feder in Majnemer, 2007) je ugotovil, da težave pri risanju oblik v predšolskem
obdobju napovedujejo neuspeh pri kasnejšem branju in pisanju. Otroci, ki imajo težave na
področju pisave, so nagnjeni k nižjim dosežkom na področju matematike, imajo nižje verbalne
sposobnosti in težave s pozornostjo (Sandler, Watson, Footo, Levine, Coleman in Hooper,
1992, v Feder in Majnemer, 2007).
Pri pisavi sta pomembna dva vidika: razločnost pisave in hitrost pisanja. Na razločnost pisave
lahko vplivajo težave pri oblikovanju črk, delanju presledkov, pisanju na črto in pri poravnavi
(Mather in Roberts, 1995, v Feder in Majnemer, 2007; Bonney, 1992, v Feder in Majnemer,
2007). Učenec se bolj osredotoča na mehanski vidik pisave, zato ne more tolikšne pozornosti
nameniti vsebini zapisa. Hitrost pisanja je lahko različna glede na podana navodila, kontekst in
način zapisa (prepis, narek, samostojni zapis). Težave na tem področju učenca ovirajo pri
sledenju tempa dela v razredu (Bonney, 1992, v Feder in Majnemer, 2007; Erhardt in Meade,
2005). Posledično pri pisanju otrok želi uporabiti čim manj besed (Erhardt in Meade, 2005).
Težave na področju razločnosti pisave in hitrosti pisanja lahko onemogočijo učencu doseganje
uspehov na njegovih močnih področjih (Feder in Majnemer, 2007). Učenci imajo lahko vse
večje težave pri pisanju nalog, ki so čez osnovnošolska leta vse bolj obsežne. To vpliva na
manjši učni napredek, nižje samospoštovanje in pojav vedenjskih težav (Lazslo in Bairstow,
1984, v Feder in Majnemer, 2007). Okolica jih pogosto doživlja kot lene, nemotivirane in
nespoštljive, kar v njih sproža še večjo frustracijo (Connelly, Campbell, MacLean in Barnes,
2006).
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Ob morebitnih težavah pri pisavi se tako učitelji kot tudi starši vprašajo, kako učinkovito
pomagati otroku, da bo optimalno napredoval. V ta namen so bili oblikovani različni programi,
značilnosti katerih bomo opisali v nadaljevanju.
1.6.7. Intervencijski programi na področju pisave
Večina intervencijskih programov za izboljšanje pisave se je izkazala za učinkovite, ne glede
na trajanje, pogostost ali uporabljen pristop (Feder in Majnemer, 2007).
V literaturi najdemo programe, ki poudarjajo razvoj zaznavno-motoričnih spretnosti, vidnomotoričnih spretnosti ali motoričnega nadzora ter izvajanje individualnih vaj ali dodatno
poučevanje pisave (prav tam).
Sudgen in M. E. Chambers (1998, v Erhardt in Meade, 2005) sta na podlagi študija literature
intervencijske programe s področja pisave razdelila na dve skupini; programe, ki poudarjajo
proces in programe, ki poudarjajo nalogo. Prve programe izvajajo terapevti, ki se ukvarjajo
predvsem z odkrivanjem vzrokov težav pri pisavi in na podlagi tega urijo določeno spretnost,
kar pripomore k izboljšanju pisave. Drugo vrsto programov pa izvajajo predvsem starši ali
učitelji, ki neposredno poučujejo pisavo in skušajo doseči generalizacijo spretnosti. Najbolj
učinkoviti so celostno zasnovani intervencijski programi, ki vključujejo razvoj različnih
spretnosti, potrebnih pri pisavi (Cermak, 1991, v Feder in Majnemer, 2007; Erhardt in Meade,
2005).
S. Cermak (1991, v Tseng in Cermak, 1993) predlaga tri vrste intervencij pisave:
 demistifikacija (učencu ter učitelju se pojasnijo težave pri pisavi, posledično učitelj
težav ne pripisuje lenobi),
 obvozna strategija (ang. bypass strategy) (uporabijo se strategije, ki zaobidejo problem;
učenec uporablja prilagojena pisala, liste, računalnik za pisanje, pri ocenjevanju se
tolerirajo določene napake itd.),
 direktna intervencija (cilj je, da učenčeva pisava postane avtomatizirana).
V nekaterih raziskavah je intervencijski program pripomogel k izboljšanju pisave in spretnosti
pisanja zgodb, v drugih pa k izboljšanju posameznih komponent pisave, kot je na primer vidnomotorična koordinacija (Jones in Christensen, 1991; Graham, Hariss in Fink, 2000; Case-Smith,
2002). V večini raziskav se je izboljšala razločnost pisave, ne pa tudi hitrost (Feder in
Majnemer, 2007).
Intervencijski programi na področju pisave so torej ob ustreznem načrtovanju učinkoviti in tudi
nujno potrebni. Enako bi lahko rekli za intervencijske programe za razvijanje predpisalnih
spretnosti. Slednje bomo predstavili v naslednjem poglavju.

1.7.

Predpisalne spretnosti

Različni avtorji so kot ključne izpostavili različne predpisalne spretnosti. L. Lamme (1979, v
Marr idr., 2001) je izpostavila naslednjih šest predpisalnih spretnosti:
 fina motorika,
 vidno-motorična koordinacija,
 rokovanje s predmeti,
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 prepoznavanje črk,
 orientacija na papirju,
 risanje osnovnih oblik.
Benbow, Hanft in Marsh (1992, v Marr idr., 2001) so izpostavili 4 predpisalne spretnosti:





uporaba dominantne roke,
prehod čez sredinsko črto z dominantno roko,
ustrezen položaj telesa pri pisanju in prijem pisala,
zmožnost preslikave prvih devetih oblik na testu vidno-motorične integracije.

Drugi avtorji (Benbow, 1995, v Marr idr., 2001; Laszlo in Bairstow, 1985, v Marr idr., 2001;
Levine, 1998, v Marr idr., 2001) so tudi kinestetično zaznavanje izpostavili kot ključno za
razvoj predpisalnih spretnosti. Ta omogoča, da otrok zaznava napake v pisavi, to skladišči v
spominu in prikliče, ko se enako gibanje ponovi. Mlajši otroci zaznavajo napake preko vida,
kasneje pa je za zaznavanje napak potrebno kinestetično zaznavanje, kar omogoča hitrejše
pisanje in s tem uspešno sledenje tempu dela pri pouku.
Za uspešno usvajanje pisave sta potrebni tudi kognitivna pripravljenost in določena stopnja
usvojenosti jezika. Nekateri avtorji (Exner in Henderson, 1995, v Marr idr., 2001; Chu, 1997,
v Marr idr., 2001) med kognitivnimi sposobnostmi poudarjajo pomen pozornosti, spomina,
zaznavanja in priklica, vendar pa ključne kognitivne sposobnosti še niso točno znane.
Povzamemo lahko, da različni avtorji kot pomembne izpostavljajo različne predpisalne
spretnosti. V nadaljevanju bomo natančneje predstavili tiste predpisalne spretnosti, ki so del
zaznavno-motoričnega programa, uporabljenega v magistrskem delu.
1.7.1. Vidno zaznavanje
Schneck (2010) vidno zaznavanje opiše kot proces, ki je odgovoren za sprejemanje in kognicijo
vidnih dražljajev. Pri sprejemanju se odvijata procesa pridobivanja in organiziranja dražljajev,
pri kogniciji pa vidni dražljaji dobijo pomen. Omogoča razumevanje videnega in oblikovanje
mnenj o prostorskih odnosih in velikosti predmetov.
Vidno zaznavanje je temelj procesiranja informacij. Če se ne razvije v polnosti, to lahko vpliva
na težave pri učenju in pri prilagajanju na druge življenjske zahteve (Frostig, 1997, v Ho idr.,
2012).
Swanson in Watson (1989, v Ho idr., 2012) izpostavita, da je sposobnost vidnega zaznavanja
povezana z matematiko, branjem in črkovanjem. Omogoča ponovno prepoznavanje in
kategoriziranje zunanjih dražljajev in povezovanje s preteklimi izkušnjami.
Vidno zaznavanje ima pomembno vlogo pri pisavi, saj mora otrok vidno razločiti npr. črki b in
d, da ju lahko pravilno zapiše (Clark, 2010).
Čeprav je vidno zaznavanje povezano s pisavo, bi bile potrebne nadaljnje študije za razjasnitev
njegove vloge, saj so imele dosedanje študije (Lewis in Lewis, 1965; Chapman in Wedell, 1972,
v Tseng in Cermak, 1993; Yost in Lesiak, 1980; Ziviani, Hayes in Chant, 1990, v Tseng in
Cermak, 1993) določene omejitve (Tseng in Cermak, 1993).
Warren (1996, v Ho idr., 2012) pravi, da je vidno zaznavanje skupek različnih vidikov
kognicije. V svojem modelu vidnega zaznavanja opiše razvoj le-tega od otroštva do odrasle
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dobe, pri čemer so vid, vidne sposobnosti in vidno sledenje ključne sposobnosti za razvoj
vidnega zaznavanja. Tekom razvoja se vidno zaznavanje vse bolj povezuje v naslednje
kognitivne elemente (prav tam):








vidno razlikovanje,
razlikovanje figura-ozadje,
vidni spomin,
vidno-prostorski odnosi,
zaporedni vidni spomin,
vidna konstantnost predmeta,
vidno zaključevanje.

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili razlikovanje figura – ozadje, vidno konstantnost
predmeta ter vidno-prostorske odnose, saj so ti elementi vidnega zaznavanja del zaznavnomotoričnega programa magistrskega dela.
1.7.1.1.

Vidna konstantnost predmeta

Vidna konstantnost predmeta pomeni, da zaznamo predmet kot istega, kljub temu, da se je
spremenila njegova velikost, oblika, barva, svetlost, pozicija, smer ali katera druga lastnost
predmeta (Warren, 1996, v Ho idr., 2012). Na podlagi te sposobnosti prepoznavamo dvo- in
tridimenzionalne predmete kot sorodne, kot tiste, ki spadajo v isto kategorijo (Teodorescu in
Addy, 1996).
Podobno tudi Schneck (2010) pravi, da gre za sposobnost prepoznavanja predmetov, kljub temu
da se razlikujejo v orientaciji in podrobnostih. Prav ta sposobnost daje človeku stabilnost in
konstantnost v vidnem svetu.
Vidna konstantnost predmeta predstavlja večji koncept, ki vključuje specifične konstantnosti;
konstantnosti velikosti, oblike in barve. Konstantnost velikosti je sposobnost, da velikost
predmeta zaznamo kot isto, kljub temu, da se spremeni slika na očesni retini. Konstantnost
oblike je sposobnost, da zaznamo obliko predmeta kot isto, čeprav predmet opazujemo z
drugega zornega kota. Konstantnost barve pa pomeni, da zaznamo neko barvo kot isto, čeprav
se spremeni odtenek barve (Bee, 1997; Horvat in Magajna, 1987). Vse te sposobnosti so
potrebne, da lahko predmete z različnimi lastnostmi zaznavamo kot iste.
Vidna konstantnost predmeta se začne razvijati med tretjim in četrtim mesecem po rojstvu in
se na podlagi izkušenj dokončno razvije v prvih nekaj letih življenja. Težave na tem področju
se lahko pojavijo, ko se otrok začne učiti pisati in brati. Takrat mora namreč odmisliti
konstantnost oblike. Črki b, p in d spadajo v isto kategorijo glede na obliko, vendar se mora
otrok naučiti, v katero smer so črke obrnjene, kar pa mu lahko povzroča težave (Bee, 1997).
L. Lavine (1977) je ugotovila, da so otroci pri petih letih sposobni razlikovati črke in številke
od čačk in slik, ne glede na velikost črk in številk ter tip pisave (fonti). Čeprav otroci še ne
poznajo konkretnih črk in številk, imajo vseeno razvito sposobnost vidne konstantnosti zaznave
črk in številk, vendar na bolj splošni ravni.
Otroci s težavami na področju vidne konstantnosti predmeta lahko kvadrat in kocko zaznajo
kot dva povsem različna predmeta. Težave na tem področju vodijo tudi v težave na področju
učenja pisave. Če otroci vidijo neko črko zapisano na tablo, bodo to isto črko lahko zaznali
drugače, ko jo bodo poskušali zapisati v svoj zvezek (Teodorescu in Addy, 1996). Težave na
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tem področju pa vplivajo tudi na težave pri prepoznavanju slik različnih velikosti ali ob gledanju
slike iz različnih smeri ter pri prepoznavanju znanih besed, ki so malce spremenjene (Warren,
1996, v Ho idr., 2012). Schneck (2010) doda še težave pri prepoznavanju črk ali številk, če so
le-te zapisane z drugačno barvo, če se razlikujejo po velikosti ali če so zapisane z različno
pisavo ter težave pri preskoku s tiskane na zapisano pisavo in pri prepoznavanju napak v
lastnem pisanju.
1.7.1.2.

Razlikovanje figura – ozadje

Razlikovanje figure od ozadja je sposobnost, da najdemo želen predmet med mnogimi
predmeti. Brez te sposobnosti imajo otroci težave pri iskanju predmetov na zapletenih slikah.
Ker ne morejo razlikovati predmetov, posledično tudi ne morejo najti pravega predmeta
(Warren, 1996, v Ho idr., 2012).
Nekateri avtorji to sposobnost imenujejo tudi ločevanje figure od ozadja, saj vidni sistem loči
figuro oz. predmet od ozadja (Self, Mookhoek, Tjalma in Roelfsema, 2015). Gre za ključno
sposobnost vidnega sistema, kajti glavni cilj tega sistema je prepoznavanje in odkrivanje
predmetov v vidnem polju.
Do razlikovanja med figuro in ozadjem pride takrat, ko si dva dela vidnega polja delita isto
mejo. Pri tem ima samo eno polje definirano obliko (figura), drugo polje pa je zaznano kot
ozadje, ki se nadaljuje pod figuro in nima definirane oblike. Deljena meja pa se ne pojavlja
samo pri figurah, ampak tudi pri vzorcih, kjer en del bolj izstopa in pri geometrijskih telesih.
Na podlagi tega lahko rečemo, da meja ni odvisna samo od figure, ampak tudi od ozadja
(Peterson, 2003, v Goldreich in Peterson, 2012).
Ključno vlogo pri razlikovanju med figuro in ozadjem igra tudi pozornost. Ko oseba opazuje
neko figuro, je ta del njene pozornosti. Otrok je v šoli zmožen usmeriti pozornost na tablo, da
prepiše neko snov, če ima dobro sposobnost razlikovanja med figuro in ozadjem. Če pa ima
težave na tem področju, potem ga bodo drugi videli kot otroka, ki je dezorganiziran, nepozoren,
hitro ga zmotijo drugi dražljaji. Ker je nezmožen pozornost usmeriti na figuro, ga zmoti veliko
stvari, ki se pojavljajo v ozadju (Teodorescu in Addy,1996). Prav tako ima otrok težave pri
razvrščanju in organizaciji osebnih predmetov, preveč se osredotoči na podrobnosti, namesto
na celoto. Na področju pisanja pa ima težave pri usmerjanju pozornosti na posamezno besedo,
saj ne zmore odmisliti ostalih besed, ki so okoli te specifične besede (Schwarz, 2000; Schneck,
2005). Težave ima tudi pri prepisovanju, saj ne ve, kaj točno naj prepiše. Zaradi omenjenih
težav lahko pride do spuščanja pomembnih informacij, pri čemer je tudi hitrost pisanja
počasnejša (Schneck, 2005).
Iz omenjenega lahko zaključimo, da je razlikovanje med figuro in ozadjem ena od ključnih
predpisalnih spretnosti, ki pripomore k temu, da se bo otrok kasneje naučil pisati in da bo
zmožen prepisati neko besedilo s table, sploh zato, ker je ta spretnost pomembno povezana s
pozornostjo.
1.7.1.3.

Prostorska orientacija

Prostorska orientacija je sposobnost uporabe senzorno pridobljenih informacij za določanje
lastnega položaja v prostoru in lastnega položaja v odnosu do drugih objektov v okolju
(Sleeuwenhock, Boter in Vermeer, 1995; Duquette, 2012).
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J. Kuczynska-Kwapisz (1994, v Czaplewska, Bogdanowicz in Kaczorowska-Bray, 2009)
prostorsko orientacijo opredeli kot sposobnost raziskovanja okolja in upoštevanja zaznavanja
časa in prostora, ki se pojavi ob tem.
M. R. Endesley in C. Bolstad (1994) pa prostorsko orientacijo razumeta kot kognitivno
funkcijo, ki omogoča zaznavanje, ocenjevanje in razumevanje prostorskih odnosov v okolju. Je
sposobnost, da prepoznamo isti predmet tudi z drugega zornega kota. Predpogoji za to so
ustrezna vidno-motorična koordinacija, razlikovanje med figuro in ozadjem ter
občutenje/prepoznavanje leve in desne strani (Schwarz, 2000).
Prostorska orientacija se začne na lastnem telesu in v domačem okolju, kjer otroci začnejo
prepoznavati oblike, velikosti in položaj predmetov v okolici. Preko razvoja govora usvojijo
pomen predlogov, s katerimi znajo določati položaj predmetov v okolju ali na sliki. V
predšolskem obdobju se tako naučijo slediti navodilom in spreminjati položaj v prostoru glede
na navodila (npr. gor – dol, levo – desno, spredaj – zadaj, vmes) (Pečjak, 2010).
J. Johnson (1988, v Marr idr., 2001) je preko analize različnih študij prišla do zaključka, da
otroci predlog »v« razumejo pri dveh letih, predloga spredaj – zadaj pa pri približno 4 letih in
8 mesecih.
Vidno-prostorska orientacija zahteva integracijo zaznavanja in kognicije (Bozeman in
McCulley, 2010, v Duquette, 2012). Da pa lahko pride do integracije, mora imeti otrok razvite
naslednje spretnosti (Bina, Crouse, Fazzi in Naimy, 2010, v Duquette, 2012):








zavedanje telesa;
koncept odnosa med telesom in objektom;
koncept odnosa med dvema objektoma;
prostorsko posodabljanje;
koncept okolja;
koncept časa;
koncept razumevanja predmetov.

Na področju pisave je sposobnost orientacije pomembna pri razlikovanju črk abecede, pri smeri
pisave ter pri zaporedju črk v besedi ali v povedi. Konkretno to pomeni, da otrok razume, da
pišemo od leve proti desni ter da zna črke zapisati na črto v zvezku ob upoštevanju presledka.
Slednje je pomembno predvsem pri črkah, kot so p, j, g, d itd., ki se pišejo nad ali pod črto v
zvezku (Schneck, 2010), ali pri črkah b in d, za kateri je potrebno razlikovanje leve in desne
strani (Schwarz, 2000).
1.7.2. Vidno-motorična koordinacija
Vidno-motorična koordinacija je opredeljena kot uporaba vida, ki omogoča gibanje rok.
Zahteva integrirano uporabo oči, rok, dlani in prstov, kar omogoča nadzorovano, hitro in
natančno gibanje. Poleg naštetega so pomembne tudi propriocepcija, vestibularni sistem ter
kognitivne funkcije, predvsem pozornost in spomin (Crawford, Medendorp in Marotta, 2004).
Je ključna spretnost zgornjih okončin telesa (Derosiers, Hérbert, Bravo in Dutil, 1995).
Bourbonnais, Vanden Noven in Pelletier (1992, v Derosiers idr., 1995) so vidno-motorično
koordinacijo opredelili kot sposobnost aktiviranja ustreznih mišic za izvedbo namernega,
natančnega in učinkovitega gibanja.
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Amudson (1992, v Feder in Majnemer, 2007) je vidno-motorično koordinacijo opisal kot
sposobnost koordinacije vidnih informacij z motoričnim odgovorom, kar otroku omogoča, da
piše črke in številke, ki so potrebne pri izvrševanju pisnih nalog v šoli. Podobno pravijo tudi
Beery in N. Buktenica (1967, v Tseng in Cermak, 1993) ter Sovik (1975, v Tseng in Cermak,
1993), ki vidno-motorično koordinacijo pojmujejo kot sposobnost integracije grafične slike
črke oz. številke ter ustreznega motoričnega odgovora. Omogoča prepisovanje črk, drugih
simbolov in geometrijskih oblik (Clark, 2010).
Šibka vidno-motorična koordinacija povzroča težave pri natančnosti izvajanja aktivnosti (npr.
slab oprijem, nenatančna podaja žoge, nespretnost pri finomotoričnih aktivnostih), saj je
otrokovo delo odvisno le od vidnih informacij, ki jih dobi o predmetu (Schwarz, 2000).
Raziskave (Maeland, 1992; Tseng in Murray, 1994) so pokazale, da je vidno-motorična
koordinacija najboljši napovednik pisave, saj je visoko povezana z razločnostjo pisave. Prav
tako je na podlagi merjenja rezultatov pri matematiki, branju in pisanju pomembno povezana s
šolskim uspehom (Hammerschmidt in Sudsawad, 2004; Kulp, 1999, v Erhardt in Meade, 2005).
K. P. Feder in A. Majnemer (2007) sta prav tako ugotovili, da je vidno-motorična koordinacija
povezana s kakovostjo pisave, kar lahko posledično vodi v težave pri napredovanju v šoli in v
učne, čustvene in vedenjske težave.
G. D. Germano, Pinheiro, P. M. M. Okuda in S. A. Capellini (2013) so raziskovali povezanost
med pozornostjo in koncentracijo ter vidno-motorično koordinacijo. Ugotovili so, da so otroci
z ADHD dosegli nižje rezultate v primerjavi z otroki brez teh težav. Pri tem so težave s
pozornostjo pripomogle k težavam z vidnim zaznavanjem, slednje k slabši motorični izvedbi,
kar je vplivalo na razločnost pisave.
1.7.2.1.

Pomen gibanja za spodbujanje vidno-motorične koordinacije

Razvoj temeljnih motoričnih sposobnosti v otroštvu je temelj za nadaljnje aktivno življenje in
samozavest pri gibalnih aktivnostih ter večje vključevanje otrok v razne športne aktivnosti (van
Beurden, Barnett, Zask, Dietrich in Beard, 2003). Otrokova slaba koordinacija lahko vodi v
manjše vključevanje otrok v različne oblike igre, zaradi česar otrok lahko postane bolj osamljen
(Smyth in Anderson, 2000).
Ko govorimo o temeljnih motoričnih spretnostih, je ena od teh spretnosti tudi vidno-motorična
koordinacija, ki je pomembna pri izvajanju različnih človeških aktivnosti: prehranjevanje,
šport, delo, uporaba pripomočkov itd. (Crawford idr., 2004). Vidno-motorična koordinacija je
v pozitivni soodvisnosti s fizično aktivnostjo in v negativni soodvisnosti s prekomerno telesno
težo (Telford, Cunningham, Telford, Olive, Byrne in Abhayaratna, 2013).
Telford idr. (2013) so izvedli longitudinalno raziskavo, kjer so merili učinke usmerjenega
razvijanja vidno-motorične koordinacije na fizično aktivnost, kožno gubo, telesno samopodobo
in sodelovanje v organiziranih športnih aktivnostih. Ugotovili so, da so bili po izvedenem
programu otroci bolj vitalni, imeli so boljšo telesno samopodobo, več so se vključevali v
organizirane športne aktivnosti.
Različne študije (Marr idr., 2001; Tseng in Murray, 1994) so dokazale povezanost vidnomotorične koordinacije z grafomotoriko.
Poleg vidno-motorične koordinacije je za ustrezno pisavo z motoričnega vidika gledano
potreben tudi nadzor mišic rok, ki ga bomo opisali v nadaljevanju.
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1.7.3. Finomotoričen nadzor gibanja
Motoričen nadzor je opredeljen kot sposobnost uravnavanja gibalnih mehanizmov (ShumwayCook in Woollacott, 2007, v Kenyon in Blackinton, 2011). Ko pa govorimo o nadzoru mišic
dlani, imamo v mislih finomotoričen nadzor in natančnost prijema, ki omogočata manipuliranje
s predmeti ter uporabo dlani v različnih vsakdanjih aktivnostih. Uspešna izvedba teh aktivnosti
vključuje taktilne in senzorne povratne informacije, dober nadzor prijema, uporabo vidnih
namigov ter notranjo predstavljivost, kar omogoča nadzor jakosti, smeri, trajanja in stopnje, ki
jo usmerimo na določen predmet (Mayhew, Porcaro, Tecchio in Bagshaw, 2017).
Pri manipuliranju s predmeti v dlani ločimo dve vrsti gibanja, ki sta pomembni pri pisanju
(Exner, 1989, v Feder in Majnemer, 2007):
 prevajanje (ang. translation): sposobnost premakniti predmet oz. pisalo, ki ga držimo s
prsti, v dlan in obratno,
 rotacija: premikanje pisala okoli svoje osi, kar je pomembno pri prehodu od položaja
prijema pisala do postavitve pisala na pisalno površino.
Finomotorični nadzor je vključen v spretnost pisanja, risanja, igranja glasbenih inštrumentov
itd., čeprav tudi pri teh aktivnostih sodelujejo mišice grobe motorike (Payne in Isaacs, 1987).
Težave s finomotoričnim nadzorom povzročajo napake velikosti in položaja črk pri pisanju
(Simner, 1982, v Feder in Majnemer, 2007). Levine, Oberklaid in L. Meltzer (1981, v Tseng in
Cermak, 1993) so v svoji raziskavi na vzorcu šolske populacije odkrili, da je imelo 72 % otrok
težave pri pisavi zaradi težav s finomotoriko.
1.7.4. Linearen nadzor pisala
Linearen nadzor pisala predstavlja spretnost nadzora pisala pri risanju vodoravnih in navpičnih
črt. Preko vaje se otrok nauči, da ima vsaka linija oz. črta začetek in konec, kar omogoča
kasnejše razumevanje, da imajo tudi črke in besede svoj začetek ter konec. Prav tako razvija
tudi orientacijo od leve proti desni na risalni površini, ki je prav tako potrebna za kasnejše
razumevanje, da pišemo od leve proti desni. Preko vaje se otrok nauči tekočega risanja od enega
do drugega roba risalne površine brez ustavljanja ali prekinitve linije (Teodorescu in Addy,
1996).
1.7.5. Tekočnost izvajanja
Tekočnost pomeni hitro in natančno dokončanje naloge, kar je pomembna komponenta dobre
pismenosti (Richey, McMaster, Al Otaiba, Puranik, Grace Kim, Parker in Ortiz, 2016).
Tekočnost pri pisavi pa pomeni, da otrok avtomatično in pravilno zapisuje črke in da z lahkoto
uporablja pisalo. Povezana je s hitrostjo pisave, saj poznavanje zapisa črke omogoča tudi hiter
zapis (Browne, 1993).
Prav tako je opredeljena kot dobra spretnost priklica in avtomatičnega zapisa črk. Je pomembna
spretnost, ki pripomore k splošni uspešnosti v šoli (Puranik, Patchan, Sears in McMaster, 2017).
Raziskave (Berninger, Yates, Cartwright, Rutberg, Remy, Abbott, 1992, v Puranik idr., 2017;
Graham, Berninger, Abbott, Abbott in Whitaker, 1997) kažejo, da tekočnost pri pisavi omogoča
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oblikovanje besedila. Ko otroci avtomatizirajo zapis črk, lahko pozornost preusmerijo na
vsebino zapisa in druge višje procese, potrebne za oblikovanje besedila (McCutchen, 2000).
Prav tako trening tekočnosti pisave pripomore k večji sposobnosti oblikovanja besedila v prvem
razredu. Začetno poučevanje pisave se mora poleg poučevanja črk osredotočiti tudi na
avtomatizacijo priklica in zapisa črk (Puranik idr., 2017).
1.7.6. Razumevanje velikosti predmetov
Razumevanje velikosti predmetov se nanaša na otrokovo sposobnost razlikovanja med
predmeti različnih velikosti, ki se začne razvijati v zgodnjem otroštvu. Otrok omenjeni koncept
usvoji preko gibanja lastnega telesa, interakcije z okolico in med igro. Najprej se otrok nauči
razvrščanja različnih predmetov, ki so si med seboj enaki, nato prepozna in razvršča predmete
po velikosti, na koncu pa določa velikost posameznih predmetov in uporablja pojme za velikost
v vsakdanjem življenju. Pojmi za velikost so velik-majhen, kratek-dolg, visok-kratek, tanekdebel, suh-debel in ozek-širok (Yeatts, 1995).
Raziskave (Phye in Brink, 1972; Lumsden in Poteat, 1968, v Phye in Zimmerman, 1976; Poteat
in Hulsebus, 1968, v Phye in Zimmerman, 1976) so pokazale, da otroci na predoperativni
stopnji v razvoju mišljenja določijo velikost predmeta na podlagi vertikalne dimenzije. Skozi
razvoj se pomen le-te pri določanju velikosti predmeta zmanjšuje (Hulsebus, 1969, v Phye in
Zimmerman, 1976). Izsledki omenjenih raziskav kažejo, da razvoj razumevanja velikosti
predmeta poteka od eno-dimenzionalnega do več-dimenzionalnega razumevanja, kar je
posledica razvoja konkretno-logičnih in formalno-logičnih operacij (Phye in Zimmerman,
1976).
Razumevanje velikosti predmetov je v šolskem obdobju pomembno zaradi razlikovanja med
veliki in malimi črkami, dolgimi in kratkimi besedami ipd. (Teodorescu in Addy, 1996).
Poleg poznavanja osnovnih značilnosti predpisalnih spretnosti, ki smo jih predstavili zgoraj, je
pri razvijanju le-teh pomembno upoštevati tudi določena strokovna načela, metode dela ipd., ki
so zapisane v Kurikulu za vrtce (Dolar Bahovec idr., 1999), ki ga bomo predstavili v
nadaljevanju.

1.8.

Kurikulum za vrtce

Kurikulum za vrtce (Dolar Bahovec idr., 1999) je nacionalni dokument, v katerem sta zapisana
koncept in sistem predšolske vzgoje. Predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. V njem so
zapisana temeljna načela in globalni cilji predšolske vzgoje, iz katerih so izpeljani cilji na
posameznih področjih, predlagane pa so tudi vsebine in dejavnosti z vsakega področja (gibanje,
jezik, umetnost, družba, narava in matematika). Namenjen je vsem strokovnim delavcem v
vrtcu, saj ob pomoči strokovne literature omogoča kakovostno in strokovno načrtovanje vzgoje
v vrtcu. Dokument je oblikovan predvsem za dnevni program vrtca, vendar ga je ob
prilagoditvah mogoče izvajati tudi v poldnevnem in krajšem programu, v vzgojno-varstvenih
družinah in pri predšolski vzgoji na domu.
Kurikulum za vrtce (Dolar Bahovec idr., 1999) upošteva, da otrok razume in spoznava svet
celostno in se posledično uči v interakciji s svojim socialnim in fizičnim okoljem ter v
interakciji z vrstniki in odraslimi.
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Poudarja načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti otrok, ki se udejanjata preko
zagotavljanja enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vseh otrok, pri čemer je treba
upoštevati njihove individualne razlike. Ob tem je pomembno izpostaviti tudi načelo
povezanosti dejavnosti, načelo sodelovanja s starši, načelo evalvacije in načelo aktivnega
učenja, ki predstavljajo osnovo za optimalni razvoj otrok. Otroci namreč bolje napredujejo, če
so dejavnosti vezane na različne vidike razvoja, če se povezujemo s starši in iščemo nove poti
vključevanja otroka v skupino oz. v aktivnosti, če vedno spremljamo kakovost dela, po potrebi
prilagajamo aktivnosti in če je otrok aktivno vključen v dejavnosti ter se uči preko lastnih
izkušenj (prav tam).
Kurikulum za vrtce (Dolar Bahovec idr., 1999) predstavlja tudi strokovno podlago za
oblikovanje Kurikula za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, Dodatka h
Kurikulu za vrtce za otroke Romov, Dodatka k Kurikulu za delo na dvojezičnih področjih in
Navodil h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo za otroke s posebnimi potrebami.
1.8.1. Predpisalne spretnosti v kurikulu za vrtce
Eno izmed področij, ki ga intenzivno razvijajo v predšolskem obdobju, je jezik. Otroci se
seznanjajo s komunikacijo, pisnim jezikom, učijo se izražati čustva in misli ter razumeti
sporočila drugih. Ker je predšolsko obdobje najbolj pomembno pri razvoju jezika, je le-ta
vpleten v vsa področja dejavnosti. Od tretjega leta naprej je pomembno pri otroku spodbuditi
razvoj predopismenjevanja. Konkretni cilji, povezani s spodbujanjem razvoja
predopismenjevanja, so v vrtcu naslednji (Dolar Bahovec idr., 1999):





otrok spozna simbole pisnega jezika,
prepozna in uživa v nesmiselnih zgodbah, rimah ter glasovnih in besednih igrah,
razvije predbralne in predpisalne spretnosti,
spozna knjigo kot vir informacij in jo tudi sam ustvari.

Predpisalne spretnosti v vrtcu, namenjene otrokom v prvem starostnem obdobju, so povezane
z gibalnim področjem, kjer sta med drugim navedena dva cilja: otrok razvija fino motoriko in
vidno-motorično koordinacijo (prav tam). Z vidno-motorično koordinacijo je povezan tudi
razvoj sposobnosti vidnega zaznavanja. V drugem starostnem obdobju je za otroke pomemben
tudi razvoj grafomotorike in sposobnosti zaznavanja prostora in orientacije na sebi ter v
prostoru. Otroci te cilje dosežejo preko konkretnih dejavnosti, kjer natikajo, sestavljajo, rišejo
črte, izdelujejo izdelke iz papirja, rajajo itd. (Grginič, 2005).
Iz Kurikula za vrtce je razvidno, da daje manjši poudarek na razvoj predpisalnih spretnosti, ki
so pogosto bolj v ozadju kot predbralne aktivnosti. Prav tako na nacionalni ravni nidokumenta,
v katerem bi bile oblikovane smernice in cilji za razvoj pisalne pismenosti že v predšolskem
obdobju, kar bi bilo pri otrocih na njim prilagojen način prav tako smiselno spodbujati.
Na podlagi izpostavljenih tem lahko naredimo zaključek, da je treba posebno pozornost v
predšolskem obdobju nameniti razvijanju predpogojev na področju pisave, saj to omogoča
akademski uspeh v prvih letih šolanja. Pri tem je pomembno interdisciplinarno sodelovanje in
dopolnjevanje strokovnih delavcev v vrtcih, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in tudi
staršev.
V empiričnem delu magistrskega dela bomo predstavili raziskavo, v kateri smo uporabili
zaznavno-motorični program za razvijanje predpisalnih spretnosti pri izbranih predšolskih
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otrocih, priprejen po zaznavno-motoričnem programu Pisanje od samega začetka (ang. Write
from the start) avtorjev Teodoresca in L. Addy (1996).
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2. EMPIRIČNI DEL
2.1.

Opredelitev problema

Učenci v prvem razredu veliko časa v šoli izvajajo naloge, ki vključujejo pisanje (McHale in
Cermak, 1992). Če ima otrok težave na področju usvajanja pisanja, potem pogosto ne zmore
pokazati svojega znanja, kar pa lahko vodi v nizko samospoštovanje, doživljanje frustracij
(Tseng in Cermak, 1993) in slabšo učno uspešnost. Ker ne zmore slediti tempu dela v razredu,
ga okolica pogosto doživlja kot lenega in nemotiviranega (Connelly, Campbell, MacLean in
Barnes, 2006). Preventiva težav pri pisanju se lahko začne že v predšolskem obdobju, v katerem
otroci že začenjajo usvajati spretnosti, ki so potrebne za kasnejše učinkovito pisanje. Za razvoj
le-teh je potreben način poučevanja, ki med drugim vključuje tudi zaznavno in motorično
komponento (Moiseenko, 2014), saj sta slednji dokazano povezani s kakovostjo pisave ter
hitrostjo pisanja (van Hartingsveldt, Cup, Hendriks in Nijhuis-van der Sanden, 2015). Večina
preteklih intervencijskih programov s področja pisave je bila v tujini učinkovitih, ne glede na
pristop, trajanje ali pogostost (Feder in Majnemer, 2007). Zato smo v magistrskem delu želeli
na manjšem številu predšolskih slovenskih otrok s težavami v razvoju preveriti učinke
zaznavno-motoričnega programa na razvoj predpisalnih spretnosti, prirejenega po zaznavnomotoričnem programu Pisanje od samega začetka (ang. Write from the start) avtorjev
Teodoresca in L. Addy (1996), ter njihove dosežke primerjati z dosežki vrstnikov, ki niso bili
vključeni v program in niso imeli težav v razvoju.

2.2.

Cilji raziskovanja

Zastavili smo naslednje cilje raziskovanja:
 po poročanju staršev in vzgojiteljic izbrati tri otroke s težavami v razvoju in tri otroke
brez težav v razvoju ter pri njih preveriti predpisalne spretnosti s pomočjo posameznih
podtestov preizkusov ACADIA (Atkinson, Johnson in Lindsay, 1972), SNAP (Reid in
Weedon, 2009) ter neformalnih preizkusov in opazovanja;
 oblikovati in izvesti program razvijanja predpisalnih spretnosti, prirejen po zaznavnomotoričnem programu Pisanje od samega začetka (ang. Write from the start) z otroki,
ki imajo težave v razvoju;
 ugotoviti, ali so otroci s težavami v razvoju napredovali na področju predpisalnih
spretnosti, izmerjenih s pomočjo posameznih podtestov preizkusov ACADIA in SNAP
ter neformalnih preizkusov in opazovanja, po izvedenem zaznavno-motoričnem
programu;
 ugotoviti, ali so otroci s težavami v razvoju, ki so bili vključeni v zaznavno-motorični
program napredovali na področju predpisalnih spretnosti, izmerjenih s pomočjo
posameznih podtestov preizkusov ACADIA in SNAP ter neformalnih preizkusov in
opazovanja, v primerjavi z otroki brez težav v razvoju, ki niso bili vključeni v zaznavnomotorični program.

2.3.

Raziskovalna vprašanja

Zastavili smo naslednja raziskovalna vprašanja:
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 RV1: Kakšne so predpisalne spretnosti izbranih šestih otrok (trije s težavami v razvoju
in trije brez njih) pred začetkom izvajanja zaznavno-motoričnega programa?
 RV2: V kolikšni meri so izbrani trije otroci s težavami v razvoju po izvajanju zaznavnomotoričnega programa napredovali v merjenih predpisalnih spretnostih?
 RV3: V kolikšni meri so izbrani trije otroci s težavami v razvoju po izvajanju zaznavnomotoričnega programa napredovali v merjenih predpisalnih spretnostih v primerjavi s
tremi otroki brez težav v razvoju, ki v program niso bili vključeni?

2.4.

Raziskovalna metoda

2.4.1. Opis vzorca
Vzorec otrok je bil približnostni, saj smo ga izbrali iz skupine 24 otrok, starih med pet in šest
let iz vrtca na Gorenjskem, tako da smo kontaktirali vodstvo vrtca, ki nam je dodelilo skupino
otrok, ki so obiskovali vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in kjer sta bili vzgojiteljici
pripravljeni sodelovati. Na podlagi poročanja vzgojiteljice in staršev, ki so povedali, ali otroci
zavračajo dejavnosti, ki vključujejo pisanje ali ne, in ali imajo prisotne druge težave v razvoju
(npr. na področju grobe motorike in govora) ali ne, smo izbrali šest otrok: tri dečke, ki so imeli
težave v razvoju in so dosegli najnižje skupno število točk na ocenjevalni lestvici vprašalnika
za starše in vzgojiteljice, ter enega dečka in dve deklici, ki niso imeli težav v razvoju ter so na
ocenjevalni lestvici vprašalnika za starše in vzgojiteljici dosegli visoko skupno število točk. Pri
vseh šestih izbranih otrocih smo s pomočjo posameznih podtestov preizkusov ACADIA
(Atkinson, Johnson in Lindsay, 1972) in SNAP (Reid in Weedon, 2009) ter neformalnih
preizkusov in opazovanja natančneje ocenili predpisalne spretnosti. Tri dečke s težavami v
razvoju smo vključili v eksperimentalno skupino, za katero je značilno, da imajo otroci, ki
spadajo vanjo, težave na področju pisalnih spretnosti in slabši interes za dejavnosti, povezane
z njimi, enega dečka in dve deklici pa v kontrolno, za katero je značilno, da imajo otroci, ki so
del skupine, ustrezno razvite predpisalne spretnosti in interes za dejavnosti, povezane z njimi.
V nadaljevanju sledi natančnejši opis vzorca otrok, pri čemer so kratice imen otrok zaradi
varovanja osebnih podatkov izmišljene.
Deček L (eksperimentalna skupina)
Deček L je star 6 let in 3 mesece. Po poročanju staršev in vzgojiteljice je bil pri štirih letih
vključen v logopedsko obravnavo, ker je sesljal. Ima težave pri izgovarjavi glasu r. Rad hodi
na sprehode, teče, kolesari in se vozi s skirojem. Rad se igra z lego kockami, avtomobilčki in
vojaki. Deček ima težave pri natančnem barvanju do črte, vzgojiteljica pa opaža tudi težave pri
pravilni drži pisala ter pri pravilnem risanju trikotnika in kvadrata. Nerad se vključuje v
aktivnosti risanja.
Na podlagi posameznih podtestov preizkusov ACADIA (Atkinson, Johnson in Lindsay, 1972)
in SNAP (Reid in Weedon, 2009) ter neformalnih preizkusov smo ugotovili, da ima deček L
ustrezno razvito vidno konstantnost oblike in ustrezno razlikuje med figuro in ozadjem.
Prepozna in poimenuje trikotnik, krog in kvadrat. Razume položaj predmetov na sliki glede na
smer in ima usvojena pojma velik in majhen. Ne loči med desno in levo stranjo. Težave ima s
finomotoričnim nadzorom in vidno-motorično koordinacijo. Med risanjem močno pritiska na
podlago, prijem pisala je neustrezen. Vidno sledenje je ustrezno, težave ima pri združevanju
leve in desne strani.
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Deček J (eksperimentalna skupina)
Deček J je star 5 let in 6 mesecev. Po poročanju staršev ima brata dvojčka, ki obiskuje razvoji
oddelek vrtca. Je nedonošenček, zaradi hipotonije je do prvega leta starosti obiskoval
nevrofizioterapijo. Njegov govor je pogosto slabo razumljiv. Rad teče in vozi kolo, gleda
risanke, sestavlja sestavljanke, se igra z različnimi vozili in pomaga doma na kmetiji. Starši
poročajo tudi, da ima deček težave pri risanju trikotnika in pri zapisu svojega imena. Ne želi se
vključevati v dejavnosti, povezane z risanjem in pisanjem. Težave ima z natančnim barvanjem
in risanjem vodoravnih in navpičnih črt. Poleg omenjenih težav vzgojiteljica poroča o težavah
pri risanju kvadrata.
Preizkusa ACADIA (Atkinson, Johnson in Lindsay, 1972) in SNAP (Reid in Weedon, 2009)
ter neformalni preizkusi so pokazali, da ima deček J težave pri vidni konstantnosti oblike in pri
razlikovanju med figuro in ozadjem. Poimenuje in prepozna krog, težave ima pri prepoznavanju
in poimenovanju kvadrata in trikotnika. Nobenega od teh treh likov ne zna narisati. Razume
položaj predmetov v prostoru in ima usvojena pojma velik in majhen, ne razlikuje med levo in
desno stranjo. Težave ima pri finomotoričnem nadzoru gibanja in vidno-motorični koordinaciji.
Človeka nariše kot glavonožca. Uporablja neustrezen prijem pisala. Težave ima tudi pri vidnem
sledenju in združevanju leve in desne strani.
Deček S (eksperimentalna skupina)
Deček S je star 5 let in 5 mesecev. Starši poročajo, da ima težave pri izgovarjanju glasu r, pri
tvorjenju stavkov ter pri razumevanju govora. Rad teče, skače in pleza. Rad se igra z lego
kockami in sestavlja sestavljanke. Po poročanju staršev deček ne mara čečkati in se ne želi
pretvarjati, da piše. Težave ima pri prijemu pisala, pri hoji po stopnicah, pri zapisu svojega
imena ter pri risanju vodoravnih črt. Vzgojiteljica poroča, da deček ne zna narisati trikotnika in
kvadrata ter da ima kratkotrajno pozornost in koncentracijo ter pogosto prihaja v konflikte z
drugimi otroki v vrtcu.
Na podlagi preizkusov ACADIA (Atkinson, Johnson in Lindsay, 1972) in SNAP (Reid in
Weedon, 2009) ter neformalnih preizkusov ima deček S težave na področju vidne konstantnosti
oblike. Razlikovanje med figuro in ozadjem je ustrezno. Težave ima pri razumevanju navodil.
Pozna in poimenuje krog in trikotnik, prepozna kvadrat, vendar ga ne zna poimenovati. Težave
ima pri razumevanju položaja predmetov glede na smer, razume pojma velik in majhen, ne
razlikuje pa med levo in desno stranjo. Ima težave na področju vidno-motorične koordinacije
in finomotoričnega nadzora. Pri barvanju je nenatančen, njegov prijem pisala je neustrezen.
Težave ima pri združevanju leve in desne strani ter pri vidnem sledenju.
Deklica A (kontrolna skupina)
Deklica A je stara 5 let in 11 mesecev. Starši poročajo, da ni imela težav v zgodnjem razvoju.
Rada smuča, plava in kolesari ter se igra igro vlog. Vzgojiteljica doda, da ne barva natančno in
da se ne želi igrati z žogo ter ne pleza.
Na podlagi preizkusov ACADIA (Atkinson, Johnson in Lindsay, 1972) in SNAP (Reid in
Weedon, 2009) ter neformalnih preizkusov smo ugotovili, da ima deklica A ustrezno razvito
vidno konstantnost oblike in razlikuje med figuro in ozadjem. Prepozna položaj predmetov v
prostoru, razume pojma velik in majhen ter razlikuje med levo in desno stranjo. Ima dober
finomotoričen nazdor gibanja. Riše ravne in neprekinjene vodoravne in navpične črte.
Uporablja ustrezen prijem pisala, pritisk na podlago je prav tako ustrezen. Poimenuje in
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pravilno nariše krog, kvadrat in trikotnik. Združuje levo in desno stran, težave pa ima pri
vidnem sledenju.
Deček M (kontrolna skupina)
Deček M je star 5 let in 11 mesecev. Starši in vzgojiteljica poročajo, da ni imel težav v zgodnjem
razvoju. Rad teče, skače ter se vozi s kolesom in sestavlja lego kocke.
Na podlagi preizkusov ACADIA (Atkinson, Johnson in Lindsay, 1972) in SNAP (Reid in
Weedon, 2009) ter neformalnih preizkusov smo ugotovili, da ima deček M ustrezno razvito
vidno zaznavanje oblike ter razlikuje med figuro in ozadjem. Prepozna položaj predmetov v
prostoru glede na smer ter razlikuje med levo in desno stranjo, ima usvojena pojma velik in
majhen. Ima srednje ustrezno finomotorično kontrolo. Uporablja neustrezen prijem pisala,
pritisk na podlago je ustrezen. Ustrezno nariše in poimenuje krog, kvadrat in trikotnik. Združuje
levo in desno stran, vidno sledenje je ustrezno. Težave ima pri vidno-motorični koordinaciji.
Deklica N (kontrolna skupina)
Deklica N je stara 5 let in 4 mesece. Starši in vzgojiteljica pravijo, da ni imela težav v zgodnjem
razvoju. Rada riše, poje in pleše ter skače in hodi v hribe. Vzgojiteljica poroča tudi to, da ima
deklica N težave pri drži pisala in pri risanju vodoravnih črt.
Deklica N ima na podlagi preizkusov ACADIA (Atkinson, Johnson in Lindsay, 1972) in SNAP
(Reid in Weedon, 2009) ter neformalnih preizkusov ustrezno razvito vidno konstantnost oblike
ter razlikuje med figuro in ozadjem. Prepozna položaj predmetov v prostoru glede na smer in
ima usvojena pojma velik in majhen. Razlikuje med levo in desno stranjo. Poimenuje in
ustrezno nariše kvadrat in trikotnik, krog je jajčaste oblike. Težave ima pri vidno-motorični
koordinaciji, finomotoričen nadzor je ustrezen. Uporablja neustrezen prijem pisala, pritisk na
podlago je ustrezen.
2.4.2. Merski pripomočki
V nadaljevanju predstavljamo merske pripomočke, ki smo jih uporabili: vprašalnik za starše in
vzgojiteljice, ki smo ga uporabili za začetno pridobivanje informacij o otrocih in na podlagi
katerega smo izbrali vzorec šestih otrok (tri s težavami v razvoju in tri brez njih), podteste
preizkusa ACADIA (Atkinson, Johnson in Lindsay, 1972), podteste preizkusa SNAP (Reid in
Weedon, 2009), neformalne preizkuse in način opazovanja, ki smo jih uporabili z namenom
ocenjevanja predpisalnih spretnosti pred začetkom izvajanja zaznavno-motoričnega programa
in po koncu le-tega.
a) Vprašalnik za starše in vzgojiteljico
Starši vseh otrok v izbrani vrtčevski skupini in vzgojiteljica so na začetku raziskave izpolnili
polstrukturiran vprašalnik, ki smo ga za namen magistrskega dela oblikovali sami. Vprašalnik
nam je služil za prepoznavanje otrok, ki so imeli težave v zgodnjem razvoju in zavračajo
dejavnosti, ki vključujejo pisanje in risanje, ter za prepoznavanje otrok, ki teh težav nimajo.
Vprašalnika sta v prilogi 1 in 2.
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Vprašalnik za vzgojiteljico je vseboval ocenjevalno lestvico, pri kateri je vzgojiteljica ocenila,
v kolikšni meri na lestvici od 1 (= ne velja za otroka) do 3 (= velja za otroka) se otroci v njeni
skupini vključujejo v dejavnosti, povezane s pisanjem in risanjem ter dejavnosti, povezane z
gibanjem, kako držijo pisalo, ali znajo zapisati svoje ime in narisati krog, kvadrat ali trikotnik
ter vodoravne oz. navpične črte. Poleg tega nas je zanimalo, ali pri otrokovem delovanju v
skupini opaža težave (npr. pri gibanju, izgovarjavi besed, pozornosti in koncentraciji,
vključevanju v aktivnosti, povezane z risanjem, pisanjem), in če da, kakšne so te težave.
Vprašalnik za starše je vseboval enako ocenjevalno lestvico kot vprašalnik za vzgojiteljico, le
da so morali starši navesti še podatek o otrokovem rojstvu, interesih in močnih področjih, ter
ali je otrok v zgodnjem razvoju imel težave (npr. pri izgovarjavi besed, pri gibanju itn.), kakšne
so bile te težave ter kakšne obravnave je bil otrok deležen.
Ocenjevalna lestvica v obeh vprašalnikih je vsebovala 14 postavk, na katerih je bilo možno
doseči največ 39 točk (ocenjevali smo na lestvici od 1 do 3). Postavke so podrobneje opisane
pri opisu vprašalnika za vzgojiteljico. Primerjava skupnega števila točk na ocenjevalni lestvici
vzgojiteljice in staršev nam je omogočila oblikovanje bolj objektivnega mnenja o delovanju in
morebitnih težavah otroka, na podlagi česar smo, ob upoštevanju težav v zgodnjem razvoju in
težav, opaženih pri sodelovanju v vrtčevskih aktivnostih, izbrali vzorec šestih otrok (trije otroci
s težavami v razvoju in trije otroci brez njih).
b) Preizkus ACADIA za ugotavljanje razvoja sposobnosti
ACADIA (Atkinson, Johnson in Lindsay, 1972) je standardiziran kanadski preizkus za
ugotavljanje sposobnosti, ki so pomembne za šolski (ne)uspeh. Gre za hiter in ekonomičen
merski pripomoček, ki omogoča hitro ugotavljanje vzroka za šolski neuspeh. Na Hrvaškem so
ga prevedli in preizkusili na vzorcu 609 otrok (Novosel, 1986). Standardiziran je za otroke, ki
so stari med 6 let in 3 meseci in 12 let in 3 meseci. Lahko se izvaja individualno ali skupinsko.
Naloge niso časovno omejene. Sestavljen je iz 13 podtestov, za namen magistrske raziskave pa
smo izbrali podtest vidno-motorična koordinacija in sposobnost sledenja, risanje oblik, vidne
asociacije in risanje slike, saj smo z navedenimi preizkusi želeli preveriti vidno-motorično
koordinacijo, razlikovanje med figuro in ozadjem ter kakovost risanja slike in človeške figure.
Podteste podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.
Podtest št. 2: VIDNO-MOTORIČNA KOORDINACIJA IN SPOSOBNOST SLEDENJA
Otrok mora natančno slediti liniji, ki je že narisana ali pa mora risati črto med dvema že
označenima linijama. Pri tem ne sme dvigovati pisala od podlage in obračati lista. Podtest
vsebuje 10 nalog, uporabili smo samo naloge 1, 3, 6 in 10, saj bi bila izvedba celotnega podtesta
prezahtevna za otroke.
Naloge smo vrednotili glede na kriterije točkovanja iz priloge preizkusa. Naloga 1 (otrok je
moral natančno slediti liniji) je bila točkovana z dvema točkama, za eno napako smo odšteli
eno točko, za dve napaki pa dve točki, pri čemer je za napako veljal dvig pisala z risalne
površine, dvojna črta ali oddaljenost črte od prave linije za več kot tri milimetre. 3. in 6. nalogo
preizkusa smo vrednotili s po eno točko, če sta bila pravilno rešeni. Za eno napako smo odšteli
eno točko, napake pa smo odštevali na enak način, kot smo opisali že pri nalogi 1. 10. nalogo
smo vrednotili s petimi točkami, če je bila rešena pravilno, za vsako napako smo odšteli eno
točko, pri čemer se je za napako štel vsak dvig pisala z risalne površine, dvojna črta ali risanje
preko ustrezne črte. Največje doseženo število točk na podtestu 2 je bilo devet točk.
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Podtest št. 4: RISANJE OBLIK
Otrok ima na levi strani lista narisane oblike, ki jih mora čim bolj natančno prerisati v prostor
na desni strani lista. Nariše dve ali več oblik. Uporabili smo naloge od 1 do 6, kjer je bilo treba
prerisati krog, kvadrat, plus, križ, trikotnik in kvadrat, obrnjen za 45 stopinj, saj naj bi otroci v
predšolskem obdobju že zmogli prerisati naštete oblike.
Podtest smo vrednotili glede na kriterije točkovanja iz priloge preizkusa. Za vsako pravilno
narisano obliko smo dodelili po eno točko, pri čemer so narisani kvadrat, plus in križ morali
imeti pravi kot, narisan trikotnik enako dolge stranice, narisan kvadrat, obrnjen za 45 stopinj,
pa je moral imeti obliko pravega kvadrata. Največje doseženo število točk na podtestu št. 4 je
bilo šest točk.
Podtest št. 12: VIDNE ASOCIACIJE
Podtest je sestavljen iz treh delov. V prvem delu, ki obsega šest primerov, mora otrok izmed
štirih slik na desni strani izbrati in obkrožiti tisto, ki ustreza sliki na levi strani (npr. na levi
strani je slika sukanca, na desni pa slike stola, ščetke, vilic in šivanke, pri čemer mora otrok
izbrati slednjo). V drugem delu, ki obsega en primer, mora otrok dopolniti manjkajoče dele črk
v besedi (npr. narisana je polovica črke D, ki jo otrok mora prepoznati kot to črko in ustrezno
dorisati). V tretjem delu, ki pa obsega tri primere, mora otrok obkrožiti tiste dele črk na desni
strani, ki sestavljajo črko, prikazano na levi strani. Za magistrsko raziskavo smo uporabili le
zadnji, tretji del podtesta, saj smo z njim želeli preveriti razlikovanje med figuro in ozadjem.
Ker pa primerov nihče od otrok ni znal rešiti oz. so odklonili reševanje, smo nalogo zaradi
prevelike težavnosti in ugotovljene precejšnje nerelevantnosti izključili iz nadaljnjega
ocenjevanja predpisalnih spretnosti in analize rezultatov.
Podtest št. 13: RISANJE SLIKE
Otrok dobi navodilo, da mora narisati človeka, ki stoji pod drevesom, poleg pa je njegova hiša.
Podtest smo vrednotili glede na kriterije točkovanja iz priloge preizkusa. Skupno je bilo možno
doseči največ dvajset točk: po dve točki za prepoznavno obliko človeka, drevesa, hiše in
tridimenzionalnega učinka prostora, po eno točko za narisana tla, položaj drevesa in človeka
poleg hiše ter človeka pod drevesom, za narisane ude, vrat, oblačila ter podrobnosti na obrazu
človeka (nos, oči, usta), podrobnosti na drevesu (veje, listi, sadeži), streho in dimnik ter vrata
in okna pri hiši, velikost risbe, ki mora zavzemati celotno risalno površino ter ustrezna razmerja
med narisanimi podobami. Največje doseženo število točk na podtestu št. 13 je bilo 20 točk.
c) Preizkus SNAP
SNAP oz. Profil ocene posebnih potreb je pripomoček za ugotavljanje področij učnih težav, ki
so ga priredile M. Grobler idr. (2018). Namenjen je zbiranju informacij o učencu, ki so potrebne
za ugotavljanje težav na določenem učnem področju. Preizkus ni standardiziran in ne omogoča
natančnejšega vrednotenja/primerjanja rezultatov učencev, omogoča pa izdelavo profila težav
za posameznega učenca in smernice za delo z učencem. Primeren je za učence stare med 5 in
14 let. Preizkus vsebuje 15 podtestov, vprašalnik za oceno učenca, ki ga izpolni učitelj,
vprašalnik o družinskih podatkih, ki ga izpolnijo starši ter vprašalnik Kakšen sem?, ki ga izpolni
učenec sam. Vse pridobljene podatke o učencu vnesemo v računalniški program, ki nam
oblikuje profil učenčevih težav. Le-ta nam poda smernice za nadaljnje delo (Profil ocene
posebnih potreb – SNAP, b. d.).
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Za magistrsko raziskavo smo uporabili podtest 12 – združevanje leve in desne strani, s katerim
smo želeli preveriti, ali otroci prečkajo sredinsko črto telesa z dominantno roko, ter podtest 15
– prilagajanje oči razdalji in vidno slednje, s katerim smo želeli preveriti otrokov nazdor nad
gibanjem oči, saj smo omenjeni predpisalni spretnosti posredno razvijali preko aktivnosti
zaznavno-motoričnega programa. Omenjena podtesta podrobneje predstavljamo v
nadaljevanju.
Podtest št. 12: ZDRUŽEVANJE LEVE IN DESNE STRANI
Pred otroka postavimo škarje, ki so odprte in z ročajema obrnjene proti njemu. Damo mu
navodilo, da mora narisati škarje, ki jih vidi.
Podtest smo vrednotili glede na smernice za ocenjevanje. Nič točk smo dodelili, ko je bilo
združevanje zelo slabo razvito, kar pomeni, da se rezili škarij med seboj nista križali. Eno točko
smo dodelili, ko je bilo združevanje šibko, kar pomeni, da sta se rezili škarij križali napačno ali
v napačni točki. Dve točki pa smo dodelili, ko ni bilo opaženih težav oz. sta se rezili škarij
pravilno križali in sta bili med seboj sorazmerni.
Podtest št. 15: PRILAGAJANJE OČI RAZDALJI IN VIDNO SLEDENJE
Podtest je sestavljen iz treh nalog. Pri prvi nalogi mora otrok z očmi slediti konici svinčnika, ki
ga pred njegovimi očmi premikamo levo in desno ter v krogu. Pri tem ne sme premakniti glave.
Pozorni smo na vsak odmik otrokovih oči od konice svinčnika. Pri drugi nalogi otrok sam prime
svinčnik in iztegne roko pred seboj. Svinčnik mora približati svojemu nosu. Opazujemo, če
otrok ne zmore gledati svinčnika, ko je na konici njegovega nosu. Pri tretji nalogi otrok v eni
roki drži svinčnik na razdalji 20 cm, v drugi roki pa svinčnik na enaki razdalji drži 20 cm v
desno stran. Otrok mora gledati od enega svinčnika do drugega. Ocenjujemo, ali med gledanjem
od enega svinčnika do drugega prihaja do časovnega zamika.
V smernicah za ocenjevanje tega podtesta je vsaka od treh nalog ocenjena z nič točkami, če ni
prisotnih težav, ter s po eno točko, če so težave prisotne. Ker je v smernicah uporabljen obraten
kriterij točkovanja, kot smo ga uporabili pri drugih podtestih (nič točk pomeni, da ni težav),
smo za lažjo interpretacijo točk kriterij ravno obrnili. Tako smo dodelili po eno točko za
enakomerno premikanje oči z ene strani na drugo in v krogih, popolno škiljenje ter za hitro in
lahkotno premikanje oči od enega do drugega svinčnika. Nič točk smo dodelili, ko sledenje oči
ni bilo povsem enakomerno in so oči migotale ter skakale, ko otrok ni zmogel poškiliti, ter ko
je pri gledanju od enega do drugega svinčnika nastal časovni zamik. Skupno je bilo možno
doseči tri točke.
d) Neformalni preizkusi za ocenjevanje linearnega nadzora, vidne konstantnosti
predmeta, razlikovanja figura-ozadje, prostorske orientacije in razumevanja
velikosti predmetov
Neformalne preizkuse smo uporabili za ocenjevanje naslednjih predpisalnih spretnosti:
linearnega nadzora pisala, vidne konstantnosti predmeta, razlikovanja figura-ozadje, prostorske
orientacije in razumevanja velikosti predmeta. Tako smo pridobili informacije o spretnostih, ki
smo jih neposredno razvijali v okviru zaznavno-motoričnega programa. Že oblikovani
preizkusi, s katerimi bi lahko preverili vidno konstantnost predmeta, razlikovanje figura-ozadje
in prostorsko orientacijo niso bili prosto dostopni. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili
preizkuse in način vrednotenja.

~ 40 ~

Mirjam Poljanšek

Magistrsko delo

LINEAREN NADZOR
Linearen nadzor smo pri otroku preverili z risanjem vodoravnih in navpičnih črt. Pri tem smo
mu dali navodilo, da mora leva spraviti v kletko, da ne bo ušel ven. Tako pri risanju vodoravnih
kot tudi navpičnih črt je otrok lahko dobil skupno največ 4 točke:





ravne črte (0 ali 1 točka);
neprekinjene črte (0 ali 1 točka);
črte so narisane od roba do roba (0 ali 1 točka);
črte so narisane od leve proti desni oz. od zgoraj navzdol (0 ali 1 točka).

Slika 1: Ocenjevanje linearnega nadzora.

VIDNA KONSTANTNOST PREDMETA
Vidno konstantnost predmeta smo ocenili tako, da je otrok dobil navodilo, naj grupira pare istih
likov, ki so se razlikovali po barvi in velikosti. Za vsak pravilen par je otrok dobil 1 točko,
skupno je torej lahko dosegel največ 5 točk.

Slika 2: Ocenjevanje vidne konstantnosti predmeta.

RAZLIKOVANJE FIGURA – OZADJE
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Ocenjevanje razlikovanja med figuro in ozadjem je bilo sestavljeno iz dveh nalog. Pri prvi
nalogi je otrok moral na dveh primerih poimenovati oblike, ki so se med seboj delno prekrivale.
Za vsako pravilno poimenovano obliko je dobil 1 točko, skupno torej največ 6 točk.

Slika 3: Ocenjevanje prepoznavanja delno prekritih oblik.

Pri drugi nalogi je otrok izbral sliko, na kateri je moral poiskati 8 predlaganih predmetov in
jih obkrožiti. Za vsak najden predmet je dobil po 1 točko. Pri tem smo merili tudi čas iskanja
predmetov, pri čemer smo za čas, krajši od ene minute, dodelili dve točki, za čas, daljši od ene
minute, pa eno točko.

Slika 4: Ocenjevanje iskanja predmetov na sliki.

PROSTORSKA ORIENTACIJA
Otrok je dobil list, na katerem sta bila narisana dva predmeta oz. dve osebi. Povedati je moral,
ali se premikajo v isto ali v različno smer. Za vsak par je lahko dobil 1 točko, skupno največ 4
točke.
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Slika 5: Ocenjevanje prostorske orientacije.

Otroka smo tudi vprašali, katera je njegova desna in katera leva roka. Za pravilna odgovora je
lahko dobil še dodatno eno točko.
RAZUMEVANJE VELIKOSTI PREDMETOV
Otrok je je moral povedati, kateri predmet v paru je velik, kateri pa majhen. Za vsak pravilen
odgovor je dobil po 1 točko, skupno 5 točk.

Slika 6: Ocenjevanje razumevanja velikosti predmetov.

e) Opazovanje
Med otrokovim izvajanjem nalog, ki so vključevale risanje, smo opazovali in zabeležili podatke
o otrokovem finomotoričnem nadzoru gibanja, tekočnosti izvajanja, prijemu pisala in položaju
telesa med risanjem.
Finomotorični nadzor smo ocenili kot šibek (0 točk), srednje ustrezen (1 točka) in ustrezen (2
točki).
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Tekočnost izvajanja smo ocenili kot hitro in tekoče izvajanje risanja (2 točki), ali pa kot počasno
in zatikajoče se izvajanje risanja (1 točka).
Pri prijemu pisala smo ocenili, kakšen prijem otrok uporablja, pri čemer smo dodelili po 1 točko
samo za ustrezen dinamični triprstni prijem, spuščenost roke na podlago in ustreznost pritiska
na podlago.
Pri položaju telesa med risanjem smo ocenili, ali otrok drži list z roko, s katero ne piše (1 točka),
ali ima ustrezno oddaljene oči (1 točka), in ali je položaj sedenja z obema nogama na tleh (1
točka).

2.5.

Opis poteka raziskave

V januarju 2018 smo kontaktirali vrtec na Gorenjskem, v katerem so soglašali z izvedbo
magistrskega raziskovalnega dela. Dodeljena nam je bila skupina približno 24 otrok, ki so vrtec
obiskovali zadnje leto pred vstopom v šolo. Marca 2018 smo vsem staršem dali vprašalnik, v
katerem so navedli otrokov rojstni datum, njegova močna področja in interese, izpolnili
ocenjevalno lestvico o otrokovem vključevanju v gibalne ter pisalne in risalne aktivnosti, ter
bolj natančno opisali morebitne težave v zgodnjem razvoju. Podoben vprašalnik z enako
ocenjevalno lestvico je izpolnila tudi vzgojiteljica, ki je navedla morebitne težave na področju
govora, pozornosti in koncentracije, gibanja, risanja itn., ki jih je moč opaziti pri sodelovanju v
vrtčevskih aktivnostih. Sledila je natančna analiza vprašalnikov staršev in vzgojiteljice, kjer
smo na podlagi skupnega seštevka točk ocenjevalne lestvice, opaženih težav v zgodnjem
razvoju in težav pri vključevanju v vrtčevske aktivnosti, povezane z risanjem in pisanjem,
izbrali vzorec šestih otrok: tri otroke s težavami v razvoju, ki so dosegli najnižje skupno število
točk na ocenjevalni lestvici in tri otroke brez težav v razvoju, ki so dosegli visoko skupno število
točk na ocenjevalni lestvici. V aprilu 2018 smo ocenili predpisalne spretnosti vseh šestih otrok
s pomočjo posameznih podtestov preizkusov ACADIA (Atksinson, Johnson in Lindsay, 1972)
in SNAP (Reid in Weedon, 2009) ter neformalnih preizkusov za ocenjevanje linearnega
nadzora pisala, vidne konstantnosti predmeta, razlikovanja figura-ozadje, prostorske orientacije
in razumevanja velikosti predmetov, ter z opazovanjem finomotričnega nadzora gibanja,
tekočnosti izvajanja, prijema pisala in položaja telesa med risanjem. Na začetku maja 2018 smo
začeli z izvajanjem prirejenega zaznavno-motoričnega programa Pisanje od samega začetka
(ang. Write from the start) avtorjev Teodoresca in L. Addy (1996), ki je potekalo v vrtčevski
telovadnici. Zaznavno-motorični program je obsegal 20 srečanj, vsako srečanje pa je trajalo 30
minut. Po koncu vsakega srečanja smo vzgojiteljici sporočili vaje, s pomočjo katerih so otroci,
vključeni v program, doma ali v vrtcu urili določeno predpisalno spretnost. Vsi trije otroci so
vaje izvajali skupaj, vsak dan po 10 minut v prostorih vrtca ali doma. Z vsemi tremi otroki smo
izvedli le prvih 5 srečanj programa, nato pa si je deček S zlomil roko, zato se je v program
ponovno vključil za zadnjih pet srečanj. Odpadla srečanja smo z dečkom S nadomestili po tem,
ko sta dečka J in L že zaključila s programom, pri čemer smo morali program izvajati na
prostem zaradi zasedenosti telovadnice. Konec junija 2018 je sledilo ponovno ocenjevanje
predpisalnih spretnosti vseh šestih otrok, vključenih v raziskavo, z enakimi preizkusi, kot smo
jih uporabili pri začetnem ocenjevanju predpisalnih spretnosti.

2.6.

Metode obdelave podatkov
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Podatke o težavah v zgodnjem razvoju ter težavah, opaženih pri sodelovanju v vrtčevskih
aktivnostih, ki smo jih pridobili s polstrukturiranim vprašalnikom za starše in vzgojiteljico, smo
analizirali kvalitativno tako, da smo primerjali odgovore med seboj in se na podlagi
ne/izraženosti težav v zgodnjem otroštvu in v vrtcu odločili izbrati šest otrok, ki smo jih
vključili v nadaljnjo raziskavo. Podatke z ocenjevalne lestvice o tem, v kolikšni meri se otroci
vključujejo v aktivnosti, povezane z risanjem in pisanjem, ter aktivnosti, povezane z gibanjem,
smo analizirali kvantitativno tako, da smo sešteli vrednosti vseh štirinajstih postavk in jih
razvrstili v ranžirno vrsto. Izbrali smo tri otroke z najnižjim rangom, ki so hkrati imeli tudi
težave v razvoju in težave, opažene pri sodelovanju v vrtčevskih aktivnostih, ter tri otroke z
najvišjim rangom, ki niso imeli teh težav.
Rezultate preizkusov ACADIA (Atkinson, Johnson in Lindsay, 1972) in SNAP (Reid in
Weedon, 2009) smo analizirali po podtestih in jih ovrednotili glede na točke oz. norme v
priročnikih omenjenih preizkusov, ki so natančneje opisane v poglavju o merskih pripomočkih.
Rezultate neformalnih preizkusov linearnega nadzora pisala, vidne konstantnosti predmeta,
razlikovanja figura-ozadje, prostorske orientacije in razumevanja velikosti predmetov ter
opazovanja finomotoričnega nadzora gibanja, tekočnosti izvajanja, prijema pisala in položaja
telesa med risanjem smo analizirali tako, da smo vsak pravilen odgovor ocenili z določenim
številom točk (podroben opis vrednotenja odgovorov vsakega preizkusa je prikazan v
predstavitvi merskih pripomočkov). Kot smo predhodno že navedli, smo pri preizkusu
razlikovanja med figuro in ozadjem merili tudi skupni čas, ki so ga otroci porabili za iskanje
predmetov na sliki, kjer smo glede na porabljeni čas prav tako določili določeno število točk
(podroben opis vrednotenja je prikazan v poglavju o merskih pripomočkih).
Analizo rezultatov začetnega in končnega ocenjevanja predpisalnih spretnosti, ki so prikazani
tabelarično in grafično, smo naredili s pomočjo programa Microsoft Excell. Naredili smo
naslednje analize rezultatov:
 analiza rezultatov vseh šestih otrok pri začetni oceni predpisalnih spretnosti,
 primerjava rezultatov začetnih in končnih ocen treh otrok s težavami v razvoju,
vključenih v zaznavno-motorični program predpisalnih spretnosti,
 analiza napredka otrok s težavami v razvoju v primerjavi z otroki brez težav v razvoju
na podlagi končne ocene predpisalnih spretnosti.

2.7.

Zaznavno-motorični program Pisanje od samega začetka

Zaznavno-motorični program Pisanje od samega začetka (ang. Write from the start) je program,
ki med drugim poudarja razvijanje vidnega zaznavanja, propriocepcije in vidno-motorične
koordinacije kot ključnih spretnosti za razvoj tekoče in hitre pisave (Teodorescu in Addy,
1996).
V 70-ih letih prejšnjega stoletja ga je oblikoval Ion Teodorescu na podlagi dela z učenci z
učnimi in razvojnimi težavami v Romuniji. Kasneje je program v angleški prostor uvedla Lois
Addy, ki je na podlagi svojih izkušenj z delom z otroki z dispraksijo pomagala pri izboljševanju
in dopolnjevanju zaznavno-motoričnega programa (prav tam).
Primeren je za otroke med 3,6 letom in 11 letom starosti, pri čemer dokazano najbolj
napredujejo otroci med 4,6 in 5,6 letom starosti. Primeren je tako za otroke brez težav, kot tudi
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za otroke z zaznavnimi in motoričnimi težavami (npr. dispraksija) ali otroke, ki imajo lažjo in
zmerno motnjo v duševnem razvoju (prav tam).
Zaznavno-motorični program vsebuje 410 grafomotoričnih vaj, ki so razdeljene v dve knjigi. V
prvi knjigi so osnovne vaje, ki omogočajo razvoj ustrezne vidno-motorične koordinacije, vidne
konstantnosti predmeta, prostorske orientacije, razlikovanja figura – ozadje, linearnega
nadzora, tekočnosti, finomotoričnega nadzora in razumevanja velikosti predmetov. V drugi pa
so zahtevnejše vaje, ki poleg prej naštetih predpisalnih spretnosti spodbujajo tudi razvoj
simetrije, prostorske organizacije in ritma. Avtorja priporočata uporabo programa vsaj trikrat
na teden po vrstnem redu vaj v knjigah, saj se vaje nadgrajujejo (prav tam).
Avtorja sta veljavnost zaznavno-motoričnega programa preverila na vzorcu 230 otrok med 3,6
in 6,6 letom starosti, pri čemer so vzorec sestavljali otroci iz redne osnovne šole, otroci z
dispraksijo in otroci z lažjo ali zmerno motnjo v duševnem razvoju. Pred začetkom in po koncu
programa sta avtorja ocenila 6 komponent pisave (čitljivost pisave, presledki med besedami,
velikost in oblika črk, nagnjenost pisave in poravnava na strani), pri čemer je otrok lahko
dosegel največ 30 točk. Otroci, ki so bili vključeni v zaznavno-motorični program, so po treh
letih v povprečju napredovali za 8,3 točke (SD=1,28), medtem ko so otroci iz skupine, ki je
služila za primerjavo, v povprečju napredovali za 4,6 točk (SD=2,33) (prav tam).
Na podlagi zaznavno-motoričnega programa Pisanje od samega začetka (ang. Write from the
start) smo oblikovali zaznavno-motorični program, uporabljen v magistrskem delu. Vanj smo
vključili predpisalne spretnosti iz prve knjige, ki smo jih natančneje predstavili v poglavju o
predpisalnih spretnostih. Uporabili smo vaje na delovnih listih v predpisanem zaporedju in
nekatere ideje pripravljalnih aktivnosti (npr. barvanje majhnih pik s prstom, pomočenim v
barvo). Temu smo sami dodali gibalne aktivnosti in druge pripravljalne vaje z zaznavnega in/ali
grafomotoričnega področja.
V nadaljevanju bomo predstavili cilje, strukturo in potek izvedbe zaznavno-motoričnega
programa. Opisali bomo tudi načine motiviranja otrok, primere izbranih aktivnosti ter dve od
dvajsetih podrobnih učnih priprav.
2.7.1. Potek izvedbe programa
Program je obsegal 20 srečanj po 30 minut, pri čemer smo se srečevali trikrat tedensko v
vrtčevski telovadnici. Prvih pet srečanj smo izvedli z vsemi tremi otroki, sledilo je 10 srečanj,
na katerih sta bila prisotna le dva otroka, saj si je deček S zlomil roko. Na zadnjih petih srečanjih
so bili ponovno prisotni vsi trije otroci. Z dečkom S pa smo nato v naslednjih dveh tednih izvedli
še 10 manjkajočih srečanj, individualno, v strnjeni obliki. Izvedba programa z dečkom S je v
teh dveh tednih potekala na prostem, saj telovadnica ni bila več na voljo.
2.7.2. Struktura programa
Vsako srečanje programa je bilo sestavljeno iz treh do štirih aktivnosti:
 gibalne aktivnosti,
 dve pripravljalni aktivnosti z zaznavnega in/ali grafomotoričnega področja,
 vaje na delovnih listih.
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Po koncu vsakega srečanja so otroci dobili delovne liste z vajami, ki so jih rešili bodisi v vrtcu
bodisi doma, če jim to zaradi drugih dejavnosti v vrtcu ni uspelo. Vsak od treh otrok je imel
mapo z rešenimi delovnimi listi, ki jo je prinesel na vsako srečanje.
Otroke je na vsakem srečanju spremljal t. i. zmajček Srečko, ki se je z otroki »pogovarjal«, jih
»motiviral« in jim »dajal navodila« za vsako dejavnost. Če so otroci sodelovali pri aktivnostih
in so upoštevali dogovorjena pravila vedenja, so po koncu vsakega srečanja lahko dobili
nalepko. Otrok, ki je med izvedbo celotnega programa dobil največ nalepk, je na koncu dobil
Srečka.
2.7.3. Cilji programa
Za vsako srečanje zaznavno-motoričnega programa smo si zastavili splošne in operativne cilje.
Cilji so povezani z razvijanjem določene predpisalne spretnosti.
Tabela 1: Cilji zaznavno-motoričnega programa za razvijanje predpisalnih spretnosti.

Zaporedno
srečanje
Cilji
programa
Splošni cilj:
Otrok razvija vidno-motorično koordinacijo.
1. in 2.
Operativni cilji:
srečanje
Otrok natančno in pravilno izvede določeno gibalno nalogo, ki zahteva
usklajevanje oči in motorike rok.
Otrok natančno in znotraj črte pobarva majhne oblike.
Splošni cilj:
Otrok razvija vidno konstantnost predmeta.
Operativni cilji:
3. in 4.
Otrok prepozna in pravilno grupira predmete v obliki kroga različnih barv in
Srečanje
velikosti.
Otrok nariše krog pravilne oblike.
Otrok ustrezno drži pisalo s triprstnim dinamičnim prijemom.
Splošni cilj:
Otrok razvija vidno konstantnost predmeta.
Operativni cilji:
Otrok prepozna in pravilno grupira predmete v obliki kvadrata z različnimi
5. in 6.
lastnostmi.
srečanje
Otrok prepozna in pravilno grupira predmete glede na obliko kroga, kvadrata
ali trikotnika.
Otrok nariše trikotnik pravilne oblike.
Otrok nariše kvadrat pravilne oblike.
Otrok ustrezno drži pisalo s triprstnim dinamičnim prijemom.
Splošni cilji:
Otrok razvija razlikovanje med figuro in ozadjem.
Operativni cilji:
7. in 8.
Otrok glede na velikost kvadratu priredi ustrezen krog.
srečanje
Otrok glede na velikost trikotniku priredi ustrezen krog.
Otrok natančno nariše krog znotraj/zunaj kvadrata.
Otrok natančno nariše krog znotraj/zunaj trikotnika.
Splošni cilji:
9. in 10.
Otrok razvija orientacijo na lastnem telesu.
srečanje
Operativni cilji:
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11. in 12.
srečanje

13. in 14.
srečanje

15. in 16.
srečanje

17. in 18.
srečanje

19. in 20.
srečanje

Magistrsko delo

Otrok razume, katera je njegova leva roka oz. noga.
Otrok razume, katera je njegova desna roka oz. noga.
Otrok razume, da je predmet na njegovi desni oz. levi strani.
Splošni cilj:
Otrok razvija orientacijo med predmeti v prostoru.
Operativni cilj:
Otrok razume, da je predmet obrnjen v desno oz. levo stran.
Otrok nariše valovito črto znotraj kroga.
Otrok nariše lomljeno črto.
Otrok nariše lomljeno črto znotraj kroga.
Splošni cilji:
Otrok razvija linearni nadzor.
Operativni cilji:
Otrok usvoji orientacijo levo-desno na površini.
Otrok usvoji orientacijo zgoraj-spodaj na površini.
Otrok nariše ravno in neprekinjeno vodoravno črto.
Otrok nariše ravno in neprekinjeno navpično črto.
Splošni cilji:
Otrok razvija prostorsko orientacijo.
Operativni cilji:
Otrok se pravilno giblje v prostoru na podlagi verbalnih napotkov.
Otrok nariše valovito črto.
Splošni cilji:
Otrok razvija razlikovanje med figuro in ozadjem.
Operativni cilji:
Otrok poišče določen predmet med drugimi predmeti.
Otrok prepozna predmet, ki je delno skrit za drugim predmetom.
Otrok ustrezno pobarva predmete, ki se prekrivajo med seboj.
Otrok barva natančno in znotraj linij.
Splošni cilji:
Otrok razume velikosti predmetov.
Operativni cilji:
Otrok razume, kateri predmeti so dolgi oz. kratki.
Otrok nariše cvetne liste različnih velikosti.

2.7.4. Primeri aktivnosti
V nadaljevanju bomo opisali nekaj aktivnosti programa, ki se nanašajo na razvoj določene
predpisalne spretnosti in nekaj grafomotoričnih aktivnosti, ki so jih otroci z veseljem in uspešno
izvedli.
Primeri aktivnosti za razvijanje določene predpisalne spretnosti:
 Razvijanje vidno-motorične koordinacije
Otroci stojijo približno en meter in pol pred steno, kjer so nalepljene pike različnih barv.
Poimenujemo eno barvo. Otroci poskusijo z žogo čim bolj natančno zadeti piko na steni tiste
barve, ki smo jo določili.

~ 48 ~

Mirjam Poljanšek

Magistrsko delo

Slika 7: Urjenje vidno-motorične koordinacije.

 Razvijanje vidne konstantnosti predmeta
Pred otroki so na tleh razporejene različne slike s predmeti. Otroci dobijo navodilo, da z
muhalnikom udarijo po paru slik, ki sodita skupaj (npr. modra in rdeča ura, velika in majhna
pomaranča).

Slika 8: Urjenje vidne konstantnosti predmeta.

 Razvijanje razlikovanja med figuro in ozadjem
Vsak otrok dobi karto, na kateri so narisani različni predmeti. Iz vrečke vzame sličico, na kateri
je narisan določen predmet. Če je na karti enak predmet kot na sličici, lahko položi nanj sličico,
drugače jo izloči.

Slika 9: Urjenje razlikovanja figura – ozadje.

 Razvijanje prostorske orientacije
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Otroci dobijo ustno navodilo, naj v prostoru poiščejo skrite predmete (npr. poišči predmet, ki
je med vrati in blazino; poišči predmet, ki je pod klopjo). Pri tem uporabimo prostorske pojme,
kot so POD, NAD, MED, ZRAVEN, ZA, LEVO, DESNO itd.
 Razvijanje linearnega nadzora
Otroci pomočijo kolesa avtomobilčka v barvo. Avtomobilček zapeljejo po papirju tako, da
dobijo dve vzporedni vodoravni črti.

Slika 10: Urjenje linearnega nadzora.

 Razvijanje orientacije na lastnem telesu
Otrok se usede med dva na tleh narisana kvadrata. Pred seboj ima različne sličice. Po naših
navodilih otrok sličice razvršča v desni ali v levi kvadrat.

Slika 11: Urjenje orientacije na lastnem telesu.

 Razvijanje razumevanja velikosti predmetov
Pred otroki so sličice z dolgimi in kratkimi besedi ter predmeti. Otroci dobijo navodilo, da na
vsako sličico položijo dolgo oz. kratko slamico glede na dolžino predmeta. Nato povedo, katere
besede in predmeti so dolgi, katere besede in predmeti pa kratki.
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Slika 12: Urjenje razumevanja velikosti predmetov.

 Razvijanje grafomotoričnih spretnosti
Primeri nekaterih grafomotoričnih aktivnosti:
a) Otroci dobijo list z motivom dečka, ki ima pikčasto obleko. Pomočijo prst v barvo in ga
čim bolj natančno pritisnejo na piko na obleki.
b) Otroci se razporedijo v pare. Eden od otrok v paru stoji na večjem listu papirja, drugi pa
okoli njega nariše krog. Nato vlogi zamenjata.
c) Na oknu so s flomastrom narisani kvadrati. Otroci morajo z brivsko peno znotraj
vsakega kvadrata oblikovati krog.
d) Otroci postavijo na vodoravno črto na papirju nekaj lego kock. Nato narišejo okoli kock
valovito črto.
e) Miza je oblepljena z neprozorno folijo. Nanjo otroci s palčko, pomočeno v barvo,
narišejo lomljeno črto.
2.7.5. Primera dveh podrobnih učnih priprav
V nadaljevanju sta predstavljeni dve podrobni učni pripravi zaznavno-motoričnega programa
za razvijanje predpisalnih spretnosti, ki sta bili glede na evalvacijo srečanj najbolje izvedeni.
Tabela 2: Učna priprava za razvijanje vidne konstantnosti predmeta.

3. PODROČJE: VIDNA KONSTANTNOST PREDMETA 2
Splošni cilj:
Otrok razvija vidno konstantnost predmeta.
Operativni cilji:
GIBALNA AKTIVNOST
Otrok prepozna in
pravilno grupira
predmete v obliki
kroga, kvadrata ali
trikotnika.

Pred otroki so razporejene sličice z različnimi predmeti. Otroci vržejo
žogo in vzamejo tisto sličico, na kateri je pristala žoga. Z njo tečejo preko
»pajkove mreže«, ki se je ne smejo dotakniti, na drugo stran prostora, kjer
sličico položijo v kvadrat, trikotnik ali krog (glede na obliko predmeta na
sliki). Če stopijo na pajkovo mrežo, jim pajek »vzame« sličico. (10 min)
PRIPRAVLJALNI AKTIVNOSTI

Otrok nariše trikotnik
pravilne oblike.

Pokažemo iz papirja oblikovano pico, ki jo »razrežemo« na trikotne dele.
Otroci opazujejo obliko in jo tipajo. Nato otroci tipajo predmete trikotne
oblike, ki so po robu oblepljeni z mehko žico. Nato vozijo avtomobilček
po vnaprej oblikovani »cesti« v obliki trikotnika. (5 min)

Otrok ustrezno drži
pisalo s triprstnim
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Otroci dobijo velike liste, na katerih so narisane pike. Tri pike morajo
povezati tako, da nastanejo trikotniki različnih velikosti in oblik. (5 min)
VAJE NA DELOVNEM LISTU
Otroci dobijo list, na katerem so trikotniki. Znotraj vsakega trikotnika
morajo narisati manjši trikotnik. (10 min)
Tabela 3: Učna priprava za razvijanje linearnega nadzora.

7. PODROČJE: LINEAREN NADZOR
Splošni cilj:
Otrok razvija linearno kontrolo.
Operativni cilji:

GIBALNA AKTIVNOST

Otrok usvoji
orientacijo zgorajspodaj na površini.

Na tleh so z lepilnim trakom narejene ravne črte. Na enem koncu črte je
oblak s kapljicami dežja, na drugem pa so »umazani« avtomobili. Otroci
morajo po črti teči do oblaka, vzeti eno kapljico ter jo prinesti nazaj do slik
»umazanih« avtomobilov. Z robčkom počistijo avto in tečejo po novo
kapljico. Na koncu sledi pogovor, kjer ugotovimo, da so tekli po navpični
črti. (10 min)
PRIPRAVLJALNI AKTIVNOSTI
Otroci dobijo špaget, ki je navpično postavljen v plastelin. Nanj morajo
natikati kroglice. (5 min)

Otrok nariše ravno in
neprekinjeno
navpično črto.

Na zgornji strani okna so pritrjene ribe, na spodnji pa je narisan akvariji.
Otroci morajo od narisane ribe do akvarija s flomastrom potegniti
navpično črto. Ko to storijo, se »riba lahko vrne v akvarij«. (5 min)
VAJE NA DELOVNEM LISTU
Otroci dobijo list, na katerem so v navpični smeri narisane pike. Le-te
morajo povezati z navpično črto. (10 min)

2.8.

Rezultati in interpretacija

V nadaljevanju predstavljamo rezultate začetne in končne ocene predpisalnih spretnosti vidnomotorične koordinacije, risanja oblik in slike, združevanja leve in desne strani, prilagajanja oči
razdalji in vidnega sledenja, vidne konstantnosti predmeta, razlikovanja figura-ozadje,
prostorske orientacije, linearnega nadzora, razumevanja velikosti predmetov, finomotoričnega
nadzora, tekočnosti izvajanja, prijema pisala ter položaja telesa med risanjem, ki smo jih
pridobili s pomočjo preizkusov ACADIA (Atkinson, Johnson in Lindsay, 1972) in SNAP (Reid
in Weedon, 2009) ter neformalnih preizkusov in na podlagi opazovanja. Vrednotenje
uporabljenih preizkusov smo natančneje opisali že v poglavju o merskih pripomočkih.
Najprej predstavljamo rezultate začetne ocene predpisalnih spretnosti vseh šestih otrok,
vključenih v raziskavo (RV1), nato sledi primerjava rezultatov začetne in končne ocene otrok
s težavami v razvoju, ki so bili vključeni v zaznavno-motorični program (RV2), na koncu pa
sledi še primerjava končne ocene razvitosti predpisalnih spretnosti otrok s težavami v razvoju,
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ki so bili vključeni v zaznavno-motorični program, in otrok, ki niso imeli težav v razvoju in se
niso udeležili zaznavno-motoričnega programa (RV3).
Rezultati začetne in končne ocene predpisalnih spretnosti otrok s težavami v razvoju in otrok
brez težav v razvoju so prikazani v tabeli 4, pri čemer smo imena dečkov L, J in S iz
ekperimentalne skupine obarvali zeleno, imena deklic A in N ter dečka M iz kontrolne skupine
pa oranžno.
Tabela 4: Rezultati začetne in končne ocene predpisalnih spretnosti, ki smo jih pridobili s pomočjo preizkusov ACADIA
(Atkinson, Johnson in Lindsay, 1972) in SNAP (Reid in Weedon, 2009) ter neformalnih preizkusov in na podlagi opazovanja.

OPAZOVANJE

NEFORMALNI PREIKZUSI

SNAP

ACADIA

Otrok
Ocenjevanje
Največje možno število točk
Vidno-motorična
9
koordinacija

Deček
L
1. 2.

2.

Deklica
A
1. 2.

Deček
M
1. 2.

Deklica
N
1. 2.

Deček J

Deček S

1.

2.

1.

3

8

4

4

0

1

5

8

3

1

2

3

Risanje oblik

6

5

5

2

3

4

5

5

5

5

5

5

5

Risanje slike

20

15

14

3

11

10

13

14

14

13

16

17

16

2

0

2

0

0

2

2

2

2

2

2

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

5

5

5

3

5

2

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

4

5

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

6

8

8

8

8

8

8

8

2

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

5

4

5

4

4

3

5

4

4

5

5

4

5

4

3

3

1

3

1

2

4

4

3

3

4

4

4

3

4

0

3

1

2

4

4

2

2

4

4

Razumevanje velikosti
predmeta

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Finomotoričen nadzor

2

1

2

1

1

0

1

2

2

1

1

1

1

Tekočnost izvajanja

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

Prijem pisala

3

0

3

1

3

0

3

1

2

3

3

1

2

Položaj telesa

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

SKUPAJ

89

65

80

42

62

46

65

73

77

70

71

73

74

Združevanje leve in
desne strani
Prilagajanje oči razdalji
in vidno sledenje
Vidna konstantnost
predmeta
Razlikovanje figura –
ozadje

Prostorska orientacija

Linearen nadzor
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V nadaljevanju bomo predstavili začetno oceno predpisalnih spretnosti vseh 6 otrok, ki so bili
vključeni v raziskavo.
2.8.1. Rezultati začetne ocene predpisalnih spretnosti vseh otrok, ki so bili vključeni v
raziskavo
Rezultate začetne ocene vseh šestih otrok predstavljamo po skupinah glede na vrsto preizkusov
po posameznih predpisalnih spretnostih, nato pa glede na celoten rezultat. Pri analizi rezultatov
se sklicujemo na rezultate, predstavljene v tabeli 4.
 Rezultati vseh šestih otrok na podlagi začetne ocene vidno-motorične koordinacije ter
risanja oblik in slike (podtesti preizkusa ACADIA)
Na podtestu vidno-motorične koordinacije je posamezen otrok lahko dosegel 9 točk. Iz tabele
4 je razvidno, da je deček L s težavami v razvoju na področju vidno-motorične koordinacije
dosegel le 3 točke, saj je pri sledenju po liniji večkrat zašel s smeri za več kot 3 dovoljene
milimetre, deček J s težavami v razvoju je dosegel 4 točke, saj je prav tako s težavo sledil liniji,
po kateri je moral risati črto, deček S s težavami v razvoju pa ni dosegel nobene točke, saj ni
zmogel risati po določeni liniji, in ker je pisalo tudi večkrat dvignil od podlage.
Podoben rezultat so dosegli tudi otroci A, M in N brez težav v razvoju. Največ točk (5) je
dosegla deklica A, ki je natančno narisala črto po že določenimi liniji, težave pa je imela pri
risanju črte med dvema linijama, kjer je svinčnik večkrat dvignila od podlage. Deček M je
dosegel le 3 točke zaradi večkratnega dviganja pisala od risalne površine in težav pri risanju
črte znotraj dveh linij. Najmanj točk (2) v skupini otrok brez težav je dosegla deklica N, ki je
pri risanju večkrat dvignila pisalo od risalne površine ter zašla s smeri pri risanju po določeni
liniji.
Pri podtestu risanja oblik je bilo možno doseči 6 točk. Večini otrok je uspelo pravilno prerisati
vsaj pet oblik. Deček L s težavami v razvoju je ustrezno prerisal krog, kvadrat, plus, križ in
trikotnik brez kvadrata, obrnjenega za 45 stopinj (dosegel je 5 točk). Eno točko manj (4) je
dosegel deček S s težavami v razvoju, ki je ustrezno prerisal kvadrat, plus, križ in trikotnik. Le
2 točki je dosegel deček J s težavami v razvoju, ki je ustrezno prerisal le plus in križ. Otroci A,
M in N brez težav v razvoju so ustrezno prerisali 5 oblik in dosegli po 5 točk. Neuspešni so bili
pri prerisovanju kvadrata, obrnjenega za 45 stopinj.
Pri podtestu risanja slike so otroci lahko dosegli največ 20 točk. Deček L s težavami v razvoju
je dosegel 15 točk, pri čemer smo mu točke dodelili za prepoznavno podobo človeka, ki je stal
pod drevesom in zraven hiše in je imel ude ločene od preostalega telesa, podrobnosti na obrazu
in oblačila, za prepoznavno podobo drevesa z vejami ter hiše z vrati in okni, za realna velikostna
razmerja med narisanimi podobami ter za uporabo večine prostora na risalni površini. Deček J
s težavami v razvoju je dosegel le 3 točke, ker je uspel narisati človeka pod drevesom, oboje
zraven hiše ter s podrobnostmi na obrazu človeka. Oblike drevesa, človeka in hiše pa so bile
neprepoznavne, saj je človeka narisal kot glavonožca brez oblačil in rok, drevo in hiša nista
imela narisanih podrobnosti, vse podobe so bile narisane v neustreznih velikostnih razmerjih v
zraku in so zavzemale le polovico risalne površine. Deček S s težavami v razvoju je dosegel 10
točk, pri čemer je narisal prepoznavno podobo človeka, hiše in drevesa, človeka je narisal pod
drevo, poleg pa hišo, človek je imel podrobnosti na obrazu, hiša pa je imela okna in vrata.
Narisane podobe so bile narisane v neustreznih velikostnih razmerjih v zraku, človeku so
manjkale roke in obleka, hiša je bila brez strehe in dimnika, drevo pa brez listov, krošnje ipd.
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Deklica A brez težav v razvoju je dosegla 14 točk za prepoznavno obliko človeka, drevesa in
krošnje, človeka, narisanega pod drevesom in zraven hiše, z udi, obleko, vratom in
podrobnostmi na obrazu, za krošnjo in veje na drevesu ter za uporabo večine prostora na risalni
površini. Deček M brez težav v razvoju je dosegel 13 točk, saj je narisal prepoznavno podobo
človeka, ki stoji pod drevesom in zraven hiše ter ima ude, vrat, ter za prepoznavno podobo
drevesa in hiše. Narisane podobe so bile v neustreznih velikostnih razmerjih v zraku in so
zavzemale majhen del risalne površine. Deklica N brez težav v razvoju pa je dosegla 17 točk,
saj je narisala prepoznavno podobo človeka z udi, podrobnostmi na obrazu, vratom in obleko
pod drevesom in poleg hiše, ter za prepoznavno obliko drevesa s krošnjo ter prepoznavno obliko
hiše z vrati, okni, streho in dimnikom. Ob tem so bile podobe narisane v ustreznih velikostnih
razmerjih, vendar v zraku, zavzemale pa so večino prostora na risalni površini.
 Rezultati vseh šestih otrok na podlagi začetne ocene za združevanje leve in desne strani
ter prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje (podtesti preizkusa SNAP)
Na podtestu združevanja leve in desne strani je bilo možno doseči 2 točki. Od otrok s težavami
v razvoju je le deček S imel ustrezno razvito združevanje leve in desne strani in je dosegel 2
točki. Narisal je škarje, pri katerih sta se rezili križali na ustreznem mestu. Dečka L in J nista
dobila nobene točke, saj je test pokazal neustrezno razvito združevanje leve in desne strani.
Rezili škarij sta narisala tako, da se nista križali. Med otroki brez težav v razvoju sta po dve
točki dobila deklica A in deček M, saj sta narisala rezili škarij tako, da sta se križali na
ustreznem mestu, medtem ko je deklica N za narisane škarje dobila 1 točko, ker se rezili nista
križali na ustreznem mestu.
Pri podtestu prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje so vse 3 možne točke dosegli deček L s
težavami v razvoju, deček M brez težav v razvoju in deklica N brez težav v razvoju, saj so z
očmi enakomerno in brez preskokov sledili svinčniku, ki se je pomikal sem in tja ter v krogu
pred njihovimi očmi, ustrezno poškilili ter brez časovnega zamika gledali od ene do druge
konice svinčnika. Dečka J in S (oba s težavami v razvoju) ter deklica A brez težav v razvoju so
dosegli po 1 točko. Deček J je ustrezno poškilil, a je imel težave pri enakomernem in tekočem
gledanju v krogu ter pri gledanju od enega do drugega svinčnika, kjer je prihajalo do časovnega
zamika. Deklica A brez težav v razvoju in deček S s težavami v razvoju sta ustrezno gledala
svinčnik, ki smo ga v različnih smereh premikali pred njunimi očmi, težave pa sta imela pri
ustreznem škiljenju ter gledanju od enega do drugega svinčnika.
 Rezultati vseh šestih otrok na podlagi začetne ocene vidne konstantnosti predmeta,
razlikovanja figura – ozadje, prostorske orientacije, linearnega nadzora ter
razumevanja velikosti predmetov (neformalni preizkusi)
Pri začetni oceni vidne konstantnosti predmeta so deček L s težavami v razvoju ter otroci A, M
in N brez težav v razvoju dosegli vseh 5 možnih točk, saj so pravilno grupirali iste like različnih
velikosti in barv. Deček J s težavami v razvoju je dosegel 3 točke, saj je pravilno grupiral le
predmete glede na različno barvo, ne pa tudi velikost, deček S s težavami v razvoju pa le 2
točki, saj je najprej grupiral like po barvi in ne po obliki, nato pa je imel težave še pri grupiranju
likov različne velikosti.
Na podtestu razlikovanja med figuro in ozadjem, kjer so morali otroci pravilno prepoznati in
poimenovati delno zakrite like, so vsi otroci razen otroka J s težavami v razvoju, ki je dosegel
4 točke, dosegli vseh 6 možnih točk. Deček J je nepravilno prepoznal delno zakrita kvadrat in
trikotnik. Pri iskanju predmetov na sliki so vsi otroci pravilno poiskali predmete na sliki in
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dosegli vseh 8 točk, razen dečka S s težavami v razvoju, ki je dosegel 6 točk, saj ni poiskal dveh
predmetov. Deklici A in N brez težav v razvoju sta bili edini, ki sta vse predmete poiskali v
manj kot 1 minuti (dosegli sta po 2 točki), medtem ko so vsi ostali otroci za iskanje potrebovali
več kot 1 minuto (dosegli so po 1 točko).
Pri začetni oceni prostorske orientacije je bilo možno doseči 5 točk. Dečka L in J s težavami v
razvoju sta prejela po 4, ker sta pravilno poimenovala položaj predmetov glede na smer, nista
pa znala ločiti med levo in desno stranjo na lastnem telesu. Deček S s težavami v razvoju je pri
določanju položaja predmetov v prostoru dosegel 3 točke, pri čemer prav tako ni znal
razlikovati med levo in desno stranjo na lastnem telesu. Deček M brez težav v razvoju je tu
dobil vseh 5 točk, saj je pravilno poimenoval položaj predmetov v prostoru ter določil levo in
desno stran na lastnem telesu. Deklici A in N brez težav v razvoju sta dosegli po 1 točko za
pravilno poimenovanje leve in desne strani na lastnem telesu ter po 3 točke za pravilno
določanje položaja predmetov v prostoru.
Pri začetni oceni linearnega nadzora so otroci lahko dosegli največ 8 točk. Deček L s težavami
v razvoju je dosegel 6 točk pri risanju vodoravnih (3 točke) in navpičnih črt (3 točke). Deček J
s težavami v razvoju je dosegel 1 točko pri risanju navpičnih črt za risanje črt od zgoraj navzdol,
za risanje vodoravnih črt pa ni dobil nobene točke, ker je papir obrnil in ponovno risal navpične
črte, pri čemer so bile te krive, prekinjene in narisane le na sredini risalne površine. Na enak
način je navpične črte risal tudi deček S s težavami v razvoju, a je dobil še dodatno točko za
pravilno risanje vodoravnih črt od leve proti desni. Deklici A in N brez težav v razvoju sta
dosegli vseh 8 možnih točk za risanje vodoravnih (4 točke) in navpičnih črt (4 točke), saj so
bile črte narisane od leve proti desni oz. od zgoraj navzdol, ravne, neprekinjene in narisane od
enega do drugega roba risalne površine. Deček M brez težav v razvoju pa je dosegel 3 točke pri
risanju navpičnih črt za ravne, neprekinjene črte narisane od zgoraj navzdol, ter 2 točki za
risanje ravnih in neprekinjenih vodoravnih črt, ki pa jih je risal v isti smeri kot navpične črte.
Pri podtestu razumevanja velikosti predmetov je vseh šest otrok doseglo največje možno število
točk (5 točk) za pravilno poimenovanje majhnih in velikih predmetov.
 Rezultati vseh otrok na podlagi začetne ocene finomotoričnega nadzora, tekočnosti
izvajanja, prijema pisala in položaja telesa med risanjem (opazovanje med
ocenjevanjem predpisalnih spretnosti)
Pri oceni finomotoričnega nadzora je bilo možno dodeliti 2 točki. Dečkoma L in J s težavami
v razvoju ter dečku M in deklici N brez težav v razvoju smo pri začetni oceni finomotoričnega
nadzora dodelili vsakemu po 1 točko za srednje ustrezen finomotoričen nadzor. Dečku S s
težavami v razvoju nismo dodelili nobene točke za šibek finomotoričen nadzor, deklici A brez
težav v razvoju pa 2 za ustrezen finomotoričen nadzor.
Prav tako je bilo možno dodeliti do 2 točki pri oceni tekočnosti izvajanja risanja. Po 1 točko
smo dodelili dečkom L, J in S s težavami v razvoju za počasno in zatikajoče izvajanje risalnih
aktivnosti, medtem ko smo otrokom A, M in N brez težav v razvoju dodelili po 2 točki za hitro
in tekoče izvajanje risalnih aktivnosti.
Pri oceni prijema pisala je bilo možno dodeliti največ 3 točke. Dečkoma J in S s težavami v
razvoju pri začetni oceni prijema pisala nismo dodelili nobene točke, ker sta imela neustrezen
prijem pisala (roke nista imela spuščene na risalno površino, pritisk pisala na podlago je bil
močan). Dečku J s težavami v razvoju smo dodelili 1 točko za ustrezen pritisk pisala na podlago,
neustrezen prijem pisala in dvignjeno roko nad risalno površino. Deklicama A in N brez težav
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v razvoju smo dodelili po 1 točko za ustrezen pritisk pisala na risalno površino, medtem ko je
bil prijem pisala neustrezen, roka pa prav tako ni bila spuščena na risalno površino. Deček M
brez težav v razvoju pa je dosegel vse 3 točke za ustrezen triprstni dinamični prijem pisala,
spuščenost roke na risalno površino in ustrezen pritisk pisala na risalno površino.
3 točke smo dodelili tudi pri oceni položaja telesa med risanjem. Dečkoma J in S s težavami v
razvoju ter vsem trem otrokom brez težav v razvoju smo dodelili 3 točke za ustrezno oddaljenost
oči od risalne površine, nog na tleh ter držanje lista med risanjem z neprednostno roko. Dečku
L s težavami v razvoju smo dodelili 2 točki za noge na tleh in držanje lista med risanjem z
neprednostno roko, pri čemer so bile oči preblizu risalni površini.
Na podlagi rezultatov začetne ocene predpisalnih spretnosti lahko zaključimo naslednje:
a) Vseh 6 otrok, vključenih v raziskavo, je pri začetni oceni imelo šibko vidno-motorično
koordinacijo (dosegli so od 0 do 5 točk od možnih 9), saj so imeli težave z natančnim
risanjem črte po določeni liniji oz. med dvema linijama. Strokovna spoznanja namreč
pravijo, da se šibkost vidno-motorične koordinacije kaže predvsem v nenatančnosti
izvajanja aktivnosti (Schwarz, 2000), v našem primeru aktivnosti risanja.
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Graf 1: Začetna ocena vidno-motorične koordinacije.

b) Deček L s težavami v razvoju ter deklici A in N ter deček M brez težav v razvoju so
glede na starost ustrezno prerisali krog, kvadrat, plus, križ ter trikotnik, kar predstavlja
pripravljenost na usvajanje pisave (Berry in Bukrenica, 1989, v Feder in Majnemer,
2007; Beery, 1984, v Erhardt in Meade, 2005; Lindsay in Beck, 1984, v Erhardt in
Meade, 2005; Taylor, 1985, v Erhardt in Meade, 2005). Tudi deček S s težavami v
razvoju je dosegel podoben rezultat, le da je nenatančno narisal krog. Odstopanja
navzdol so se pokazala pri dečku J, ki je ustrezno prerisal le plus in križ, kar je glede na
njegovo starost (5 let in 6 mesecev) kar velik zaostanek na tem področju, saj bi pri tej
starosti moral znati prerisati krog, kvadrat, plus, križ in trikotnik (Berry in Bukrenica,
1989, v Feder in Majnemer, 2007).
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Začetna ocena risanja oblik
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Graf 2: Začetna ocena risanja oblik.

c) Dečka L in S s težavami v razvoju ter deklici A in N ter deček M brez težav v razvoju
so narisali starosti ustrezno risbo, ki je imela značilnosti shematske stopnje simbolnega
risanja, saj so drevo, človeka in hišo narisali z različnimi shemami, ki so bile v redu
razporejene po površini in so bile večinoma v ustreznih odnosih (Marjanovič Umek,
2004), pri tem pa še niso upoštevali skladnosti, globine in perspektive, upoštevali pa so
načelo ločevanja, ki je značilno že za predshematsko stopnjo simbolnega risanja, kar
pomeni, da so trup s črto ločili od nog (Belamarić, 1969, v Marjanovič Umek, 2004;
Golomb, 1992, v Marjanovič Umek, 2004; Ivić, 1969, v Marjanovič Umek, 2004).
Glede na to, da je shematska stopnja simbolnega risanja značilna za otroke od 6. do 9.
leta, lahko rečemo, da so otroci šele prešli na to stopnjo risanja, kar tudi pojasnjuje
odsotnost risanja nekaterih značilnosti te stopnje simbolnega risanja (npr. uporaba
evklidskega prostora, risanje figur v gibanju itn.). Na drugi strani pa je deček J s
težavami v razvoju narisal risbo še z vsemi značilnostmi predshematske stopnje
simbolnega risanja, za katero so značilne grobe in enostavne sheme, pri čemer se ena
shema lahko uporablja za več predmetov (Marjanovič Umek, 2004). Slednje smo lahko
prepoznali v risbi, saj je otrok narisal enako shemo za hišo in drevo. Deček J je sebe
narisal kot glavonožca, ki je značilen med 2. in 3. do 4. letom starosti (Cox, 1993, v
Marjanovič Umek, 2004; Cox in Parkin, 1986, v Marjanovič Umek, 2004), zato smo
sklenili, da so pri otroku verjetno prisotni zaostanki v razvoju otroške risbe, katere
razvoj je lahko povezan z razvojem mišljenja, govora ter s socialnim in čustvenim
razvojem (Belamarić, 1986, v Marjanovič Umek, 2004; Thomas in Silk, 1990, v
Marjanovič Umek, 2004), zato bi bilo možno sklepati tudi to, da so pri otroku J možni
zaostanki tudi na omenjenih področjih razvoja.
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Začetna ocena risanja slike
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Graf 3: Začetna ocena risanja slike.

d) Deček S s težavami v razvoju ter deklica A in deček M brez težav v razvoju so imeli
ustrezno razvito združevanje leve in desne strani, medtem ko je deklica N brez težav v
razvoju imel delno ustrezno, dečka J in L s težavami v razvoju pa neustrezno razvito
združevanje leve in desne strani. Omenjena predpisalna spretnost je potrebna za razvoj
risanja oblike križa (Berry in Bukrenica, 1989, v Feder in Majnemer, 2007; Beery, 1984,
v Erhardt in Meade, 2005; Lindsay in Beck, 1984, v Erhardt in Meade, 2005; Taylor,
1985, v Erhardt in Meade, 2005), ki ga potrjujejo rezultati otrok A, M in N brez težav v
razvoju. Pri tem pa se naši rezultati ne ujemajo s predhodno navedenimi spoznanji, saj
sta križ ustrezno prerisala tudi dečka J in L s težavami v razvoju, kljub temu, da sta
imela težave na področju združevanja leve in desne strani.

Začetna ocena združevanja leve in
desne strani
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Graf 4: Začetna ocena združevanja leve in desne strani.

e) Dečka L in M ter deklica N so imeli razvito ustrezno prilagajanje oči razdalji in vidno
sledenje, medtem ko so deklica A ter dečka J in S tu imeli težave.
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Začetna ocena prilagajanja oči razdalji
in vidnega sledenja
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Graf 5: Začetna ocena prilagajanja oči razdalji in vidnega sledenja.

f) Vsi otroci, razen dečkov J in S s težavami v razvoju, so imeli ustrezno razvito vidno
konstantnost predmeta, saj so zaznali like kot iste, ne glede na spremenjene lastnosti,
kar je pričakovano v njihovem razvoju (Warren, 1996, v Ho idr., 2012).
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Graf 6: Začetna ocena vidne konstantnosti predmeta.

g) Vsi otroci, razen dečka S s težavami v razvoju, so imeli ustrezno razvito razlikovanje
figura – ozadje. Slednje je lahko povezano s pozornostjo (Teodorescu in Addy, 1996),
kar se je pokazalo tudi pri dečku S, ki je imel težave s pozornostjo in koncentracijo.
Deček S tudi ni zmogel poiskati vseh predmetov na sliki.
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Začetna ocena razlikovanja figura ozadje
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Graf 7: Začetna ocena razlikovanja figura - ozadje.

h) Deklici A in N ter deček M brez težav v razvoju so imeli usvojeno orientacijo na lastnem
telesu in so posledično tudi prepoznali položaj predmetov glede na smer, medtem ko so
dečki L, J in S s težavami v razvoju vseeno prepoznali položaj predmetov glede na smer
kljub temu, da niso razlikovali med levo in desno stranjo na lastnem telesu. Prostorska
orientacija se namreč začne razvijati na lastnem telesu, kar je predpogoj za razumevanje
položajev predmetov v prostoru (Schwarz, 2000). Na podlagi tega lahko vidimo
razhajanja med teoretičnimi spoznanji in rezultatom treh dečkov s težavami v razvoju.
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Graf 8: Začetna ocena prostorske orientacije.

i) Dečka J in S s težavami v razvoju sta imela precejšnje težave pri linearnem nadzoru,
deklici A in N brez težav sta imeli razvit ustrezen linearni nadzor, medtem ko deček L
s težavami v razvoju ter deček M brez težav v razvoju nista imela ustrezno razvitega
linearnega nadzora. Glede na ugotovitve avtorjev (Teodorescu in Addy, 1996), linearen
nadzor lahko ocenimo kot ustrezno razvit, ko otrok uspe risati črte od enega do drugega
roba risalne površine brez ustavljanja ali prekinitve, pri tem pa so imeli manjše oz. večje
težave dečki J, S, L in M.
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Začetna ocena linearnega nadzora
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Graf 9: Začetna ocena linearnega nadzora.

j) Vsi otroci, vključeni v raziskavo, so imeli ustrezno razvito razumevanje velikosti
predmeta.

Začetna ocena razumevanja velikosti
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Graf 10: Začetna ocena razumevanja velikosti predmetov.

k) Deček S s težavami v razvoju je imel neustrezen finomotoričen nadzor, dečki L, J in M
ter deklica N nekoliko ustrezen, deklica A pa ustrezen finomotoričen nadzor.
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Začetna ocena finomotoričnega
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Graf 11: Začetna ocena linearnega nadzora.

l) Deklici A in N ter deček M brez težav v razvoju so imeli ustrezno tekočnost izvajanja,
medtem ko so vsi trije dečki s težavami v razvoju na tem področju imeli težave, saj je
bilo njihovo risanje počasno in zatikajoče. Tekočnost je namreč opredeljena kot hitro,
pa tudi natančno dokončanje naloge (Richey idr., 2016).

Začetna ocena tekočnosti
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Graf 12: Začetna ocena tekočnosti izvajanja.

m) Vsi otroci, razen dečka M brez težav v razvoju, še niso imeli razvitega ustreznega
prijema pisala, njihova roka ni bila spuščena na risalno površino. Dečka J in S s težavami
v razvoju sta imela tudi neustrezen pritisk pisala na risalno površino. Deček M brez
težav v razvoju je uporabljal triprstni dinamični prijem, ki se razvije med četrtim in
šestim letom starosti, pri katerem je roka že spuščena na risalno površino (Schneck,
1991).
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Graf 13: Začetna ocena prijema pisala.

n) Vsi otroci so imeli ustrezen položaj telesa med pisanjem, razen dečka L s težavami v
razvoju, ki je preblizu gledal na risalno površino. Glede na teoretična spoznanja mora
biti hrbet med pisanjem namreč raven, s tem pa so oči ustrezno oddaljene od risalne
površine (Amudson, 1992, v Erhardt in Meade, 2005; Benbow, 1995, v Erhardt in
Meade, 2005; Boehme, 1988, v Erhardt in Meade, 2005; Erhardt, 1992, v Erhardt in
Meade, 2005).

Začetna ocena položaja telesa
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Graf 14: Začetna ocena položaja telesa.

Iz celotnih rezultatov je razvidno, da so imeli otroci iz kontrolne skupine (deklica A, deček M
in deklica N) ustrezno razvito področje risanja oblik, vidne konstantnosti predmeta,
razlikovanja figura – ozadje, razumevanja velikosti predmetov, tekočnosti izvajanja in položaja
telesa med risanjem. Manjše težave pri enem oz. več otrocih iz kontrolne skupine so se pojavile
na področju risanja slike, prostorske orientacije, finomotoričnega in linearnega nadzora,
združevanja leve in desne strani, prilagajanja oči razdalji in vidnega sledenja ter prijema pisala.
Vsi trije otroci iz kontrolne skupine so imeli večje težave na področju vidno-motorične
koordinacije. Pri otrocih iz eksperimentalne skupine (deček L, deček J in deček S) pa smo glede
na začetno oceno predpisalnih spretnosti ugotovili več težav v primerjavi s kontrolno skupino.
Vsi trije dečki so imeli ustrezno razumevanje velikosti predmetov in ustrezen položaj telesa
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med risanjem, medtem ko sta dva dečka imela izrazitejše težave na področju risanja slike in
oblik, združevanja leve in desne strani, prilagajanja oči razdalji in vidnega sledenja, vidne
konstantnosti predmeta, razlikovanja figura – ozadje ter linearnega nadzora. Vsi trije dečki iz
te skupine pa so imeli težave na področju vidno-motorične koordinacije, prostorske orientacije,
finomotoričnega nadzora, tekočnosti izvajanja in pri prijemu pisala. Pri enem dečku bi bilo
treba posebno pozornost nameniti področjem, kjer so se pokazali določeni razvojni zaostanki
(npr. risanje slike, risanje oblik).
2.8.2. Primerjava rezultatov začetne in končne ocene otrok s težavami v razvoju, ki so
bili vključeni v zaznavno-motorični program predpisalnih spretnosti
V nadaljevanju predstavljamo primerjavo rezultatov začetne in končne ocene treh otrok s
težavami v razvoju, ki so bili vključeni v zaznavno-motorični program na področju predpisalnih
spretnosti (vidno-motorična koordinacija, risanje oblik, risanje slike, združevanje leve in desne
strani, prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje, vidna konstantnost predmeta, razlikovanje
figura – ozadje, prostorska orientacija, linearen nadzor, razumevanje velikosti predmeta,
finomotoričen nadzor, tekočnost izvajanja, prijem pisala in položaj telesa), ki smo jih ocenili s
pomočjo posameznih podtestov preizkusov ACADIA (Aktinson, Johnson in Lindsay, 1972) in
SNAP (Reid in Weedon, 2009) ter neformalnih preizkusov in na podlagi opazovanja med
risanjem. Rezultate predstavljamo grafično za posameznega otroka s težavami v razvoju, na
koncu pa sledi še primerjava napredka vseh treh otrok glede na skupen rezultat.
 Primerjava začetne in končne ocene predpisalnih spretnosti dečka L s težavami v
razvoju
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Graf 15: Začetna in končna ocena predpisalnih spretnosti dečka L s težavami v razvoju.

Iz grafa 15 je razvidno, da je imel deček L s težavami v razvoju že pri začetni oceni ustrezno
razvito prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje (obakrat je dosegel vse 3 točke), razumevanje
velikosti predmeta (obakrat je dosegel vseh 5 točk), razlikovanje figura – ozadje (pri preizkusu
prekrivanje oblik je obakrat dosegel vseh 6 točk, pri preizkusu iskanja predmetov pa vseh 8
točk) ter vidno konstantnost predmeta (obakrat je dosegel vseh 5 točk).
Napredoval je pri vidno-motorični koordinaciji, združevanju leve in desne strani, času iskanja
predmetov na sliki, prostorski orientaciji, linearnem in finomotoričnem nadzoru, tekočnosti
izvajanja, prijemu pisala ter položaju telesa med risanjem. Napredek omenjenih predpisalnih
spretnosti podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.
Na področju vidno-motorične koordinacije je pri začetni oceni dobil 3 točke, pri končni pa 8
(razlika med začetno in končno oceno je 5 točk). Napredoval je v natančnem risanju po določeni
liniji oz. med dvema linijama (tu je le enkrat risal preko linije), ne da bi pisalo dvignil od risalne
površine.
Deček L je začel združevati levo in desno stran (dosegel je 2 točki, razlika med začetno in
končno oceno je 2 točki), saj je narisal škarje, katerih rezili sta se križali na ustreznem mestu.
Poleg tega pa je v manj kot 1 minuti poiskal vse predmete na sliki (dosegel je 2 točki), medtem
ko je pri začetni oceni potreboval več kot 1 minuto (dosegel je 1 točko).
Na področju prostorske orientacije je napredoval za 1 točko (pri začetni oceni je dobil 4, pri
končni pa 5 točk), saj je razvil ustrezno orientacijo na lastnem telesu.
Pri linearnem nadzoru vodoravnih črt je pri začetni oceni dosegel 3 točke, pri končni pa vse 4
(razlika je 1 točka), saj je napredoval pri natančnejšem risanju črt od enega do drugega roba
risalne površine. Pri linearnem nadzoru navpičnih črt pa napredka glede na točke ni bilo (pri
začetni in pri končni oceni je dobil 3 točke), vendar je tudi tu začel risati črte od enega do
drugega roba, vendar pa je črte narisal od spodaj navzgor (pri začetni oceni pa od zgoraj
navzdol), zato je število točk pri obeh ocenah ostalo enako.
Pri finomotoričnem nadzoru je deček L s težavami v razvoju napredoval za 1 točko (pri začetni
oceni je dobil 1 točko, pri končni pa 2).
Pri končni oceni prijema pisala je dobil 3 točke (napredoval je za 3 točke), saj je razvil ustrezen
prijem pisala, roko je spustil na risalno površino ter razvil ustrezen pritisk na podlago.
Pri tekočnosti izvajanja je deček L s težavami v razvoju napredoval za 1 točko (pri začetni oceni
je dobil 1 točko, pri končni pa 2), saj je začel hitro in tekoče izvajati risalne vaje.
Pri položaju telesa med risanjem pa je napredoval za 1 točko (pri začetni oceni je dobil 2 točki,
pri končni pa vse 3), pri čemer je napredoval pri ustreznejši oddaljenosti oči od risalne površine.
Deček L s težavami v razvoju ni pokazal napredka pri risanju oblik, kjer je tako pri začetni, kot
tudi pri končni oceni dobil 5 točk za ustrezno narisan krog, kvadrat, trikotnik, plus in križ,
medtem ko še vedno ni ustrezno narisal kvadrata, obrnjenega za 45 stopinj.
Pri risanju slike pri končni oceni je dosegel 1 točko manj kot pri začetni oceni (najprej je dosegel
15 točk, nato pa 14), saj pri končni oceni drevesa, človeka in hiše ni narisal v ustreznih
velikostnih razmerjih, medtem ko jih je pri začetni oceni.
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 Primerjava začetne in končne ocene predpisalnih spretnosti dečka J s težavami v
razvoju

Graf 16: Začetna in končna ocena predpisalnih spretnosti dečka J s težavami v razvoju.

Iz zgornjega grafa je razvidno, da je deček J s težavami v razvoju pri začetni oceni dosegel
največje možno število točk na področju razlikovanja figura – ozadje, kjer je moral poiskati
predmete na sliki (dosegel je vseh 8 točk) in razumevanja velikosti predmetov, kjer je moral
določiti, ali je predmet velik ali majhen (dosegel je vseh 5 točk) ter pri ustreznem položaju
telesa med risanjem (dosegel je vse 3 točke).
Deček J s težavami v razvoju je napredoval na področju risanja slike, risanja oblik, razlikovanja
med figuro in ozadjem, kjer je moral poimenovati delno prekrite oblike, vidne konstantnosti
predmeta, linearnega nadzora vodoravnih in navpičnih črt, tekočnosti izvajanja ter pri prijemu
pisala, kar predstavljamo v nadaljevanju.
Deček J s težavami v razvoju je za 1 točko napredoval na področju risanja oblik (pri začetni
oceni je dosegel 2 točki, pri končni pa 3), saj je pravilno prerisal krog, kvadrat in plus. Pri
začetni oceni je poleg plusa pravilno prerisal tudi križ, ki pa ga ni zmogel prerisati pri končni
oceni.
Pri risanju slike je napredoval za 8 točk (pri začetni oceni je dosegel 3 točke, pri končni pa 11),
saj je narisal prepoznavno podobo človeka, hiše in drevesa, pri čemer je človek stal pod
drevesom, zraven je bila narisana hiša, risba pa je zavzemala ustrezen prostor na risalni
površini. Človeka je še vedno narisal kot glavonožca, a z dolgimi spodnjimi okončinami, na
katere je narisal zgornji okončini.
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Pri razlikovanju figura – ozadje, kjer je bilo treba poimenovati delno prekrite oblike, je deček
J s težavami v razvoju napredoval za 1 točko (pri začetni oceni je dosegel 4 točke, pri končni
pa 5), pri čemer je imel težave s prepoznavanjem kvadrata, ki ga je prepoznal kot trikotnik. Čas
iskanja predmetov na sliki je bil enak kot pri začetni oceni (potreboval je več kot 1 minuto).
Napredoval je tudi pri vidni konstantnosti predmeta, kjer je pri končni oceni dosegel največje
možno število točk (5), pri čemer je napredoval za 2 točki (pri začetni oceni je namreč dosegel
3 točke), saj je pravilno grupiral predmete, ki so se razlikovali glede na velikost in barvo, ne
samo glede na barvo.
Napredek se je pokazal tudi pri linearnem nadzoru vodoravnih in navpičnih črt. Pri risanju
vodoravnih črt je deček J s težavami v razvoju pri končni oceni dosegel 3 točke (pri začetni
oceni ni dobil nobene točke), napredoval je za 3 točke. Naučil se je risanja vodoravnih črt od
leve proti desni, pri čemer so bile črte neprekinjene in narisane od enega do drugega roba risalne
površine. Pri risanju navpičnih črt je pri končni oceni dosegel 3 točke (pri začetni oceni je
dosegel 1), pri čemer se je naučil risati neprekinjene črte od zgoraj navzdol, ki so bile narisane
od enega do drugega roba risalne površine.
Pri tekočnosti izvajanja je deček J s težavami v razvoju napredoval za 1 točko (pri začetni oceni
je dosegel 1 točko, pri končni pa 2), saj je začel hitreje in bolj tekoče risati.
Napredoval je tudi na področju prijema pisala, kjer je pri končni oceni dosegel največje število
točk (3 točke), medtem ko je pri začetni oceni dosegel le 1 točko za ustrezen pritisk na podlago
(razlika je 2 točki). Začel je uporabljati ustrezen prijem pisala, roko pa je spustil na risalno
površino.
V nadaljevanju bomo podrobneje opisali in skušali razložiti pomanjkanje napredka na področju
vidno-motorične koordinacije, združevanja leve in desne strani, prilagajanja oči razdalji in
vidnega sledenja, prostorske orientacije ter finomotoričnega nadzora.
Deček J s težavami v razvoju je pri začetni in končni oceni vidno-motorične koordinacije
dosegel 4 točke. Tudi pri končni oceni je imel težave z natančnim sledenjem po določeni liniji,
pri čemer je pisalo večkrat dvignil z risalne površine ter zašel z linije za več kot tri dovoljene
milimetre.
Deček J s težavami v razvoju tudi ni razvil združevanja med levo in desno stranjo, saj je tako
pri začetni kot tudi končni oceni dosegel nič točk.
Deček J s težavami v razvoju ni napredoval na področju prilagajanja oči razdalji in vidnega
sledenja, saj je tako pri končni kot tudi začetni oceni prejel po 1 točko za ustrezno škiljenje,
medtem ko ni zmogel slediti svinčniku, ki smo ga premikali pred njim levo in desno ter v krogu
in gledati od ene konice svinčnika do druge.
Pomanjkanje napredka je bilo mogoče opaziti tudi na področju prostorske orientacije, kjer je
deček J s težavami v razvoju pri obeh ocenah dosegel po 4 točke, saj ni usvojil orientacije na
lastnem telesu.
Deček J s težavami v razvoju ni napredoval tudi na področju finomotoričnega nadzora, kjer je
pri obeh ocenah dosegel po 1 točko za šibek finomotoričen nadzor.
 Primerjava začetne in končne ocene predpisalnih spretnosti dečka S s težavami v
razvoju
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Graf 17: Začetna in končna ocena predpisalnih spretnosti dečka S s težavami v razvoju.

Kot lahko razberemo iz zgornjega grafa, je deček S s težavami v razvoju pri začetni oceni imel
ustrezno razvite predpisalne spretnosti razlikovanje figura – ozadje (poimenovanje delno
prekritih oblik), kjer je tako pri začetni kot tudi končni oceni dosegel vseh 6 točk, razumevanje
velikosti predmeta, kjer je pri obeh ocenah dosegel vseh 5 točk ter položaj telesa med risanjem,
kjer je obakrat dosegel vse 3 točke.
Deček S s težavami v razvoju je minimalno napredoval na področju vidno-motorične
koordinacije, kjer pri začetni oceni ni dosegel nobene točke, pri končni pa 1 točko (razlika je 1
točka). Pri slednji je zmogel bolj ustrezno risati črto po določeni liniji in znotraj linije, vendar
je pri tem večkrat zašel iz smeri za več kot tri dovoljene milimetre ter dvigoval pisalo od risalne
površine. Glede na začetno oceno, kjer deček sploh ni mogel risati črte po določeni liniji oz.
znotraj linije, je napredek vseeno viden.
Na področju risanja oblik je deček S s težavami v razvoju pri končni oceni (5 točk) dosegel 1
točko več kot pri začetni (4 točke), saj je ustrezno narisal tudi krog (pravilno je prerisal še
kvadrat, trikotnik, plus in križ).
Pri risanju slike je deček S s težavami v razvoju glede na začetno oceno (10 točk) napredoval
za 3 točke (pri končni oceni je dosegel 13 točk), saj je za razliko od začetne ocene narisal vse
ude in oblačila na človeku ter dodal podrobnosti na drevesu (veje).
Pri združevanju leve in desne strani je deček S s težavami v razvoju napredoval za 1 točko, saj
je pri začetni oceni dosegel 1 točko za delno razvito združevanje, pri končni oceni pa 2 točki za
ustrezno združevanje leve in desne strani. Pri tem smo opazili, da je deček S s težavami v
razvoju tudi na podlagi delno ustreznega združevanja leve in desne strani pri začetni oceni
ustrezno prerisal križ.
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Na področju vidne konstantnosti predmeta je pri začetni oceni dosegel le 2 točki, medtem ko je
pri končni oceni dosegel vseh 5 točk (razlika je 3 točke). Pri tem je pravilno grupiral predmete
ne glede na barvo in velikost.
Na področju razlikovanja figura – ozadje je deček S s težavami v razvoju pri končni oceni
dosegel največje možno število točk (8 točk) in je glede na začetno oceno (6 točk) napredoval
za 2 točki. Pri začetni oceni je imel težave z iskanjem predmetov na sliki, medtem ko je pri
končni oceni ustrezno poiskal vse predmete, pri čemer se čas v obeh primerih ni spremenil
(potreboval je več kot 1 minuto).
Pri prostorski orientaciji je pri končni oceni dosegel največje možno število točk (5), kar je za
2 točki več kot pri začetni oceni, kjer je dosegel le 3 točke. Pri tem je pravilno poimenoval levo
in desno stran na lastnem telesu ter pravilno ugotovil, ali se predmeti na sliki razlikujejo glede
na smer ali ne.
Pri linearnem nadzoru navpičnih in vodoravnih črt je deček S s težavami v razvoju pri obeh
začetnih ocenah dosegel po 1 točko, pri obeh končnih pa po 2 točki, kar pomeni, da je pri risanju
črt napredoval za 1 točko. Otrok je tako pri navpičnih kot tudi pri vodoravnih črtah izboljšal
risanje od enega do drugega roba risalne površine, a so bile črte še vedno krive in prekinjene.
Deček S s težavami v razvoju je pri končni oceni finomotoričnega nadzora prejel 1 točko za
delno ustrezen finomotoričen nadzor, medtem ko pri začetni oceni ni prejel nobene točke
(razlika je 1 točka).
Prav tako je za 1 točko izboljšal rezultat začetne ocene tekočnosti izvajanja (pri začetni oceni
je dosegel 1 točko, pri končni pa 2). Kljub temu, da je deček imel težave z natančnostjo risanja,
je risal hitro in tekoče.
Na področju prijema pisala pa je deček S s težavami v razvoju dosegel 3 točke, kar pomeni, da
je napredoval za 3 točke, saj pri začetni oceni ni dobil nobene točke. Začel je uporabljati
ustrezen prijem, roko je spustil na risalno površino, pa tudi pritisk na podlago je bil ustrezen.
Deček S s težavami v razvoju ni napredoval na področju prilagajanja oči razdalji in vidnega
sledenja, saj je tako pri začetni kot tudi pri končni oceni dosegel le po 1 točko za ustrezno
gledanje svinčnika, ki smo ga v različnih smereh premikali pred njegovimi očmi.
Na podlagi opisanih rezultatov vseh treh dečkov s težavami v razvoju lahko zaključimo
naslednje:
a) Vidno-motorična koordinacija otroka L s težavami v razvoju je bila pri končni oceni
ustrezna, saj Crawford idr. (2004) pravijo, da je za učinkovito vidno-motorično
koordinacijo značilno nadzorovano, hitro in natančno gibanje, ki je rezultat integrirane
uporabe oči ter dlani in prstov, s čimer sta dečka J in S s težavami v razvoju imela težave
(imela sta šibko vidno-motorično koordinacijo). Minimalni napredek oz. pomanjkanje
večjega napredka pri dečku S s težavami pripisujemo zlomu dominantne roke tekom
izvajanja zaznavno-motoričnega programa in pomanjkljivi pozornosti in koncentraciji,
s katero je imel, kot smo že predhodno omenili v poglavju o opisu vzorca, težave.
Germano idr., (2013), ki so raziskovali povezanost vidno-motorične koordinacije in
pozornosti ter koncentracije, so ugotovili, da otroci s težavami na tem področju dosegajo
pomembno nižje rezultate kot njihovi vrstniki brez tovrstnih težav. Pozornost namreč
vpliva na vidno zaznavanje, slednje na motorično izvedbo, ki povzroči manj natančno
izvedbo grafomotoričnih dejavnosti.
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b) Pri dečkih L in S s težavami v razvoju je bilo risanje oblik pri končni oceni ustrezno
glede na starost, pri dečku J s težavami v razvoju pa so se na tem področju pokazali
določeni zaostanki, saj je zmogel prerisati samo tri oblike (krog, kvadrat in plus). Berry
in Bukrenica (1989, v Feder in Majnemer, 2007) ugotavljata, da je otrok pripravljen na
začetek učenja pisave, ko pri približno 5,6 letih usvoji risanje trikotnika, ki ga začne
risati kot zadnjega po krogu, kvadratu, plusu in križcu.
c) Na področju risanja slike sta dečka S in L s težavami v razvoju pri končni oceni narisala
starosti ustrezno risbo z začetka shematske stopnje simbolnega risanja, za katero so
značilne sheme za različne predmete, vendar pa je zanjo značilen bolj razvit prostor
(Ivić, 1969, v Marjanovič Umek, 2004), risanje v časovnem dogajanju (Golomb, 1992,
v Marjanovič Umek, 2004, ) idr., kar se bo najverjetneje v dečkovih risbah razvilo v
naslednjih treh letih (Cox, 1991, v Marjanovič Umek, 2004; Smith, 1999, v Marjanovič
Umek, 2004). Deček J s težavami v razvoju pa je narisal starosti neprimerno sliko, saj
je človeka še vedno risal kot glavonožca z dolgimi spodnjimi okončinami, saj je vmesni
prostor pojmoval kot telo, kar je značilno za otroke pred 4. letom starosti (Cox in Parkin,
1986, v Marjanovič Umek, 2004). Razvojno gledano bi moral deček J s težavami v
razvoju pri svoji starosti (skoraj 6 let) narisati konvencionalno podobo človeškega telesa
(Goodnow, 1977, v Marjanovič Umek, 2004), zato predpostavljamo, da so pri njem
prisotni zaostanki v razvoju, ki so hkrati lahko povezani tudi z zaostankom na področju
razvoja mišljenja in govora (Belamarić, 1986, v Marjanovič Umek, 2004; Thomas in
Silk, 1990, v Marjanovič Umek, 2004).
d) Dečka L in S s težavami v razvoju sta pri končni oceni za razliko od dečka J s težavami
v razvoju ustrezno združevala levo in desno stran. Sedaj lahko pojasnimo, zakaj deček
J s težavami v razvoju ni uspel prerisati križa pri podtestu prerisovanja oblik.
Združevanje leve in desne strani je namreč predpogoj za risanje te oblike (Berry in
Bukrenica, 1989, v Feder in Majnemer, 2007).
e) Dečka J in S s težavami v razvoju sta na področju prilagajanja oči razdalji in vidnega
sledenja še vedno imela težave, medtem ko je deček L s težavami v razvoju to področje
imel ustrezno razvito že pri začetni oceni. Možno je, da posredno razvijanje tega
področja ni prineslo izboljšav.
f) Samo deček L s težavami v razvoju je pri začetni oceni imel ustrezno razvito vidno
konstantnost predmeta, medtem ko so pri končni oceni vsi trije dečki s težavami v
razvoju imeli to področje ustrezno razvito. Dečka J in S s težavami v razvoju sta se
naučila prepoznavati predmete kot iste, ne glede na to, katera lastnost predmeta se je
spremenila (Bee, 1997), kar jima bo v prihodnje omogočilo večjo konstantnost in
stabilnost pri predelovanju vidnih dražljejev (Schwarz, 2000).
g) Vsi trije dečki s težavami v razvoju so pri končni oceni imeli ustrezno razlikovanje
figura – ozadje. Pri prepoznavanju delno zakritih oblik je imel deček J s težavami v
razvoju nekaj težav zaradi neustreznega poimenovanja likov. Deček S s težavami v
razvoju pa je uspešno uspel poiskati vse predmete na sliki, kljub težavam na področju
pozornosti in koncentracije, ki sta ključni za uspeh pri nalogah razlikovanja med figuro
in ozadjem (Teodorescu in Addy, 1996). Od treh dečkov je samo deček L s težavami v
razvoju hitreje kot v 1 minuti poiskal predmete na sliki.
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h) Dečka L in S s težavami v razvoju sta pri končni oceni imela ustrezno razvito prostorsko
orientacijo, medtem deček J s težavami v razvoju na tem področju ni napredoval. Eden
od predpogojev za ustrezno prostorsko orientacijo je zavedanje telesa (Bina idr., 2010,
v Duquette, 2012), ki pa je bilo glede na otrokovo risanje človeške figure v obliki
glavonožca slabo razvito. Posledično je morda zato še vedno imel nerazvito orientacijo
na lastnem telesu.
i) Deček L s težavami v razvoju je imel pri končni oceni ustrezen linearen nadzor, dečka
J in S s težavami v razvoju pa delno ustreznega. Predpostavljamo, da je deček S s
težavami v razvoju minimalno napredoval zaradi šibke vidno-motorične koordinacije,
ki je potrebna za natančno risanje črt (Schwarz, 2000), zloma dominantne roke pa tudi
zaradi težav s pozornostjo in koncentracijo.
j) Deček L s težavami v razvoju je imel pri končni oceni ustrezen finomotoričen nadzor,
deček S s težavami v razvoju delno ustreznega, deček J s težavami v razvoju pa šibkega.
Napredek pri dečku L s težavami v razvoju lahko pripišemo razvoju ustreznega prijema
pisala, ki je po mnenju avtorjev Mayhew idr., (2017) eden od pogojev za ustrezen
finomotoričen nadzor, medtem ko je bil napredek pri dečku S s težavami v razvoju
manjši zaradi zloma dominantne roke, saj finomotoričen nadzor vključuje ravno nadzor
majhnih mišičnih vlaken (prav tam), kljub temu, da je razvil ustrezen prijem pisala.
k) Vsi trije dečki s težavami v razvoju so imeli pri končni oceni ustrezno tekočnost
izvajanja, saj so risali hitro in tekoče, kar sta ključni lastnosti ustrezne tekočnosti
(Richey idr., 2016). Napredek dečka L s težavami v razvoju je mogoče povezati z
razvojem ustrezne vidno-motorične koordinacije, ki je ključno povezana s hitrostjo
risanja (van Hartingsveldt idr., 2015), poleg tega pa so s tekočnostjo izvajanja ključno
povezane tudi ustrezne zaznavne spretnosti (prav tam), zaradi česar sta lahko
napredovala tudi otroka J in S s težavami v razvoju.
l) Vsi trije dečki s težavami v razvoju so imeli pri končni oceni starosti primeren prijem
pisala. Otroci med 3. in 4. letom starosti namreč razvijejo triprstni dinamični prijem
pisala (Schneck, 1991). Vsi so spustili roko na risalno površino in razvili ustrezen pritisk
na podlago.
m) Dečka J in S s težavami v razvoju sta že pri začetni oceni imela ustrezen položaj telesa
med risanjem. Pri končni oceni je tudi deček L s težavami v razvoju imel ustrezen
položaj, saj je razvil ustrezno oddaljenost oči od risalne površine. Različni avtorji
(Amudson, 1992, v Erhardt in Meade, 2005; Benbow, 1995, v Erhardt in Meade, 2005;
Boehme, 1988, v Erhardt in Meade, 2005; Erhardt, 1992, v Erhardt in Meade, 2005)
ugotavljajo, da mora imeti otrok za optimalno pisanje ustrezen kot pri bokih (90°),
stopala trdno na tleh, glavo pa primerno oddaljeno od risalne površine, tako da je hrbet
raven.
Iz celotnih rezultatov je razvidno, da so otroci iz eksperimentalne skupine (deček L, deček J in
deček S) po končanem programu za razvijanje predpisalnih spretnosti napredovali na področju
vidne konstantnosti predmeta, razlikovanja figura – ozadje, tekočnosti izvajanja ter prijema
pisala. Vsaj eden izmed dečkov je napredoval na področju vidno-motorične koordinacije,
risanja oblik in slike, združevanja leve in desne strani, prostorske orientacije ter linearnega in
finomotoričnega nadzora, napredek pa se večinoma ni pokazal na področju prilagajanja oči
razdalji in vidnega sledenja. Omenjeni rezultati nakazujejo, da posamezni otroci iz
eksperimentalne skupine potrebujejo več časa in usmerjenega dela za razvijanje posameznih
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področjih predpisalnih spretnosti, kot smo jim ga nudili v okviru programa magistrske
raziskave.
2.8.3. Primerjava rezultatov začetne in končne ocene otrok brez težav v razvoju, ki niso
bili vključeni v zaznavno-motorični program predpisalnih spretnosti
V nadaljevanju natančneje predstavljamo primerjavo rezultatov začetne in končne ocene
predpisalnih spretnosti za posameznega otroka brez težav v razvoju, ki so tvorili kontrolno
skupino. Rezultate predstavljamo grafično.
 Primerjava začetne in končne ocene predpisalnih spretnosti deklice A brez težav v
razvoju

Graf 18: Začetna in končna ocena predpisalnih spretnosti deklice A brez težav v razvoju.

Kot je razvidno iz grafa 18, je deklica A brez težav v razvoju imela enako začetno in končno
oceno na področju risanja oblik (dosegla je 5 točk), risanja slike (dosegla je 14 točk),
združevanja leve in desne strani (dosegla je 2 točki), prilagajanja oči razdalji in vidnega
sledenja (dosegla je 1 točko), vidne konstantnosti predmeta (dosegla je po 5 točk), razlikovanja
figura – ozadje (dosegla je vseh 6 točk pri delnem prekrivanju oblik in vseh 8 točk pri iskanju
predmetov na sliki ter 2 točki za iskanje predmetov v manj kot eni minuti), prostorske
orientacije (dosegla je 4 točke), linearnega nadzora vodoravnih in navpičnih črt (po 4 točke za
navpične in vodoravne črte), razumevanja velikosti predmetov (dosegla je vseh 5 točk),
finomotoričnega nadzora (dosegla je 2 točki), tekočnosti izvajanja (dosegla je 2 točki) in
položaja telesa med risanjem (dosegla je 3 točke). Natančnejši opis je naveden v poglavju o
analizi začetne ocene predpisalnih spretnosti vseh 6 otrok, vključenih v raziskavo.
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Na področju vidno-motorične koordinacije je prišlo do razlik med začetno in končno oceno.
Deklica A je pri končni oceni dosegla kar 8 točk, medtem ko je pri začetni oceni dosegla le 5
točk (napredovala je za 3 točke). Tako pri začetni kot tudi pri končni oceni je natančno risala
črto po določeni liniji, medtem ko je za razliko od začetne ocene pri končni oceni brez težav
risala med dvema linijama, pri čemer ni dvigovala pisala od risalne površine ali zašla izven
prostora med dvema linijama. Glede na to, da deklica A ni bil vključena v zaznavno-motorični
program, težko ocenjujemo, zakaj je prišlo do napredka. Po vsej verjetnosti je na rezultat vplival
zunanji dejavnik, najverjetneje dekličine izkušnje z risanjem.
Do razlik med začetno in končno oceno je prišlo tudi na področju prijema pisala, kjer je deklica
A brez težav v razvoju napredovala za 1 točko (pri začetni oceni je dobila 1 točko, pri končni
pa 2), saj je pri končni oceni poleg ustreznega pritiska tudi spustila roko na risalno površino.
 Primerjava začetne in končne ocene predpisalnih spretnosti dečka M brez težav v
razvoju

Graf 19: Začetna in končna ocena predpisalnih spretnosti dečka M brez težav v razvoju.

Iz zgornjega grafa je razvidno, da je deček M brez težav v razvoju imel enako začetno in končno
oceno risanja oblik (dosegel je 5 točk), združevanja leve in desne strani (dosegel je 2 točki),
prilagajanja oči razdalji in vidnega sledenja (dosegel je 3 točke), vidne konstantnosti predmeta
(dosegel je 5 točk), razlikovanja figura – ozadje (dosegel je 6 točk pri delno prekritih oblikah,
8 točk pri iskanju predmetov na sliki in 1 točko za čas iskanja predmetov na sliki), prostorske
orientacije (dosegel je 5 točk), linearnega nadzora navpičnih in vodoravnih črt (dosegel je 3 in
2 točki), razumevanja velikosti predmetov (dosegel je 5 točk), finomotoričnega nadzora
(dosegel je 1 točko), tekočnosti izvajanja (dosegel je 2 točki), prijema pisala (dosegel je 3
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točke) ter položaja telesa med risanjem (dosegel je 3 točke). Podrobnejši opis naštetih
predpisalnih spretnosti je v poglavju o analizi začetne ocene predpisalnih spretnosti vseh 6
otrok, vključenih v raziskavo.
Deček M brez težav v razvoju je glede na začetno in končno oceno dosegel različen rezultat na
področju vidno-motorične koordinacije. Pri začetni oceni je dosegel 3 točke, pri končni pa le 1
(nazadoval je za 2 točki), pri čemer je 2 točki pri začetni oceni dobil za ustrezno risanje črte
med dvema linijama, medtem ko pri isti nalogi pri končni oceni ni dobil nobene točke, saj je
pri risanju med dvema linijama večkrat zašel izven prostora za risanje, pri tem pa je pisalo tudi
dvigoval od površine. 1 točko tako pri začetni kot tudi končni oceni je dobil za ustrezno risanje
črte po določeni liniji pri eni nalogi.
Do razlik med začetno in končno oceno je prišlo tudi na področju risanja slike. Deček M brez
težav v razvoju je napredoval za 3 točke (pri začetni oceni je dobil 13 točk, pri končni pa 16),
pri čemer je napredoval pri risanju podrobnosti na drevesu in na hiši ter pri tem, da je risba
zavzemala večino prostora na risalni površini.
 Primerjava začetne in končne ocene predpisalnih spretnosti deklice N brez težav v
razvoju

Graf 20: Začetna in končna ocena predpisalnih spretnosti deklice N brez težav v razvoju.

Iz zgornjega grafa je razvidno, da je deklica N brez težav v razvoju imela enako začetno in
končno oceno na področju risanja oblik (dosegla je 5 točk), združevanja leve in desne strani
(dosegla je 1 točko), prilagajanja oči razdalji in vidnega sledenja (dosegla je vse 3 točke), vidne
konstantnosti predmeta (dosegel je vseh 5 točk), razlikovanja figura – ozadje (dosegla je vseh
6 točk pri preizkusu delnega prekrivanja oblik in vseh 8 pri iskanju predmetov na sliki),
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linearnega nadzora navpičnih in vodoravnih črt (dosegla je po 4 točke), razumevanja velikosti
predmeta (dosegla je vseh 5 točk), finomotoričnega nadzora (dosegla je 1 točko), tekočnosti
izvajanja (dosegla je 2 točki) in položaja telesa med risanjem (dosegla je vse 3 točke).
Podrobnejši opis navedenih spretnosti je naveden v poglavju o začetni oceni predpisalnih
spretnosti vseh 6 otrok, vključenih v raziskavo.
V nadaljevanju predstavljamo področje vidno-motorične koordinacije, risanja slike, prostorske
orientacije ter prijema pisala, kjer je prišlo do razlik glede na začetno in končno oceno.
Deklica N brez težav v razvoju je imela šibko vidno-motorično koordinacijo tako pri začetni (2
točki) kot tudi končni oceni (3 točke), pri čemer je napredovala za 1 točko, saj je pri risanju črte
med dvema linijama risala malenkost bolj natančno.
Pri risanju slike je deklica N brez težav v razvoju pri končni oceni (16 točk) dosegla 1 točko
manj kot pri začetni oceni (17 točk), pri čemer je do razlike prišlo zaradi ustreznih velikostnih
razmerij med narisanimi podobami.
Pri prostorski orientaciji je deklica N brez težav v razvoju pri končni oceni (5 točk) dosegla 1
točko več kot pri začetni oceni (4 točke), saj je pri končni oceni pravilno določila položaj
predmetov glede na smer.
Tudi pri prijemu pisala je prišlo do razlike 1 točke med začetno oceno (1 točka) in končno (2
točki) zaradi spuščene roke na risalno površino pri končni oceni.
2.8.4. Primerjava rezultatov končne ocene otrok s težavami v razvoju, ki so bili vključeni
v zaznavno-motorični program predpisalnih spretnosti, in otrok brez težav v razvoju,
ki v zaznavno-motorični program predpisalnih spretnosti niso bili vključeni
V nadaljevanju bomo primerjali rezultate končne ocene otrok brez težav v razvoju z rezultati
končne ocene otrok s težavami v razvoju (slednje smo podrobneje predstavili v prejšnjem
poglavju). Ugotovili smo naslednje:
a) vidno-motorična koordinacija
Deček L s težavami v razvoju in deklica A brez težav v razvoju sta na področju vidno-motorične
koordinacije pri končni oceni dosegla enako število točk (8 točk od 9). Dečka J in S s težavami
v razvoju pa sta dosegla večje število točk (deček J 4 točke, deček S pa 5) kot deček M in
deklica N brez težav v razvoju (deček M je dosegel 1 točko, deklica N pa 3 točke). Vidnomotorična koordinacija dečka L s težavami v razvoju in deklice A brez težav v razvoju je bila
ustrezna, saj sta naloge s tega področja izvedla natančno in učinkovito (Bourbonnais idr., 1992,
v Derosiers idr., 1995). Na šibko vidno-motorično koordinacijo dečka S s težavami v razvoju
je najverjetneje vplivala šibka pozornost, ki po mnenju strokovnjakov vpliva na slabše vidno
zaznavanje, slednje pa na slabšo motorično izvedbo (Germano idr., 2013).
b) risanje oblik
Vsi otroci, razen dečka J s težavami v razvoju, so pri risanju oblik dosegli 5 točk od 6 (deček J
pa 3 točke) za pravilno narisan krog, kvadrat, trikotnik, plus in križ, medtem ko je deček J s
težavami v razvoju pravilno prerisal le krog, kvadrat in plus, kar glede na razvoj risanja
geometrijskih oblik predstavlja zaostanek na tem področju, saj bi moral pri tej starost prerisati
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vseh 5 že prej omenjenih oblik. Ostali otroci so narisali oblike razvoju primerno (Berry in
Bukrenica, 1989, v Feder in Majnemer, 2007).
c) risanje slike
Pri risanju slike so dečki s težavami v razvoju dosegli nekoliko manj točk (med 11 in 14) kot
otroci brez težav v razvoju (med 14 in 17). Kljub razliki nekaj točk so vsi otroci, razen dečka J
s težavami v razvoju, narisali razvoju ustrezno sliko z nekaterimi značilnostmi predshematske
stopnje simbolnega risanja (npr. neustrezni velikostni odnosi, ne upoštevanje skladnosti,
perspektive in globine) (Marjanovič Umek, 2004) in nekaterimi značilnostmi shematske stopnje
simbolnega risanja (npr. risanje različnih shem za različne predmete in bitja) (Golomb, 1992, v
Marjanovič Umek, 2004). Deček J je človeka narisal kot glavonožca, kar kaže na razvojni
zaostanek, saj tako človeško figuro rišejo otroci pred četrtim letom starosti (Goodnow, 1977, v
Marjanovič Umek, 2004).
d) združevanje leve in desne strani
Dečka L in S s težavami v razvoju ter deklica A in deček M brez težav v razvoju so pri končni
oceni imeli razvito ustrezno združevanje leve in desne strani (dosegli so 2 točki od 2), medtem
ko je deklica N brez težav imela razvito delno ustrezno združevanje leve in desne strani (dosegla
je 1 točko od 2), deček J s težavami v razvoju pa neustrezno, saj ni dosegel nobene točke.
Slednje tudi razlaga, zakaj deček J s težavami v razvoju ni zmogel pravilno prerisati križa, saj
je predpogoj za uspešno izvedeno nalogo združevanje leve in desne strani (Berry in Bukrenica,
1989, v Feder in Majnemer, 2007).
e) prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje
Otroci brez težav v razvoju so na področju prilagajanja oči razdalji in vidnega sledenja dosegli
boljši rezultat, saj je bilo to področje ustrezno razvito pri dečku M in deklici N (dosegla sta vse
3 točke), medtem ko je enak rezultat med dečki s težavami v razvoju dosegel le deček L. Dečka
J in S s težavami v razvoju ter deklica A brez težav v razvoju so tu dosegli le 1 točko od 3.
f) vidna konstantnost predmeta
Na področju vidne konstantnosti predmeta ni prišlo do razlik med otroki s težavami in brez
težav, saj so vsi dosegli 5 točk. Vsi so zaznavali like kot iste ne glede na drugačno barvo in
obliko (Warren, 1996, v Ho idr., 2012).
g) razlikovanje figura – ozadje
Na področju razlikovanja figura – ozadje je vseh 6 otrok pri iskanju predmetov na sliki doseglo
največje možno število točk (8 točk), medtem ko so pri preizkusu delno prekritih oblik vsi,
razen dečka J s težavami v razvoju, ki je dosegel 5 točk, dosegli vseh 6 točk. Do razlike pri
dečku J s težavami v razvoju je verjetno prišlo zaradi težav pri poimenovanju likov. Čas iskanja
predmetov se ni razlikoval glede na eksperimentalno in kontrolno skupino (deček L s težavami
v razvoju in deklica A brez težav v razvoju sta predmete poiskala v manj kot minuti, ostali pa
v več kot minuti).
h) prostorska orientacija
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Ni prišlo do razlik med otroki s težavami in brez težav pri končni oceni prostorske orientacije.
Dečka S in L s težavami v razvoju sta dosegla največje možno število točk (5), prav tako tudi
deček M in deklica N brez težav v razvoju. 4 točke sta dosegla deček J s težavami v razvoju in
deklica A brez težav v razvoju, pri čemer le prvi ni imel razvite orientacije na lastnem telesu.
Kljub temu pa sta vseeno pravilno prepoznala položaj predmetov glede na smer, čeprav se po
teoriji orientacija začne na lastnem telesu, nadaljuje na telesu druge osebe in šele nato razvije
med predmeti v okolici ali na sliki (Pečjak, 2010).
i) linearen nadzor
Pri linearnem nadzoru navpičnih in vodoravnih črt so otroci brez težav dosegli malo višji
rezultat kot pa dečki s težavami v razvoju. Pri slednjih namreč nihče (razen dečka L pri
navpičnih črtah, pri vodoravnih je tudi on dosegel 3 točke) ni dosegel največjega možnega
števila točk, medtem ko je to uspelo deklicama A in N brez težav v razvoju tako pri vodoravnih
kot pri navpičnih črtah. Deček M je pri navpičnih črtah dosegel 3 točke od 4, pri vodoravnih pa
2, medtem ko je deček J s težavami v razvoju pri obeh vrstah črt dosegel 3 točke od 4, deček S
s težavami v razvoju pa po 2 od 4. Deklici A in N sta tu dosegli višji rezultat v primerjavi z
ostalimi dečki, kar bi lahko potrdilo teoretično spoznanje, da med dečki in deklicami prihaja do
nekaterih razlik v razvoju pisave (Marr in Cermak, 2002), pri čemer se pisava deklic razvije
hitreje kot pisava dečkov.
j) razumevanje velikosti predmetov
Na področju razumevanja velikosti predmetov tudi pri končni oceni ni prišlo do razlik med
otroki s težavami in brez težav (vsi so dosegli 5 točk).
k) finomotoričen nadzor
Na področju finomotoričnega razvoja sta deček L s težavami v razvoju in deklica A brez težav
v razvoju dosegla 2 točki od 2 za ustrezen finomotoričen nadzor, ostali otroci pa so dosegli 1
točko za srednje ustrezen finomotoričen nadzor.
l) tekočnost izvajanja
Na področju tekočnosti izvajanja je vseh 6 otrok doseglo 2 točki od 2 za tekoče in natančno
izvajanje aktivnosti risanja.
m) prijem pisala
Pri prijemu pisala so dečki s težavami v razvoju dosegli višji rezultat (vsi so dosegli 3 točke za
ustrezen prijem, spuščeno roko na risalno površino ter ustrezen pritisk na podlago), medtem ko
je med otroki brez težav tak rezultat dosegel le deček M, medtem ko sta deklici A in N dosegli
2 točki od 3.
n) položaj telesa
Pri položaju telesa med risanjem ni prišlo do razlik med otroki s težavami in brez težav, saj so
pri končni oceni vsi dosegli največje možno število točk (3 točke) za ustrezno oddaljenost oči,
noge na tleh in držanje lista z neprednostno roko.
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Iz celotnih rezultatov je razvidno, da so otroci iz eksperimentalne skupine (deček L, deček J in
deček S) po izvedenem programu dosegli primerljiv ali boljši rezultat v primerjavi z otroki iz
kontrolne skupine (deklica A, deček M in deklica N) na področju vidno-motorične koordinacije,
vidne konstantnosti predmeta, razlikovanja figura – ozadje, razumevanja velikosti predmetov,
tekočnosti izvajanja, prijema pisala in položaja telesa med risanjem. Le nekateri otroci iz
eksperimentalne skupine so v primerjavi z otroki iz kontrolne skupine napredovali na področju
risanja oblik in slike, združevanja leve in desne strani, prilagajanja oči razdalji in vidnega
sledenja, prostorske orientacije ter finomotoričnega nadzora. Otroci iz kontrolne skupine so
imeli boljši rezultat na področju linearnega nadzora tudi pri končni oceni predpisalnih
spretnosti. Program razvijanja predpisalnih spretnosti je pripomogel k napredku otrok iz
eksperimentalne skupine v primerjavi z otroki iz kontrolne skupine predvsem na področju
vidno-motorične koordinacije in prijema pisala, saj so otroci iz kontrolne skupine na teh
področjih večinoma imeli težave tudi pri končni oceni predpisalnih spretnosti. Program ni
prispeval k večjemu napredku otrok iz eksperimentalne skupine na področju prilagajanja oči
razdalji in vidnega sledenja ter združevanja leve in desne strani.
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3. ZAKLJUČEK
Namen magistrskega dela je bil na vzorcu 3 predšolskih otrok s težavami v razvoju ugotoviti
učinke zaznavno-motoričnega programa predpisalnih spretnosti, oblikovanega na podlagi
programa Pisanje od samega začetka (ang. Write from the start) avtorjev Teodoresca in L. Addy
(1996). Iz vzorca 24 predšolskih otrok smo s pomočjo vprašalnika za starše in vzgojiteljici
izbrali tri otroke s težavami v razvoju in tri otroke brez težav v razvoju ter pri njih preverili
predpisalne spretnosti s pomočjo posameznih podtestov preizkusa ACADIA (Aktinson,
Johnson in Lindsay, 1972) in SNAP (Reid in Weedon, 2009), neformalnih preizkusov ter
opazovanja med risanjem. Tri otroke s težavami v razvoju smo vključili v zaznavno-motorični
program, ki je vseboval gibalne, pripravljalne in grafomotorične dejavnosti, ki smo jih izbrali
oz. oblikovali sami, ter že obstoječe vaje na delovnih listih iz programa Pisanje od samega
začetka (ang. Write from the start), s pomočjo katerih so otroci s težavami v razvoju urili vidnomotorično koordinacijo, vidno konstantnost predmeta, linearen nadzor, razlikovanje figura –
ozadje, finomotoričen nadzor, prostorsko orientacijo, tekočnost izvajanja ter razumevanje
velikosti predmetov. Program smo izvajali 3-krat tedensko in je obsegal 20 srečanj po 30 minut.
Po koncu vsakega srečanja pa so otroci s težavami v razvoju dobili vaje na delovnih listih, ki
so jih reševali doma ali v vrtcu. Po koncu programa smo ponovno ocenili predpisalne spretnosti
vseh šestih otrok, vključenih v raziskavo, na enak način, kot smo jih ocenili pred začetkom
izvajanja programa (z izbranimi tremi otroki s težavami).
Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti predpisalne spretnosti izbranih šestih otrok (trije s
težavami v razvoju in trije brez njih) pred začetkom izvajanja zaznavno-motoričnega programa,
v kolikšni meri so trije otroci s težavami v razvoju po izvajanju zaznavno-motoričnega
programa napredovali v merjenih predpisalnih spretnostih ter v primerjavi s tremi otroki brez
težav v razvoju, ki v program niso bili vključeni.
Pri analizi začetne ocene predpisalnih spretnosti vseh šestih otrok, vključenih v raziskavo, ki
smo jo naredili po skupinah glede na vrsto preizkusa, smo ugotovili, da so imeli otroci iz
kontrolne skupine ustrezno razvito področje risanja oblik, vidne konstantnosti predmeta,
razlikovanja figura – ozadje, razumevanja velikosti predmetov, tekočnosti izvajanja in položaja
telesa med risanjem, medtem ko so imeli manjše težave na področju risanja slike, prostorske
orientacije, finomotoričnega in linearnega nadzora, združevanja leve in desne strani,
prilagajanja oči razdalji in vidnega sledenja ter prijema pisala. Otroci iz eksperimentalne
skupine so imeli ustrezno razvito razumevanje velikosti predmetov in ustrezno razvit položaj
telesa med risanjem, večina med njimi pa je imela izrazitejše težave na področju risanja slike
in oblik, združevanja leve in desne strani, prilagajanja oči razdalji in vidnega sledenja, vidne
konstantnosti predmeta, razlikovanja figura – ozadje ter linearnega nadzora. Vsi otroci iz
eksperimentalne skupine so imeli težave pri vidno-motorični koordinaciji, prostorski
orientaciji, finomotoričnem nadzoru, tekočnosti izvajanja ter prijemu pisala.
Pri primerjavi začetne in končne ocene predpisalnih spretnosti otrok s težavami v razvoju, ki
smo jo naredili glede na posameznega otroka s težavami v razvoju in glede na njihov skupni
rezultat, smo ugotovili, da so vsi otroci napredovali na področju vidne konstantnosti predmeta,
razlikovanja figura – ozadje, tekočnosti izvajanja ter prijema pisala, medtem ko je večina med
njimi napredovala na področju vidno-motorične koordinacije, risanja oblik in slike, združevanja
leve in desne strani, prostorske orientacije ter linearnega in finomotoričnega nadzora. Napredek
se večinoma ni pokazal na področju prilagajanja oči razdalji in vidnega sledenja.
Pri analizi rezultatov končne ocene predpisalnih spretnosti vseh otrok, vključenih v raziskavo
(tako tistih s težavami v razvoju kot tistih brez njih), ki smo jo naredili po posameznih
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predpisalnih spretnostih, smo ugotovili, da so otroci iz eksperimentalne skupine dosegli
primerljiv ali boljši rezultat v primerjavi z otroki iz kontrolne skupine na področju vidnomotorične koordinacije, vidne konstantnosti predmeta, razlikovanja figura – ozadje,
razumevanja velikosti predmetov, tekočnosti izvajanja risanja, prijema pisala in položaja telesa
med risanjem. Samo nekateri otroci iz eksperimentalne skupine so v primerjavi z otroki iz
kontrolne skupine napredovali na področju risanja oblik in slike, združevanja leve in desne
strani, prilagajanja oči razdalji in vidnega sledenja, prostorske orientacije ter finomotoričnega
nadzora, medtem ko so otroci iz kontrolne skupine dosegli boljši rezultat na področju linearnega
nadzora.
Rezultati otrok, vključenih v raziskavo, so pokazali, da je zaznavno-motorični program
pripomogel predvsem k napredku otrok iz eksperimentalne skupine na področju vidnomotorične koordinacije, risanja oblik, prijema pisala, tekočnosti izvajanja in vseh zaznavnih
spretnosti (npr. vidna konstantnost predmeta, razlikovanje figura – ozadje itd.). Manj pa je bil
učinkovit na področju združevanja leve in desne strani ter prilagajanja oči razdalji ter vidnega
sledenja, delno tudi zato, ker omenjenih spretnosti tekom programa nismo razvijali neposredno.
Glede na razlike, ki so se pojavile med otroki iz eksperimentalne skupine, je program
učinkovitejši za otroke, ki imajo manjša razvojna odstopanja, saj otroci z večjimi razvojnimi
odstopanji potrebujejo bolj intenzivno izvajanje vaj z bolj individualiziranim pristopom ter več
utrjevanja na različne načine, kot ga omogoča program. Rezultati, ki so jih otroci izboljšali na
področju vidno-motorične koordinacije, risanja oblik, prijema pisala, tekočnosti izvajanja
risanja ter na področju zaznavnih spretnosti, so pomembni za specialno-pedagoško in
vzgojiteljsko delo, saj kažejo na to, da je z intenzivnimi, raznolikimi vajami ter igro mogoče
doseči napredek in že v predšolskem obdobju otroke spodbuditi k razvijanju predpisalnih
spretnosti, ki so predpogoj za nadaljnje uspešno usvajanje pisanja na začetku šolanja.
Kljub napredku, ki so ga pokazali otroci s težavami v razvoju, bi bil učinek programa lahko
večji, če bi trening izvajali dalj časa in v drugem delu dneva (v jutranji oz. dopoldanski uri). Pri
ponovnem izvajanju zaznavno-motoričnega programa bi na področju orientacije dodali tudi
področje orientacije na drugi osebi, bolj bi upoštevali začetno oceno predpisalnih spretnosti in
posledično bolj individualizirali program za vsakega otroka ter sledili grafomotoričnim vajam
glede na razvoj risanja oblik (začetek z vodoravnimi in navpičnimi črtami). Poleg tega bi
neposredno razvijali tudi vidno sledenje in združevanje leve in desne strani. Pri ocenjevanju
predpisalnih spretnosti bi finomotorično kontrolo ocenili drugače, ne le na podlagi ocenjevanja.
Menimo, da teoretična spoznanja s področja predpisalnih spretnosti nudijo določen vpogled v
predpogoje za učinkovito usvajanje pisave v šolskem obdobju, ter da ocenjevanje predpisalnih
spretnosti in izvedba zaznavno-motoričnega programa dajeta osnovo in prostor za napredek
prihodnjim raziskovalcem tega področja. Dodatne možnosti za raziskovanje vidimo v
oblikovanju standardnega preizkusa za ocenjevanje predpisalnih spretnosti in njegov preizkus
na večjem številu predšolskih otrok ter razširitev zaznavno-motoričnega programa še na druga
področja predpisalnih spretnosti.
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5. PRILOGE
5.1.

PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICO

Spoštovana vzgojiteljica!
Prosim Vas, da za vsakega otroka določite, v kolikšni meri zanj veljajo trditve. Trditve se
nanašajo na njegovo aktivnost in sodelovanje pri dejavnostih v vrtcu. Že vnaprej hvala za
odgovore.
Ime in priimek otroka:_________________________________________________________
Otrok rad riše.
Otrok rad čečka, se pretvarja, da piše.
Otrok barva natančno (do črte).
Otrok drži pisalo s palcem in kazalcem, s sredincem pa
podpira pisalo (pravilen prijem pisala).
Otrok rad teče.
Otrok rad pleza.
Otrok se rad igra z žogo.
Otrok hodi po stopnicah tako, da na prvo stopnico stopi z
eno nogo, na drugo stopnico pa z drugo nogo itd.
Otrok zna zapisati svoje ime.
Otrok zna narisati trikotnik.
Otrok zna narisati krog.
Otrok zna narisati kvadrat.
Otrok zna narisati vodoravne črte od leve proti desni.
Otrok zna narisati navpične črte od zgoraj navzdol.
(1= ne velja zanj; 2= delno velja zanj; 3= velja zanj)

1

2

3

Ali ste opazili kakšne težave pri otroku (pri izgovarjavi besed, gibanju, vključevanju v
aktivnosti, v povezavi z risanjem, pisanjem, pozornostjo itd.) ? Če da, naštejte.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.2.

PRILOGA 2: VPRAŠALNIK ZA STARŠE

Spoštovani starši!
Moje ime je Mirjam Poljanšek in zaključujem program specialne in rehabilitacijske pedagogike
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrskega dela bi želela z otroki v vrtcu izvesti
trening predpisalnih spretnosti, ki otroku omogočijo lažji začetek opismenjevanja. V
nadaljevanju bi Vas prosila za nekaj informacij o Vašem otroku, na osnovi katerih bom izmed
vseh podatkov, pridobljenih v vrtčevski skupini otrok, nekaj otrok povabila na trening
predpisalnih spretnosti – seveda, če boste s tem naknadno, ko bom analizirala rezultate, tudi
soglašali. Trening bom oblikovala na osnovi Vaših informacij o otroku in priporočil stroke,
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kako spodbujati predpisalne spretnosti, vsebine pa bodo za otroke prijetne/zabavne, tako da
bodo otroci v njih radi sodelovali.
Že vnaprej hvala za Vaše informacije.

Ime in priimek otroka:_________________________________________________________
Datum rojstva otroka: _________________________________________________________
Naštejte nekaj stvari, ki jih Vaš otrok rad počne:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ustrezno označite, v kolikšni meri naslednje trditve veljajo za Vašega otroka.
(1=ne velja zanj, 2=srednje velja zanj, 3=velja zanj)
1
2
Moj otrok rad riše.
Moj otrok rad čečka, se pretvarja, da piše.
Moj otrok barva natančno (do črte).
Moj otrok drži pisalo s palcem in kazalcem, s sredincem pa
podpira pisalo (pravilen prijem pisala).
Moj otrok rad teče.
Moj otrok rad pleza.
Moj otrok se rad igra z žogo.
Moj otrok hodi po stopnicah tako, da na prvo stopnico stopi
z eno nogo, na drugo stopnico pa z drugo nogo itd.
Moj otrok zna zapisati svoje ime.
Moj otrok zna narisati trikotnik.
Moj otrok zna narisati krog.
Moj otrok zna narisati kvadrat.
Moj otrok zna narisati vodoravne črte od leve proti desni.
Moj otrok zna narisati navpične črte od zgoraj navzdol.

3

Ali je Vaš otrok imel kakšne težave v zgodnjem razvoju (npr. pri izgovarjavi besed, pri gibanju
…)?
DA

NE

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim, natančneje opišite otrokove težave in
navedite, kakšne obravnave je bil deležen.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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