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POVZETEK
Analiza senzomotoričnih aktivnosti za 8. letnega otroka z motnjo avtističnega
spektra (študija primera)
V teoretičnem delu diplomskega dela predstavljam avtizem, vzroke za nastanek avtizma in
senzomotorični razvoj oseb z motnjo avtističnega spektra. V nadaljevanju opisujem motorični
razvoj in povezavo le tega s senzoričnim sistemom. Za boljše razumevanje senzomotorične
integracije sledi opis organizacije in delovanja centralnega ţivčnega sistema. Predstavljam
tudi senzorno integracijo, potek le te, teţave senzorne integracije in področja, kjer se odraţajo.
Osredotočam se predvsem na teţave senzorne modulacije, in sicer hiposenzitivnost in
hipersenzitivnost, na podlagi katerih sem sestavila program izvajanja senzomotoričnih
aktivnosti, kar predstavljam v empiričnemu delu. Opisujem tudi senzorne sisteme in
ocenjevanje senzorne integracije.
V drugem delu predstavljam izbrane senzomotorične aktivnosti, prilagoditve in izvedbo le
teh. S pomočjo analiz 20 srečanj in intervjujem s starši ugotavljam, da so senzomotorične
aktivnosti primerna vrsta dejavnosti za otroka z motnjo avtističnega spektra, saj se je otrok
pozitivno odzival na ponujene senzomotorične dejavnosti.
Ključne besede:
Motnja

avtističnega

spektra,

senzorna

integracija,

hiposenzibilnost, hipersenzibilnost, motorika.
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ABSTRACT

Analysis of sensorimotor activities for an eight year-old child with autism
spectrum disorder (case study)

In the theoretical part of the diploma thesis autism, causes of autism and sensorimotor
development of persons with autism spectrum disorder are presented. In addition motoric
development is described and its connection to the sensory system. This is followed by a
description of the organization and functioning of the central nervous system for a better
understanding of sensorimotor integration. The thesis also presents sensory integration and its
development, sensory integration problems and issues in which they reflect. In particular, I
focused on sensory modulation problems, namely hyposensitivity and hypersensitivity, based
on which I developed a program for implementation of sensorimotor activities in the
empirical part. I also described the sensory systems and sensory integration evaluation.

In the second part of the thesis selected sensorimotor activities, adaptation and
implementation of those are presented. Through analysis of 20 meetings and interview with
parents I believe that sensorimotor activities are suitable for children with autism spectrum
disorder, since children responded positively to the given sensorimotor activities.

Keywords:
Autism spectrum disorder, sensory integration, sensory integration problems, hyposensitivity,
hypersensitivity, motorics.
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1. UVOD
Preproste vsakdanje stvari ... Rob nogavice, etiketa na majici, sklonjena glava pri umivanju
las, škripanje gugalnice, brnenje sušilca las, napor ob dviganju ţlice, premikanju svinčnika.
Teţavno prenašanje močne svetlobe, ostrih okusov ali močnih vonjev. Kako so lahko te
preproste vsakdanje stvari tako velik problem za nekatere otroke?
Za otroke z avtizmom ni vse tako enostavno, kot se zdi na prvi pogled. Zaradi teţav s
senzorno integracijo se pogosto pojavljajo teţave pri registraciji, orientaciji, interpretaciji,
organizaciji ali odzivu na dobljeno senzorno informacijo (Yack, Aquilla, & Sutton, 2002).
Zaradi izkrivljenih predstav o svetu in lastnem telesu osebe z motnjo avtističnega spektra
pogosto kaţejo vedenjske odklone, pedagoški delavec pa občuti nemoč in občutek izgorelosti
(http://www.mib.si/izobrazevanje/vrtci/senzorna-integracija/?searchterm=None). Na podlagi
opaţenega otrokovega odziva na aktivnost pogosto sodimo o otrokovem interesu. Otroci z
motnjami avtističnega spektra pogosto ne dajo tipičnega odziva, zato nezavedno manjšamo ali
spreminjamo našo raven sodelovanja in raven zahtevnosti, s tem pa posledično omogočimo
otroku manj senzornega vnosa in izkušenj. Pogosto se naravne reakcije do zaščite otrok ne
zavemo, vendar s tem omejimo njihove priloţnosti, ki so zelo pomembne za učenje in
vzajemno sodelovanje (Delaney, 2009).
Aktivnosti, ki spodbujajo senzomotorično integracijo, so se v svetu izkazale za koristne in
učinkovite na raznih področjih človekovega razvoja. Ker pa se pri nas v praksi pogosto še
vedno ne zavedamo temeljnih vzrokov za otrokov neuspeh, sem ţelela aktivnosti, ki
spodbujajo senzomotorično integracijo, natančneje spoznati.
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2. OPREDELITEV PROBLEMA
Razvoj otroka z motnjo avtističnega spektra je v več pogledih drugačen in ne le zapoznel kot
pri nekaterih drugih razvojnih motnjah. Znaki motenj avtističnega spektra se kaţejo kot
odstopanje v socialni interakciji, komunikaciji in fleksibilnosti mišljenja. To triado pogosto
spremlja vzorec ozke, ponavljajoče se aktivnosti in posebna zanimanja. Poleg ţe omenjenih
vedenj so prisotne tudi nenavadne reakcije na senzorične draţljaje. Na določene senzorične
spodbude iz okolja lahko reagirajo prešibko ali premočno (Center za avtizem, 2010). Reakcije
pogosto označimo kot posledice neprimerne vzgoje, čeprav je vzrok le teh lahko v moteni
senzomotorični integraciji občutkov iz okolja in telesa, ki vpliva na vse aspekte ţivljenja in
učenja.

3. AVTIZEM
3.1 ZGODOVINA AVTIZMA
Pojem avtizem je leta 1911 prvi razvil švicarski psihiater Eugen Bleuler, ki pa ga je uporabljal
le v povezavi s shizofrenijo odraslih. Avtizem je opisal kot izgubo stika s stvarnostjo in z
ljudmi (http://avtizem.org/zgodovina_avtizma.html).

Prvi, ki je avtizem podrobneje opredelil je bil dr. Leo Kanner, ki je leta 1943 izvedel
raziskavo na enajstih otrocih. Med leti 1938 in 1943 jih je opazoval v Baltimoru, za katerega
pravijo, da je »rojstni kraj« tega sindroma (Jurišić, 1992). Prepoznane določene skupne
značilnosti otrok je poimenoval »avtistične motnje afektivnega kontakta« ali »zgodnji otroški
avtizem«. Vzroki avtističnih motenj, ki jih je opredelil Kanner, so se kasneje izkazali za
napačne. Prepričan je namreč bil, da so za avtistične motnje odgovorni otrokovi starši, še
posebej čustveno hladna in neodzivajoča se mati.

(http://avtizem.org/zgodovina_avtizma.html)
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Tudi Hans Asperger je leta 1944 uporabil besedo avtizem, pri čemer je za razliko od
Kannerja, ki je opisoval klasični avtizem, opisoval bolj inteligentne in funkcionalne otroke.
Le te je veliko kasneje Lorna Wing poimenovala s terminom Aspergerjev sindrom.
V 50. in 60. letih je veljalo prepričanje, da so otroci, ki imajo avtizem, shizofreniki. Mnogi
starši so verjeli, da so krivi za stanje svojih otrok. Na osnovi mnenja dr. Bruna Bettleheima je
bilo sprejeto razmišljanje, da je izvor avtizma »hladna, neskrbna mati (t.i. mati hladilnik)«, ki
vodi otroke v duševno izolacijo.
Leta 1964 je dr. Bernard Rimland, psiholog in oče sina z avtizmom, napisal delo Infantile
Autism: The Syndrome and Implications for a neural Theory of Behavior, ki je spremenilo
poglede na avtizem. V omenjenem delu opredeljuje avtizem kot biološko motnjo in ne kot
duševno bolezen.
Leta 1977 sta dr. Susan Folstein in dr. Michael Rutter objavila prvo študijo dvojčkov z
avtizmom in s tem potrdila genetsko osnovo le tega. V zgodnjih 90. letih so genetiki začeli
povezovati avtizem z abnormalnostmi na kromosomu 15, leta 1998 pa so potrdili povezanost
med kromosomom 15q in kromosomom 7q.

3.2 O MOTNJI AVTISTIČNEGA SPEKTRA
Motnja avtističnega spektra (v nadaljevanju MAS) je razvojna motnja, ki je nevrobiološko
pogojena in vpliva na vse aspekte socialnega razvoja. Prisotnost abnormalnega vedenja se
kaţe pred 3. letom starosti in traja vse ţivljenje (Werdonig et al., 2009).
Svetovne raziskave kaţejo, da ima eno izmed motenj avtističnega spektra en odstotek ljudi,
kar pomeni, da ima v Sloveniji 20.000 ljudi eno izmed motenj avtističnega spektra in da se
vsako leto rodi 180 otrok z avtizmom (http://www.avtizem.org/kaj_je_avtizem.html).
Razmerje pojavljanja motenj avtističnega spektra je med moškim in ţensko pribliţno 4:1, pri
Aspergerjevem sindromu pa pribliţno 9:1 (Center za avtizem, 2010).
Motnjo avtističnega spektra pogosto spremljajo tudi epilepsija, motnje v duševnem razvoju,
anksioznost, depresija, učne teţave, tiki, Tourettov sindrom, cerebralna paraliza, Downov
sindrom, tuberozna skleroza, sindrom fragilnega X kromosoma in fetalni alkoholni sindrom
-3-
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(http://www2.arnes.si/pednevro/knjiţnica/avtizem.pdf;http://avtizem.org/glavne_značilnosti_a
vtizma.html, Stipanić, 2011).
MAS zajemajo širok spekter potreb in otroke s teţavami različnih stopenj in različnih
sposobnosti. Je sindrom s heterogeno in kompleksno etiologijo in močno genetsko zasnovo.
MAS so uvrščene v skupino pervazivnih razvojnih motenj, v katero sodijo tudi:
-

avtizem v otroštvu,

-

atipični avtizem,

-

Rettov sindrom,

-

dezintegrativne motnje v otroštvu,

-

hiperaktivna motnja, povezana z motnjo v duševnem razvoju in stereotipnimi gibi,

-

Aspergerjev sindrom,

-

druge pervazivne razvojne motnje,

-

neopredeljena pervazivna razvojna motnja (Werdonig et al., 2009; Hannah, 2009).

MAS so zelo kompleksne motnje, kjer se pojavljajo teţave na treh glavnih področjih, ki jih
imenujemo »triada primanjkljajev«:
-

motnje komunikacije,

-

motnje socialne interakcije,

-

motnje imaginacije (Hannah, 2009).

Teţave pri komunikaciji lahko vključujejo:
-

pomanjkanje ţelje po kakršni koli komunikaciji,

-

komuniciranje o potrebah,

-

govorne motnje ali zapoznel razvoj govora,

-

slaba neverbalna komunikacija, vključno z očesnim stikom, s kretnjami, z izraţanjem,
z govorico telesa,

-

dobre govorne sposobnosti, vendar brez socialne zavesti - nesposobnost začeti
pogovor ali ga nadaljevati, govorjenje o izključno lastnih interesih, nesposobnost
poslušati druge, prepričanje, da drugi ljudje vedo, o čem sami razmišljajo itd.,

-

pikolovski način govorjenja, ki je zelo dobeseden in kaţe na slabo razumevanje ali
popolno nerazumevanje fraz in šal (Hannah, 2009).
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Teţave pri socialni interakciji lahko vključujejo:
-

nobene ţelje po interakciji z drugimi,

-

zanimanje za druge, zato da bi zadovoljili svoje potrebe,

-

mogoče ljubeznivi, ampak pod svojimi pogoji, in ne vedno ob pravem času ali na
pravem mestu,

-

pomanjkanje motivacije, da ustreţejo drugim,

-

prijazni, vendar s čudnimi interakcijami,

-

popolno nerazumevanje nenapisanih druţbenih pravil,

-

omejena interakcija, zlasti z nepoznanimi ljudmi ali v neznanih okoliščinah (Hannah,
2009).

Teţave s pomanjkanjem domišljije in prilagodljivostjo mišljenja lahko vključujejo naslednje:
-

uporabo igrač kot predmetov neskladno z njihovim namenom - na primer vrtenje koles
na avtomobilčku, namesto da bi ga potiskali po tleh,

-

nesposobnost igrati se ali pisati z uporabo domišljije,

-

upiranje spremembam, na primer histerično jokanje, če gredo v šolo po drugi poti, ali
razburjenje, če je nekaj drugače urejeno,

-

igranje iste igre znova in znova - včasih na podlagi filmskega ali televizijskega lika,
brez pripravljenosti, da bi poskusili zamisli drugih,

-

brez teţav učenje stvari na pamet, a brez razumevanja,

-

nesposobnost videti stvari iz zornega kota drugih ljudi,

-

strogo upoštevanje pravil in nerazumevanje izjem,

-

omejena sposobnost predvidevanja, kaj se bo zgodilo, ali priklica oziroma ponovne
uporabe preteklih izkušenj brez vizualnih znakov (Hannah, 2009).

Specifične diagnostične značilnosti pogosto spremljajo senzorne teţave, teţave s spanjem in
prehranjevanjem, teţave z razvijanjem neodvisnosti, obsedenost z določenimi rituali ali
vztrajanje pri njih, strahovi in fobije, slabe napredne motorične sposobnosti, slaba prostorska
predstava, osredotočanje na nepomembne podrobnosti in nerazumevanje širše slike,
pomanjkanje občutka za lastno varnost ali varnost drugih in dispraksija (Hannah, 2009).
Stopnje in intenzitete so pri otrocih z MAS zelo različne, še posebej pri sposobnejših
posameznikih so lahko zelo subtilne. Kvalitativna odstopanja so vsepreţemajoča značilnost
posameznika in vplivajo na funkcioniranje v vseh okoliščinah (Werdonig et al., 2009).
-5-
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3.3 VZROKI AVTIZMA
Natančen vzrok za avtizem je še vedno nepoznan, zaenkrat lahko z gotovostjo trdimo le, da so
pri nastanku pomembni določeni genetski in organski dejavniki, ki vplivajo na razvoj
moţganov pred, med ali neposredno po rojstvu
(http://ss1.spletnik.si/4_4/000/000/192/347/Motnje%20avtistixe8nega%20spektra.pdf).
Vzroki avtizma so lahko genetski, imunološki ali povezani z metabolizmom (Milačič, 2006).
Kljub temu, da obstaja veliko teorij o vzrokih nastanka avtizma, pa zagotovo velja, da avtizem
ne nastane zaradi čustvene prikrajšanosti ali načina, kako je bil posameznik vzgojen
(http://www.avtizem.org/vzroki_za_nastanek_avtizma.html).

3.4 SENZOMOTORIČNI RAZVOJ OSEB Z MOTNJO AVTISTIČNEGA
SPEKTRA
Raziskave so pokazale, da ima 95-99 odstotkov oseb z avtizmom teţave na področju senzorne
predelave
(http://ss1.spletnik.si/4_4/000/000/192/469/Program%20senzorne%20integracije%20za%20ot
roke%20z%20avtizmom.pdf).
Teţave s senzoriko in motoriko niso nujno stalne, lahko zelo varirajo. Ţe v prvem letu se
pojavijo nenavadne reakcije na senzorne draţljaje, ki niso vedno nujno povezane s kasnejšim
pojavljanjem MAS. Teţave pri senzoriki in motoriki so po navadi najizrazitejše v
predšolskem obdobju in vplivajo na razvoj teţavnih vedenj pri otroku z MAS.
Zaradi teţav s filtracijo in prilagajanju reakcij na novosti se lahko pojavljajo nenavadni vzorci
senzomotoričnih aktivnosti (npr. boţanje površin, tleskanje s prsti, zibanje telesa, odsotnost
reakcije na draţljaj, pretirana reakcija na draţljaj) (Werdonig et al., 2009).
Odstopanja v senzoriki so lahko zelo različna:
-

otrokov odziv na določene zvoke je lahko prešibak ali premočan,

-

otroci so hipersenzitivni na okus in imajo ozek izbor hrane,

-

neobičajno se odzovejo na bolečino,

-

kaţejo poseben interes za določene vizualne draţljaje,

-

imajo nenavadno drţo in reakcijo na dotike,
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so taktilno preobčutljivi, kar je lahko povezano z rigidnostjo v vedenju,
perservacijami in se upirajo spremembam.

Otroci so lahko spretni pri preprostih motoričnih aktivnostih, a imajo teţave pri sestavljenih
motoričnih aktivnostih. Uspešnejši so pri motoričnih dejavnostih v smiselnih situacijah, manj
v nesmiselnih.

Odstopanja v motoriki so lahko naslednja:
-

teţave pri posnemanju motoričnih aktivnosti (kretenj, gibov, govora),

-

teţave v ravnoteţju, predvsem pri integraciji viualno-perceptivnih, vestibularnih in
motoričnih spretnosti,

-

teţave pri koordinaciji gibov,

-

artikulaciji govora,

-

fini motoriki,

-

mišičnem tonusu (hipo/ hipertoni),

-

dipraksija,

-

gibalna okornost (Werdonig et al., 2009).

4. MOTORIČNI RAZVOJ

Kremţar in Petelin (2001) navajata, da motorični razvoj poteka v zaporednem vrstnem redu,
kjer pridobimo in izpolnimo gibalno vedenje. Posameznik preide različne stopnje razvoja, ki
so pomembne za dosego razvojnih mejnikov.
Splošno veljavna temeljna načela človekovega razvoja so:
1. Motorični razvoj se pojavlja v cefalokavdalni smeri od glave navzdol.
2. Motorični razvoj poteka v cefalodistalni smeri od središča telesa navzven.
3. Motorični razvoj poteka iz masovnih nediferenciranih do samodejnih specifičnih
hotenih gibov in motoričnega razvoja.
4. Motorična funkcija vpliva na telesno zgradbo, uporaba ali dejavnost organov tako
določata fizično telesno rast.
5. Razvoj se pojavlja v zaporedju, izpopolnitev mora biti povprečna.
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Zaporedje človekovega gibanja predstavlja razvojni model, ki je osnovan na nevroloških
sposobnostih. Niţja polja predstavljajo nevrološko osnovo motoričnega razvoja in
motoričnega vedenja. Posledično vrsto motoričnih oblik pa predstavljajo višji deli.
Predstavljeno razvojno zaporedje je vrojeno v sistem senzorike. Ob rojstvu so tako dozoreli
taktilni, vestibularni in proprioceptivni sistem, medtem ko vidni in slušni sistem še ne zmoreta
sprejeti izzivov za funkcijo. Vsak razvojni napredek je odvisen od razvojne stopnje
prejšnjega. Otrok podeduje prirojene gibalne vedenjske vzorce, zrelost in izkušnja pa sta
odvisna od individualnih izkušenj. Človek tako deluje kot senzorično integrativni-povratno
motorični-senzorični sistem, kar označuje povezanost in medsebojno odvisnost motoričnega
razvoja in senzoričnega sistema (Kremţar, & Petelin, 2001).

gibalne dejavnosti
motorične sposobnosti
motorični vzorci
motorični odzivi
funkcije kasnejšega dozorevanja
vizualno, avditivno
funkcije zgodnjega dozorevanja
ravnoteţje, dotik, globinsko občutenje
refleksi - gibanje za obstoj
prirojene ţivčne sposobnosti
Slika 1: Razvojni model (Kremţar, & Petelin, 2001: 36)

Vsak ima prirojeno ţivčno sposobnost, ki vnaprej z razvojem čaka na spodbudo iz okolja.
Pri zgodnji dojenčkovi motorični aktivnosti prevladujejo senzorične spodbude.
Zgodnji refleksi so vitalni in skrbijo za preţivetje. Nekateri se sčasoma vključijo v osrednji
ţivčni sistem za kasnejšo uporabo, drugi pa ostajajo pri posameznikih vse ţivljenje.
Dojenčkove reakcije na taktilne draţljaje so dokaz, da sistem pošilja ustrezne draţljaje
moţganom. Obratno pošljejo moţgani draţljaje do motoričnih efektorjev, kar se izkazuje v
joku z iztezanjem rok in nog. Vestibularni sistem dokončno izkazuje svojo zrelost prvi teden
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ţivljenja, kar se kaţe kot gibanje okrog telesnih osi v treh ravneh ( vertikalno/vzdolţno,
horizontalno/prečno, sagitalno/bočno). Poloţajni refleksi so izzvani z vzburjenjem
senzoričnih končičev v mišicah in sklepih, zato so novorojenci sposobni sprejemati in se
odzivati na proprioceptivne draţljaje.
Dejavnosti zgodnjega dozorevanja senzoričnega sistema so odvisne od prirojenih ţivčnih
sposobnosti in refleksne aktivnosti novorojenca.
V zgodnjem neonatalnem obdobju vstopa v osrednji ţivčni sistem nezrelo delovanje
vizualnega sistema. Dojenček raziskuje z gibanjem rok in oči se učijo o poloţaju objekta v
okolju. Otrok spoznava objekte preko proprioceptivne informacije dlani, očesnih mišic in
taktilnih informacij. Prvo stopnjo koordinacije oko-roka predstavlja doseg. Vizualni in
vestibularni sistem delujeta vzajemno, kar se kaţe tudi pri kasnejših aktivnostih kot je vrtenje
na vrtiljaku ipd. Kot pri gledanju tudi pri poslušanju zgodnji nivo nima izkušenj. Otrokovo
ropotanje z ropotuljo kaţe, da je slušni draţljaj zdruţen z gibanjem. Tesen odnos obstaja tudi
med avditivnim in vestibularnim sistemom, ki vpliva na deleţ drugih ţivčnih struktur.
Razvoj postaja kompleksnejši, kar se kaţe z opaznimi in ustreznimi motoričnosenzoričnimi odzivi. Količina in kakovost senzoričnih vnosov vidnih in slušnih draţljajev
vplivata na izkušenost, osrednji ţivčni sistem se usposobi za uporabo.
Pojavi se kompleksno in namensko gibanje, ki se kaţe v hotenih in spontanih gibalnih
vzorcih, ki se razvijejo s ponavljajočim gibanjem. Seganje, rokovanje in grabljenje
predstavljajo raven zdruţevanja senzoričnih draţljajev. S tem nastaja razvoj motoričnega
planiranja. Odzivi vključujejo vzajemno delovanje očesa z roko, nogo in glavo in s tem
sposobnost izvedbe osamljenih gibov, sposobnost prečkanja telesne središčnice, sposobnost
načrtovanja in izvedbe navadnega gibanja kot tudi sposobnost vzdrţevanja ravnoteţja.
Shilling (1977; povzeto po: Kremţar, & Petelin, 2001) navaja, da je gibalni vzorec veriga
motoričnih dejavnosti, pri katerih imata vrsta in način izvedbe podrejeno vlogo, v ospredju pa
sta cilj in namen.
Kephard navaja, da se osnovni motorični vzorci zdruţijo in razvijejo v gibalne spretnosti. V
gibalni spretnosti je poudarjena natančnost, gibanje je omejeno, medtem ko je pri temeljnem
gibalnem vzorcu poudarjeno gibanje in je natančnost omejena.
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Osrednji pomen celotnega motoričnega razvoja torej predstavlja osvojitev in pridobitev
gibalnih vzorcev. Gibalni vzorci se kasneje razvijejo v gibalne spretnosti, ki so usmerjene v
kulturno določene gibalne oblike. Le te vsebujejo dejavnosti, na katere vpliva razvoj kulture,
v kateri otrok ţivi. To so individualne in skupinske igre, prostočasne dejavnosti, ki se
nanašajo na šport in so značilne za posamezno deţelo.

5. ORGANIZACIJA CENTRALNEGA ŽIVČNEGA SISTEMA
Za organizacijo in uporabo senzorne informacije ter razvoj senzorne integracije je potreben
vpogled v strukturo in delovanje centralnega ţivčnega sistema.
Moţgani so samostojni krmilni, usmerjevalni kibernetični sistem, ki je sposoben sprejemati,
zbirati, zadrţati, predelati in dajati navodila na podlagi kemoelektričnih procesov. Za
delovanje izredno zapletenega sistema skrbi med seboj povezana mreţa milijarde nevronov.
Moţgani delujejo kot celota, kar pomeni, da noben del moţganov ne more biti izoliran in ne
more delovati neodvisno od drugih delov (Kremţar, & Petelin, 2001)
Najpomembnejši deli moţganov po Russelu (1986) so naslednji (povzeto po Kremţar, &
Petelin, 2001) :
Hrbtenjača je filogenetsko najstarejši del za upravljanje gibanja. Tu se pojavljajo grobi
refleksi, ki so posledica zunanjih draţljajev. Refleksi predstavljajo najpreprostejše operacije
za upravljanje mišic. Le ti so prirojeni ali pridobljeni (pogojni), katerih večina izziva reakciji
vzburjenja (ekscitacijo) ali zaviranja (inhibicijo). V biološkem razvoju so pridobljeni
naslednji refleksi: refleks kolena, stopala, poţiranje, ravnoteţje, ţvečenje, dihanje, hoja,
solzenje in kihanje. Hrbtenjača je kot glavni kanal pomembna za vzpostavljanje povezave
med glavo in preostalim telesom.
Moţgansko deblo ali t.i. ekstrapirimidalni sistem je zgodovinsko mlajši del od hrbtenjače in
starejši od moţganske skorje ter je izvor vseh spontanih gibanj. Centralni poloţaj ima v
ţivčnem sistemu, kjer tečejo skupaj ţivčne poti iz vseh moţganskih predelov. Od tu potujejo
draţljaji do ustreznih jeder moţganske skorje. Ustrezna predelava na nivoju moţganskega
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debla se porabi kot informacija in daje primerne draţljaje za določeno reakcijo. Ayresova
(1984) navaja, da je integracija čutnih draţljajev na nivoju moţganskega debla temelj, na
katerem se lahko razvija učenje (povzeto po Kremţar, & Petelin, 2001). Centralno v
moţganskem deblu leţi retikularna formacija, ki sprejema senzorična obvestila iz vseh
čutnih področij. Retikularna formacija upravlja pokončno drţo, ravnoteţje, usklajuje
senzorične in motorične informacije in vzdrţuje stalni tonus mišic. Poseben dostop k mreţasti
ţivčni zgradbi retikularne formacije imajo taktilni, vestibularni in proprioceptivni draţljaji.
Glavni dejavnosti sta zbujanje oziroma spodbujanje moţganske skorje, ki uravnava stanje
budnosti in stopnjo pozornosti centralnega ţivčnega sistema. V stanju pozornosti sprejmemo
več obvestil preko enega draţljaja in smo pripravljeni na učinkovite odzive. Druga dejavnost
je zaviranje ali ojačanje senzoričnih draţljajev do celice, ki daje povelje moţganski skorji. Tu
se odbirajo zaznavne vsebine in okrepijo senzorični draţljaji z zaviranjem drugih draţljajev.
Tako lahko vzajemno delujemo v okolju. Motnja v delovanju se kaţe v manjši zbranosti,
hiperaktivnosti, motnjah pozornosti in budnosti, učnih teţavah, motnjah telesnega nadzora,
nadzoru očesnih mišic in neprimernem mišičnem tonusu (Ayres 1979; povzeto po Kremţar,
& Petelin, 2001). Z dozorevanjem uravnava tudi koordinacijo gibanja.
Mali moţgani dobivajo obvestila iz mišičnega vretena in iz notranjega ušesa
(ravnoteţnostnega sistema) in natančno uravnavajo gib. Odvisni so od dotikov, globinskega
občutenja in delovanja ravnoteţnostnega področja. Le ti skrbijo za obvladovanje koordinacije
gibanja, shranjevanje hotenih gibalnih vzorcev, povezanosti med telesno drţo in gibanjem
zadrţanje ravnoteţja in krmiljenje skupne igre mišic.
Talamus je zbir jeder v centralnem ţivčnem sistemu. Tu se prispeli draţljji odberejo in
prevedejo za predelavo v moţganski skorji. Tu se integrirajo občutki dotika, globinska
občutljivost, temperatura, občutek bolečine in temeljni občutki prijetnosti.
Hipotalamus vzdrţuje homeostazo.
Bazalni ganglji vplivajo na vzdrţevanje pokončnosti, poloţaj telesa v okolju in sodelujejo v
načrtovanju in izvedbi sestavljnih motoričnih dejavnosti. So izredno pomembni v procesu
senzorične integracije.
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Limbični sistem leţi med moţganskim deblom in skorjo in je zelo povezan s senzorčnim
sistemom. Tu se občutenja in motorika prevedejo v gibalno vedenje. Draţljaji in vtisi so tu
prvič doţiveti.
Moţganska skorja je filogenteično mlajši del in predstavlja hoteno gibanje, telesno, govorno
in ročno motoriko in izolirana gibanja. Aktivnosti začenjamo zaradi draţljajev, ki potujejo po
tem kanalu. Moţganska skorja je deljena na dve hemisferi, ki z medsebojnim delovanjem
omogočata pokončnost, premikanje in vzdrţevanje smeri gibanja. Pri popolno manjkajoči
integraciji obeh hemisfer ena polovica ne ve, kaj dela druga.
Prvinska senzorična področja so obdana z zdruţenimi delnimi področji, ki se prekrivajo z
drugimi področji. To omogoča, da se funkcijski izpad delnega področja s spodbujanjem
mejnih oziroma obmejnih področij izravna. To načelo prekrivajočih se moţganskih področij
se nanaša na senzorična delna področja in se lahko prenese tudi na motorična področja, načelo
pa v povezavi s plastičnostjo moţganov v zgodnji obravnavi dobi velik pomen.

6. SENZORNA INTEGRACIJA
Delovna terapevtka dr. Jean Ayres je v 70. letih 20. stoletja postavila temelje razvoju teorije
in prakse o senzorni integraciji. Prepoznala je, da motnja v senzorni integraciji ovira učenje in
razvoj otrok, s katerimi je delala. Opisala je normalne sposobnosti senzorne integracije,
definirala je motnjo senzorne integracije in intervencijske programe, ki uporabljajo tehnike
senzorne integracije (Biel, & Peske, 2007; Yack, Aquilla, & Sutton, 2002).
Senzorna integracija je nevrobiološka aktivnost in poteka znotraj naših teles. Na ta način
ţivčni sistem procesira informacije, ki jih dobi od čutil. Nešteto delčkov senzornih informacij
vsak trenutek vstopa v naš ţivčni sistem in so kot potočki, ki se stekajo v jezero. Senzorna
integracija je sposobnost moţganskega in ţivčnega sistema, da prejete draţljaje organizirata.
Moţgani lahko občutke, ki vstopajo na organiziran ali integriran način, uporabijo pri
oblikovanju zaznav, vedenj in učenja (Gavin et al., 2007).
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Med zorenjem čutil postajamo bolj prepričani v svoje veščine in reakcije na senzorne
draţljaje. Te postajajo bolj natančne - postajamo vse bolj spretni. Med dozorevanjem veščin
predelave senzornih informacij postajajo ţivčne poti natančnejše in močnejše, otrok pa se
laţje spopada z vsakodnevnimi izzivi ţivljenja (Biel, & Peske, 2007). Pri tem se domneva, da
se senzomotorične informacije primerjajo z ţe pridobljenimi izkušnjami, se čustveno obarvajo
in so končno vključene v ţe obstoječe izkušnje. Če poveţemo čutila z gibalnim aparatom,
govorimo o senzomotorični integraciji, ki je temelj vsake človekove dejavnosti (Kremţar, &
Petelin, 2001).
Senzorna integracija vpliva na akademične veščine, pozornost, slušno zaznavo, ravnoteţje,
bilateralno koordinacijo, zavedanje telesa, telesno drţo, emocionalno varnost, koordinacijo
oko-noga, koordinacijo oko-roka, finomotorične veščine, fleksibilnost, moč, gravitacijsko
stabilnost, grobo motoriko, dominantnost, odnose z drugimi, gibanje, mišični tonus,
motorično načrtovanje, samozavest, samozaščito, samoregulacijo, socialne veščine, jezikovne
in govorne veščine, taktilno percepcijo, vizualizacijo in vizualno percepcijo (Kranowitz,
2003).

6.1 POTEK SENZORNE INTEGRACIJE
Williamson in Anzalone (1996) sta identificirala pet medsebojno povezanih komponent, ki
razloţijo potek senzorne integracije (povzeto po Yack, Aquilla, & Sutton, 2002) . Le te so
naslednje:
1. Senzorna registracija predstavlja zaznavo senzornega draţljaja. Senzorni draţljaj mora
biti dovolj intenziven, da doseţe ustrezno raven. Raven se skozi dan spreminja, odvisen je od
prejšnjih senzornih in čustvenih izkušenj, od stopnje budnosti, stresa in naših pričakovanj.
Večina oseb z motnjo avtističnega spektra senzorni draţljaj zazna premočno (hipersenzitivni)
ali prešibko (hiposenzitivni).

2. Orientacija usmerja pozornost na pridobljeno novo senzorno informacijo. Pomembnim
informacijam posvetimo več pozornosti, nepomembnim pa manj. Proces orientacije se zgodi
skozi senzorno modulacijo, inhibicijo in facilitacijo.
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Ena izmed pomembnejših nalog moţgan je regulacija reakcij na senzorne draţljaje. Stopnja
razdraţljivosti ţivčnega sistema mora biti v skladu z intenziteto senzornega draţljaja, ki ga
oseba izkuša. Nevrološki proces inhibicije zanemarja nepomembne senzorne informacije. Na
drugi strani proces facilitacije usmerja pozornost na pomembne senzorne informacije.
Uravnoteţena inhibicija in facilitacija rezultirata v dobri modulaciji in občutkom uspešne
samoregulacije (Biel, & Peske, 2007). Atipično senzorno registriranje in orientacija vplivata
na procesa inhibicije in facilitacije, kar se pri osebah z motnjo avtističnega spektra odraţa v
slabši senzorni modulaciji.
3. Moţgani interpretirajo senzorno informacijo in ji določijo pomen, ki se odraţa v našem
odzivu. V proces interpretacije so vključeni jezikovni, spominski in čustveni centri, zato novo
senzorno izkušnjo vedno primerjamo s staro. Nevrološki sistem prepozna nevarne draţljaje in
nas zaščiti pred škodo. Ob tem nastopijo reakcije boja, strahu ali pobega, ki povečajo hitrost
bitja srca, dihanja in pretok krvi do mišic.
Atipičen jezik, spomin in čustveni razvoj lahko pri posameznikih z motnjo avtističnega
spektra vplivajo na sposobnost interpretacije senzorne informacije. Senzorne izkušnje tako
niso primerno interpretirane, shranjene oziroma povezane s pozitivnimi čustvi. Prav tako
teţave s senzorno registracijo in orientacijo vplivajo na senzorno interpretacijo. Le ta je lahko
oteţena, če je vnos senzorne informacije izkrivljen, neskladen, premočan ali prešibak.
Občutki pa so tako stalno interpretirani kot novi ali neznani. Osebe z motnjo avtističnega
spektra lahko imajo teţave pri prehodih in so obsedene z rutino in redom, saj teţijo k
predvidljivosti in varnosti, a ju v svetu, ki jih obdaja, ne dobijo.
4. Moţgani presodijo, ali je odgovor na senzorno informacijo potreben ali ne. Na podlagi tega
organizirajo fizični, čustveni ali kognitivni odziv.
Teţave z registracijo, orientacijo in interpretacijo vplivajo na sposobnost organizacije
odgovora na senzorni vnos. Primeren odziv na senzorni draţljaj ne more biti organiziran, ko
draţljaja ne zaznamo oziroma je pomen le tega nejasen ali pa zaznan kot škodljiv. Na
sposobnost organizacije odziva vplivata tudi atipičen kognitivni in emocionalni razvoj oseb z
motnjo avtističnega spektra. Teţave imajo pri emocionalnem odzivu (minimalen/ pretiran), z
vzdrţevanjem pozornosti, oblikovanjem in primerjanjem izbire odziva in z začetkom načrta
akcije.
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5. Izvedba odgovora predstavlja zadnjo fazo procesa senzorne integracije. Le ta je lahko
motoričen, kognitiven ali čustven. Pri motoričnem odzivu se ob novem prejetem draţljaju
proces ponovno začne. Sposobnost primernega odziva in izvršitve je odvisna od prejšnjih faz
in vpliva na sposobnost motoričnega planiranja, ki se nanaša na namensko aktivnost. Teţave z
motoričnim planiranjem se odraţajo pri začenjanju, izvršbi, končanju, kombiniranju in
zamenjavi motoričnih akcij.

6.2 TEŢAVE S SENZORNO INTEGRACIJO
O motnjah senzorne integracije govorimo takrat, ko moţgani neučinkovito procesirajo
senzorne informacije, ki jih dobimo iz telesa ali okolja (Kranowitz, 2003).
Senzorna integracija se pri večini dogaja brez zavestnega razmišljanja ali vloţenega napora.
Ljudje s teţavami senzorne integracije teţko razumejo, kaj se dogaja znotraj in izven njihovih
teles, prav tako nimajo garancije, da bodo dobili natančno senzorno informacijo. Kot rezultat
se osebe s teţavami senzorne integracije na prejete senzorne informacije pogosto neustrezeno
odzovejo (Biel, & Peske, 2007; Kranowitz, 2003). Poudarek pri motnji je na slabem
funkcioniranju in ne v odsotnosti funkcioniranja (Kranowitz, 2003).
Senzorni problemi vplivajo na vse aspekte ţivljenja, in sicer na motoriko, emocionalno in
socialno področje, senzorne izkušnje, spoznavno področje, področje govora in jezika, osebno
higieno in vsakodnevne veščine (Biel, & Peske, 2007).

Dr. Millerjeva je na podlagi Ayresinih konceptov o motnji senzorne integracije opredelila tri
klasične simptome, ki se lahko pojavijo samostojno ali v kombinaciji. Kombinirane motnje so
prej pravilo kot izjema, kar lahko pripišemo povezavi struktur v moţganih (Poţin, 2011;
Kranowitz, 2005).
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Diagram 1: Področja motnje v senzorni integraciji (Arnwine, 2007: XIII)

Motnja
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Teţave
senzorne
diskriminacije

Senzorno
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Teţave s
telesno
drţo

Dispraksija

6.2.1 TEŢAVE SENZORNE MODULACIJE
Osebe s teţavami s senzorno modulacijo nedosledno reagirajo na senzorne informacije (Biel,
& Peske, 2007). Reakcije se nanašajo na intenzivnost, pogostost pojavljanja, trajanje,
usklajenost in novost senzornega draţljaja. Intenzivnost reagiranja prilagodimo intenzivnosti
zaznanega občutka. (Sher, 2009). Reakcije oseb s teţavami senzorne modulacije niso
sinhrone, saj centralni ţivčni sistem ne organizira in ureja senzornih informacij na primeren
način (Kranowitz, 2005).
Oseba je lahko preobčutljiva (hipersenzitivna) na določene senzorne draţljaje in nezadostno
občutljiva (hiposenzitivna) na druge vrste draţljajev. Hipersenzitivna oseba se omenjenih
draţljajev izogiba, hiposenzitivna pa jih išče, saj so zanjo ti draţljaji umirjajoči in ugodni.
Obstajajo pa tudi osebe z mešanim tipom reaktivnosti, kar pomeni, da so lahko en dan
preobčutljivi na določen draţljaj, drugi dan pa premalo občutljivi na isti draţljaj. Druga
dimenzija občutljivosti na določene draţljaje se nanaša na kontrolo nad draţljajem.
Občutljivosti na draţljaje in posledičnemu iskanju oziroma izogibanju draţljajem je skupno
to, da reakcije na senzorne izkušnje niso povsem namerne, ampak so neobičajne nevrološke
reakcije, ki rezultirajo v neobičajnem vedenju (Biel, & Peske, 2007).
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Otroci s teţavami senzornega iskanja imajo veliko potrebo po senzornih izkušnjah, ki jih
pogosto nenasitno iščejo na socialno nesprejemljiv način. Moţgani ne zmorejo organizirati
motorične aktivnosti in socialnega vnosa, kar se kaţe v nenehnem gibanju in impulzivnosti.
Zaradi omenjenega se to skupino otrok pogosto zamenja z otroki z motnjo pozornosti in
hiperaktivnostjo (Poţin, 2011).
Odraţanje teţav senzorne modulacije na posameznih čutilnih sistemih:

A) DOTIK
HIPERSENZIBILNOST: Osebe se izogibajo dotikanju predmetov in ljudi. Na nepričakovani
neţen dotik, na določeno teksturo hrane in oblek ali kadar se umaţejo, reagirajo z reakcijo
boja, strahu ali pobega. Ne marajo plavanja, kopanja, umivanja zob in striţenja las. Pogosto
so izolirani in imajo malo prijateljev.
HIPOSENZIBILNOST: Osebe so premalo odzivne. Ne zavedajo se umazanega obraza, rok,
oblačil in se ne zavedajo dotika. Pogosto ne občutijo stvari, zato jim le te padajo iz rok. Ne
občutijo bolečine. Imajo slabo zavedanje o telesu in teţje lokalizirajo dotik. Neprimerno
vstopajo v osebni prostor sogovorca.
SENZORNO ISKANJE: Skačejo po luţah, blatu, brez namena brskajo po zabojih igrač,
ţvečijo neuţitne predmete, se zaletavajo v steno, pohištvo in ljudi.

B) VESTIBULARNI SISTEM

HIPERSENZIBILNOST: Osebe se izogibajo gibanju, predvsem teku, sankanju, plesu in
kolesarjenju. Bojijo se padcev in so brez ravnoteţja. Raje leţijo na tleh, neradi plezajo, se
gugajo, spuščajo po toboganu in vrtijo. Ne marajo aktivnosti, ki zahtevajo, da je glava
obrnjena navzdol. Pri voţnji z avtomobilom, letalom, ladjo, dvigalom ali tekočimi stopnicami
jim je pogosto slabo.
HIPOSENZIBILNOST: Ne opazijo premikanja objektov. Se ne zavedo padcev in se ne
zaščitijo pred njimi. Lahko se dolgo časa gugajo, ne da bi jim bilo slabo, ob tem se jim ne vrti.
SENZORNO ISKANJE: Hlepijo po hitrih in vrtečih se gibih, ob tem jim ne postane slabo. Se
konstantno gibajo, postavljajo v poloţaje, kjer so z glavo obrnjeni navzdol, si veliko upajo.
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C) PROPRIOCEPTIVNI SISTEM

HIPERSENZIBILNOST: Gibanje je rigidno in nekoordinirano. Izogibajo se aktivnostim, ki
mišicam vnašajo veliko senzornega vnosa. Izogibajo se hoji po stopnicah.
HIPOSENZIBILNOST: Nimajo notranje motivacije za gibanje. Za občutenje delov telesa
potrebujejo več globokih pritiskov in dotikov.
SENZORNO ISKANJE: Hrepenijo po medvedjih objemih, stiskanju in močnih dotikih. Iščejo
»teţko delo« in bolj ţivahne aktivnosti.

D) VID
HIPERSENZIBILNOST: Pri gledanju običajnih predmetov, ljudi postanejo preveč vzburjeni.
Pokrivajo si oči, imajo šibak očesni kontakt, so nepozorni pri šolskem delu, na šibko svetlobo
močno odreagirajo.
HIPOSENZIBILNOST: Ignorirajo draţljaje v vidnem polju. Se počasi odzivajo na bliţajoče
se objekte. Ne obrnejo se stran od močne svetlobe. Imamo občutek, da zrejo skozi objekte in
ljudi. Med branjem obračajo glavo.
SENZORNO ISKANJE: Iščejo vizualne draţljaje. Predvsem se navdušujejo nad
svetlikajočimi, vrtečimi se objekti in svetli utripajoči se svetlobi.

E) SLUH
HIPERSENZIBILNOST: Pokrivajo si ušesa, se pritoţujejo nad zvoki, ki običajno drugih ne
motijo (zvok sesalca).
HIPOSENZIBILNOST: Ignorirajo običajne zvoke, lahko pa se tudi »izključijo« ob izjemno
visokih, nepričakovanih zvokih. Ne zmorejo določiti izvora zvoka. Teţave imajo pri
diskriminaciji podobnih glasov.
SENZORNO ISKANJE: Hrepenijo po glasnih zvokih, radi so v mnoţici ljudi in v prostorih z
glasnimi akcijami (nastopi, tekme …). Glasno govorijo in proizvajajo zvoke s predmeti.
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F) VOH

HIPERSENZIBILNOST: Nasprotujejo vonjavam, ki jih ostali ne zaznajo.
HIPOSENZIBILNOST: Se ne zavedajo neprijetnih vonjev in ne zmorejo povonjati obroka.
SENZORNO ISKANJE: Iščejo močne vonjave, tudi sporne. Vohajo ljudi, objekte in hrano.

G) OKUS
HIPERSENZIBILNOST: Upirajo se določenih teksturam in temperaturam hrane. Med
hranjenjem se jim pogosto kolca.
HIPOSENZIBILNOST: Jedo zelo začinjeno hrano in nanjo ne reagirajo.
SENZORNO ISKANJE: Liţejo ali okušajo neuţitne stvari (plastelin, igrače). Raje imajo
začinjeno in vročo hrano (Kranowitz, 2005).

6.2.2 TEŢAVE SENZORNE DISKRIMINACIJE
Otroci s teţavami senzorne diskriminacije teţje razlikujejo podobne prejete občutke ali pa
ne razumejo pomena le teh. Senzorne informacije obdelujejo več časa, kar jih ovira pri učenju
in v igri. Tak otrok ima lahko teţave pri samozaščiti ali pri učenju nove dejavnosti, teţje loči
med toplo in hladno hrano, ne sliši razlike med besedama mačka in račka, ne zmore določiti
lokacije dotika, z zaprtimi očmi ne prepozna predmeta v roki, ne zazna detajlov na sliki, se
teţje prostorsko orientira, teţje loči vonje in okuse itd. Problem se pogosto pojavlja v
korelaciji z hiposenzibilnostjo in motoričnim teţavami (Poţin, 2011; Kranowitz, 2005).

6.2.3 PROBLEMI MOTORIKE, KI TEMELJIJO NA SENZORIKI
Problemi

motorike

izhajajo iz

nepravilne

interpretacije

ali

obdelave draţljajev

vestibularnega in proprioceptivnega sistema (Sher, 2009). Otroci lahko imajo teţave z drţo,
ki vključuje tudi probleme z gibalnimi vzorci, posameznimi komponentami gibanja,
ravnoteţjem, prečkanjem sredinske linije telesa, enostransko in bilateralno koordinacijo.
Problem se pogosto pojavlja v korelaciji z hiposenzibilnostjo in teţavami senzorne
diskriminacije. Lahko pa imajo teţave s praksijo (t.i. motoričnim načrtovanjem). Teţave
lahko nastopijo pri načrtovanju izvedbe določene akcije, zaporedju korakov akcije in
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usklajevanju gibov pri izvedbi le te. Odraţajo pa se tudi na področju grobomotoričnih in
finomotoričnih dejavnosti, govoru in koordinaciji oko-roka. (Kranowitz, 2005).

6.3 SENZORNI SISTEMI
Pri procesiranju ali organiziranju vnosa draţljajev sodeluje več kot 80 odstotkov ţivčnega
sistema, zato pravimo, da so moţgani v osnovi »naprava za senzorno obdelovanje«. Imamo
mnogo čutil, večina je seznanjena s petimi čutili: sluhom, vidom, okusom, vohom in dotikom.
Le te imenujemo »oddaljena čutila«, ker se odzivajo na zunanje draţljaje, ki izvirajo izven
naših teles. Manj znana so »bliţnja« čutila, ki jih imenujemo tudi »skrita čutila«, ker se jih
zavedamo v manjši meri. Bliţnja čutila predstavljata vestibularno in proprioceptivno čutilo
(Gavin et al., 2007).
Vse, kar doţivljamo, je rezultat več čutil in senzornih draţljajev, ki se skupaj predelajo v
moţganih v več identičnih nevroloških strukturah. Ţivljenje je multisenzorno doţivetje (Biel,
& Peske, 2007).

6.3.1 DOTIK

Dotikamo se ali smo pasivno dotaknjeni od drugih ljudi, objektov, oblačil, tal, zraka itd.
Taktilni sistem je največji senzorni sistem telesa in se v maternici razvije prvi (Kranowitz,
2003; Biel, & Peske, 2007).
Taktilni receptorji so prisotni v koţi, ustih, grlu, prebavnem sistemu, ušesnih kanalih, spolnih
organih itd. (Biel, & Peske, 2007). Receptorji prejemajo različne senzorične draţljaje o vrsti
dotika, gibanju, bolečini, temperaturi in jih z različno hitrostjo prenašajo po specifičnih
ţivčnih vlaknih (Kranowitz, 2003). Senzorni signali preko dveh ločenih ţivčnih poti potujejo
v osrednji ţivčni sistem in se končajo v moţganih, kjer se obdelujejo (Biel, & Peske, 2007).
Taktilna informacija se lahko v ţivčnem sistemu ohrani eno uro (Clark, 2004).
Od taktilnih receptorjev do moţgan potujeta po različnih ţivčnih poteh dve vrsti taktilnih
draţljajev, in sicer diskriminativni in zaščitniški.
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Taktilni draţljaji, ki se prenašajo po diskriminativni poti, omogočajo zaznavanje razlik v
površini ali lokalizaciji dotika. Teţave taktilne diskriminacije ali lokalizacije se odraţajo v
slabem prepoznavanju in iskanju predmeta, saj oseba ne more dobiti ustrezne informacije o
predmetu, s katerim rokuje.
Taktilni draţljaji, ki potujejo po zaščitniških ţivčnih poteh, potujejo zelo hitro, saj nam
omogočajo varnost.
Usklajeno delovanje diskriminativnega in zaščitniškega dotika omogočata, da se v interakciji
s predmeti in ljudmi počutimo ugodno in samozavestno (Biel, & Peske, 2007).
Najpogostejši znaki disfunkcije taktilne integracije so naslednji:
-

otrok se razburi ob umazaniji ali pa je sploh ne opazi,

-

vznemirja ga bosa hoja po travi, pesku, preprogi, linoleju/ hodi po prstih,

-

pogosto se pritoţuje nad neudobnostjo oblačil,

-

se stalno dotika predmetov, ljudi/ se izogiba dotikom,

-

občuti bolečino močneje/ šibkeje kot ostali.

Aktivnosti za spodbujanje taktilnega sistema:
-

igra v peskovniku, riţu, moki, z brivsko peno, vodo, šamponi, testom, plastelinom …,

-

vibracijske igrače,

-

uţivanje raznovrstne hrane in različna temperature le te,

-

krtačenje delov telesa - t.i. Wilbargerin protokol, itd. (Biel, & Peske, 2007).

Sposobnost učinkovite predelave senzornih informacij je pomembna za vizualno percepcijo,
motorično planiranje, zavedanje telesa, fino in grobo motoriko, vpliva pa tudi na akademske
veščine, emocionalno varnost in socialne veščine (Kranowitz, 2003).

6.3.2 VESTIBULARNI SISTEM

Ayresova z mnogimi raziskavami (1979, 1984) ugotavlja, da vzburjenje čutila za ravnoteţje
predstavlja prvotno moč, ki spodbudi vsa čutila, jih uravnava in integrira. Pri tem se vzburi
celotni senzomotorični in psihomotorični razvoj (povzeto po Kremţar, Petelin, 2001).
Vestibularni sistem deluje zaradi konstantne sile zemlje čez ves dan in vpliva na vse, kar
počnemo (Biel, & Peske, 2007).
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Senzorni receptorji v notranjem ušesu dajejo ključne informacije o gibanju, gravitaciji in
vibraciji (Biel, & Peske, 2007). Vestibularni sistem prejema sporočila o ravnoteţju in gibanju
preko vratu, oči in telesa. Informacije nato potujejo v centralni ţivčni sistem, kjer se nadaljnje
procesirajo in ustvarijo mišični tonus, ki nam omogoča gladko in učinkovito gibanje.
Vestibularni sistem nam poroča o poloţaju glave in telesa v odnosu do površin, poroča nam o
gibanju oziroma mirovanju našega telesa in predmetov okoli nas ter o smeri in hitrosti gibanja
(Kranowitz, 2003). Vestibularna informacija se v ţivčnem sistemu ohrani 4-8 ur. (Clark,
2004).
Anatomsko in fiziološko je vestibularen sistem zelo povezan s slušnim sistemom. Ko se
gibamo, se vključijo slušni receptorji, ko slišimo, se vključijo vestibularni receptorji. Oba se
nahajata v notranjem ušesu, njuni receptorji delujejo na isti način, imata skupno tekočino, isti
ţivec in skupna nekatera vlakna. Vestibularna stimulacija tako lahko vpliva na spontano
vokalizacijo, kar potrjuje, da je gibanje zelo pomembno za razvoj govora.
V integraciji z vidnim sistemom gibanje pomembno vpliva na stabilizacijo vidnega polja in
pomaga pri regulaciji stanj budnosti in pozornosti. Vpliva tudi na mišični tonus in poloţaj
telesa (Yack, Aquilla, Sutton, 2002; Biel, & Peske, 2007).
Najpogostejši znaki disfunkcije vestibularne integracije so naslednji:
-

otrok je neprestano v gibanju,

-

se izogiba ali išče aktivnosti, kjer se noge ne dotikajo tal oziroma aktivnosti, ki
zahtevajo ravnoteţje,

-

boji se vzpenjanja po stopnicah, plezalih ipd.,

-

se boji/ ali nima strahu pred višino, padci, gibanjem,

-

se mu hitro zavrti ali pa vrtoglavice ne občuti,

-

slabo mu je ob voţnji z vozili (Biel, & Peske, 2007).

Aktivnosti za spodbujanje vestibularnega sistema:
-

guganje,

-

vrtenje,

-

kotaljenje,

-

tek,

-

skakanje, itd. (Biel, & Peske, 2007).
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6.3.3 PROPRIOCEPCIJA

Je notranje čutilo, ki nam poroča o poloţaju delov telesa. Ta notranja zavest o telesu se
prenaša iz receptorjev v sklepih, mišicah, vezeh in vezivnem tkivu. Receptorji prejemajo
informacije o krčenju in raztezanju mišic in mirovanju ali gibanju telesa. Informacije o
poloţaju telesa potujejo vzdolţ ledvične hrbtenjače do nezavestnih delov moţganov. Zaradi
tega se redko zavedamo poloţaja delov telesa, razen če o njih aktivno razmišljamo (Biel, &
Peske, 2007). Proprioceptivna informacija se v ţivčnem sistemu lahko ohrani eno uro (Clark,
2004).

Proprioceptivni sistem vpliva na integracijo taktilnega in vestibularnega sistema. Informacije
iz proprioceptivnega sistema vplivajo na vzdrţevanje normalnega mišičnega tonusa in
pripomorejo k motoričnemu načrtovanju in kontroli gibanja. Omogočajo tudi gladko in
smotrno gibanje ter nam dajejo občutek varnosti. Poveča pozornost in zmanjša strah
(Kranowitz, 2003).
Osebe s teţavami proprioceptivnega sistema so fizično nespretne in počasne. Teţave se
odraţajo tudi na področju veščin fine motorike in vzdrţevanju normalnega mišičnega tonusa
(Biel, & Peske, 2007).
Najpogostejši znaki disfunkcije proprioceptivne integracije so naslednji:
-

otrok je nespreten,

-

deluje fizično šibkejši,

-

potrebuje malo ali veliko moči pri izvajanju aktivnosti,

-

potiska, vleče, grize, se zaletava v druge otroke,

-

se izogiba ali hrepeni po skakanju, udarjanju, zaletavanju, vlečenju, poskakovanju in
visenju,

-

ţveči oblačila in predmete,

-

z očmi pozorno spremlja kar dela (Biel, & Peske, 2007).

Aktivnosti »teţkega dela« za spodbujanje proprioceptivnega sistema:
-

skakanje na blazine,

-

odrivanje,
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-

potiskanje,

-

vleka,

-

dvigovanje teţkih stvari,

-

samokolnica,

-

zabijanje,

-

metanje predmetov,

-

rolanje, borilne veščine, kolesarjenje, plavanje, itd. (Biel, & Peske, 2007).

6.3.4 VID

Vid je kompleksni proces, ki nam omogoča pripravo na odziv in identificiranje signalov.
Senzorni receptorji v očeh ustavarijo impulz za optični ţivec, ki pošilja senzorne informacije
v različne dele moţganov. Tam se informacije zaznajo, razvrstijo in poveţejo z drugimi čutili.
Pri vidu je zelo pomembno usklajeno delovanje očesnih mišic, ki vpliva na razvoj
okulomotornih veščin.
Integracija z vestibularnim sistemom pripomore k razvoju vizualno prostorskih veščin.
Teţave z vizualnim sistemom se odraţajo pri branju, učenju, fizičnih, emocionalnih in
socialnih veščinah (Biel, & Peske, 2007; Kranowitz, 2003).
Najpogostejši znaki disfunkcije vidne integracije so naslednji:
-

pogosto ima glavobole, si menca oči ali škili,

-

se teţje skoncentrira in usmeri pozornost,

-

pogosto se izgublja med branjem,

-

ima slabšo grafomotoriko,

-

ima teţave pri prepisovanju s table,

-

je nezainteresiran ali preveč obremenjen s stvarmi iz okolja (Biel, & Peske, 2007).

Aktivnosti za spodbujanje vidnega sistema:
-

iskanje detajlov, razlik na slikah,

-

finomotorične dejavnosti,

-

iskanje opisanih predmetov v sobi,

-

igranje z ţepnimi svetilkami,

-

metanje in lovljenje,
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reševanje labirintov, itd. (Biel, & Peske, 2007).

6.3.5 SLUH

Je zelo usklajen proces, ki vključuje sprejemanje in obdelavo zvokov. Zvoki imajo veliko
dimenzij; intenziteto, frekvenco, trajanje in lokacijo. Otrok s teţavami senzorne integracije
lahko kaţe teţave pri usklajevanju vseh dimenzij zvoka.
Veliko otrok ima teţave s slušnimi draţljaji, četudi nimajo teţav z inteligenco in sluhom.
Slušna obdelava je odvisna od načina prepoznave in dajanja smisla zvoku v centralnem
ţivčnem sistemu in moţganih. Ko zvočni val pride do polţa v ušesu, se pretvori v električni
impulz, ki se obdela in interpretira v moţganih. Zvočno informacijo slišimo po končanem
procesu.
Teţave s slušno obdelavo draţljajev so nevrološki problem, ki se zgodi pri potovanju zvoka
do moţganov (Biel, & Peske, 2007).
Najpogostejši znaki disfunkcije slušne integracije so naslednji:
-

močno ali prešibko reagira na glasne in neobičajne zvoke,

-

njegov govorno-jezikovni razvoj je v zaostanku,

-

včasih deluje, kot da nas ignorira,

-

ima pogosto vneta ušesa,

-

z rokami si pogosto zakriva ušesa,

-

kaţe nelagodje v gruči ljudi,

-

reagira na zvoke, ki jih drugi ne zaznajo,

-

ima visoko/ nizko intonacijo glasu,

-

pogosto zahteva ponovitev slišanega,

-

ima teţave s fonetiko in učenjem branja (Biel, & Peske, 2007).

Aktivnosti za spodbujanje slušnega sistema:
-

poslušanje zvokov,

-

ugotavljanje izvora zvoka,

-

igranje na instrumente, itd. (Biel, & Peske, 2007).
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6.3.6 VOH IN OKUS
Čutili okusa in vonja sta primarni kemični čutili, ki sta omogočili preţivetje različnih bitij. S
pojavom človeka je pomembnost teh dveh čutil upadla, ključna sta postala čuta za vid in sluh.
Vonji običajno prihajajo do nosu preko zračnih tokov. V nosnih odprtinah se molekule
absorbirajo s pomočjo nosne sluznice in dlakavih senzornih receptorjev. Impulz nato potuje
po olfaktornem sistemu v limbični sistem, ki je središče emocij, spomina, zadovoljstev in
učenja (Biel, & Peske, 2007).
Čutili za vonj in okus sta zelo povezani, v 75 odstotkov se zaznavanje okusa nanaša na čutilo
vonja (Kranowitz, 2003). Zaznamo lahko okoli deset tisoč vonjev, razlikujemo pa samo štiri
vrste okusa: grenko, sladko, slano in kislo (Biel, & Peske, 2007).
Teţave v senzornih čutilih voha in okusa so pogosto povezane z motnjami hranjenja
(Kranowitz, 2003).
Najpogostejši znaki disfunkcije integracije vonja in okusa so naslednji:
-

izogiba se določeni hrani,

-

je izbrano vrsto hrane,

-

išče določene vonje ali okuse ali pa ga le ti zelo vznemirjajo,

-

si zatiska nos, čeprav drugi ničesar ne zavohajo (Biel, & Peske, 2007).

Aktivnosti za spodbujanje sistema za voh:
-

igre vonjanja,

-

uporaba vonjav pri vsakodnevnem delu,

-

izdelava dišečih ogrlic, zapestnic,

-

igre prepoznavanja vonjav, itd. (Biel, & Peske, 2007).

Aktivnosti za spodbujanje sistema za okus:
-

igre prepoznavanja okusov, itd. (Biel, & Peske, 2007).
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6.4 OCENJEVANJE
Ocenjevanje problemov senzorne modulacije vključuje standardizirano testiranje, opazovanja,
uporabo vprašalnikov, ki so usmerjeni na preteklost, in ocenjevalne lestvice, kot je Sistem
ocenjevanja senzorne integracije. Splošno uporabljani standardizirani testi za prepoznavanje
teţav s senzornim procesiranjem so naslednji:

-

Test senzorne integracije in praksije (Sensory Integration and Praxis Test-SIPT)
vsebuje 17 podtestov, s katerimi preverjamo senzorno-integrativno disfunkcijo pri
otrocih, starih 4-8 let in 11 mesecev.

-

DeGangi-Berkov test senzorne integracije (DeGangi-Berk Test of Sensory integration)
ugotavlja senzomotorične funkcije pri otrocih, starih 3-5 let.

-

Test disfunkcije senzorne integracije (Test Of Sensory Integration Dysfunction) je
namenjen otrokom, starim od 4-14 let in vsebuje 35 nalog za ovrednotenje disfunkcije
senzorne integracije.

-

Bruininks-Osertskyjev test motoričnega obvladovanja (Bruininks-Osertsky Test of
Motor Proficiency) ocenjuje grobe in finomotorične spretnosti, prav tako pa tudi
nevrološki razvoj otrok, starih 4 leta in 6 mesecev do 14 let in 6 mesecev (Gavin,
2007).
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7. CILJI
Iz problema izhajajo cilji raziskave, ki si sledijo v logičnem zaporedju. Z njimi ţelim:
1. Izbrati in predstaviti senzomotorične aktivnosti za 8. letnega otroka z motnjo avtističnega
spektra.
2. Prilagoditi in izvesti senzomotorične aktivnosti z 8. letnim otrokom z motnjo avtističnega
spektra.
3. Analizirati vadbene enote senzomotoričnih aktivnosti, v katere je bil vključen 8. letni
otrok z motnjo avtističnega spektra.

8. DELOVNE HIPOTEZE
Glede na postavljene cilje, so bile opredeljene naslednje hipoteze:
H1: Senzomotorične aktivnosti so primerna vrsta aktivnosti za 8. letnega otroka z motnjo
avtističnega spektra.
H2: Za izvedbo programa senzomotoričnih aktivnosti bodo potrebne prilagoditve dela.
H3: Otrok se pozitivno odziva na ponujene senzomotorične dejavnosti.

9. METODE DELA

9.1 Način zbiranja podatkov
V diplomskem delu sem se osredotočila na preizkušanje zamisli v praksi, katere cilj je
uporaba. Diplomsko delo – študija primera temelji predvsem na odkritem opazovanju z
udeleţbo med izvajanjem senzomotoričnih aktivnosti. Spremembe in napredek med
izvajanjem senzomotoričnih aktivnosti sem ugotavljala s pomočjo načrtnih opazovanj in
snemanj s fotoaparatom, odprtim intervjujem z otrokovimi starši in ocenjevalno lestvico
disfunkcije senzorne integracije, ki so jo starši izpolnili pred izvajanjem programa.
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Senzomotorične aktivnosti sem izvedla v dvajsetih vadbenih enotah. Dvakrat tedensko sem
izvedla senzomotorične aktivnosti v vadbenem prostoru Vrtca Črnuče in enkrat tedensko pri
dečku doma. Kasneje sem tedensko izvedla tri srečanja v vadbenem prostoru Vrtca Črnuče in
dvoje srečanj doma. Program je vseboval izvajanje različnih senzomotoričnih aktivnosti z
določenimi prilagoditvami za 8. letnega otroka z motnjo avtističnega spektra. Dečkova mama
je dovolila objavo dečkovih slik, videoposnetkov in rezultatov izvajanja senzomotoričnih
aktivnosti v diplomskem delu.

9.2 Opis merskega instrumentarija
Za odgovor na zastavljeni 3. cilj naloge, sem izvedla odprti intervju s starši otroka.
Starši so pred začetkom izvajanja programa senzomotoričnih aktivnosti poleg intervjuja
izpolnili še ocenjevalno lestvico disfunkcije senzorne integracije Stephana G. Viola (Gavin et
al., 2007: 132). Ocenjevalna lestvica je oblikovana tako, da pomaga določiti otrokovo
hiposenzitivnost ali hipersenzitivnost na taktilnem in vestibularnem področju ter na področju
sluha, vida, voha in okusa. Pri analiziranju rezultatov vprašalnika ključni pomen predstavlja
razlika med rezultati. Če je rezultat enega čutnega področja dvakrat večji kot rezultat drugega,
potem pravimo, da razlika med njima obstaja. Hkrati pa moramo upoštevati tudi to, da je
otrok na določenem področju lahko hiposenzitiven, na drugem pa hipersenzitiven (Gavin e
tal., 2007).
Starši so na vprašalnik odgovarjali z odgovori:
DA - če se vedenje pojavlja pogosto,
VČASIH - če se vedenje pojavlja občasno,
NE - če se vedenje ne pojavlja, ali se pojavlja zelo neredno.
Ocenjevalna lestvica na taktilnem področju zajema trditve od 1-14. Za področje
hipersenzibilnosti se točkujejo trditve 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; za področje hiposenzibilnosti pa se
točkujejo trditve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
Vestibularno področje zajema trditve od 15-24. Trditve 15, 17, 19, 21, 23 se točkujejo za
področje hipersenzibilnosti, trditve 16, 18, 20, 22, 24 pa za področje hiposenzibilnosti.
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Področje sluha zajema trditve od 25-30. Za področje hipersenzibilnosti se točkujejo trditve 25,
27, 29, za področje hiposenzibilnosti pa se točkujejo trditve 26, 28, 30.
Področje vida zajema trditve od 31-34. Trditvi 31 in 33 se točkujeta za področje
hipersenzibilnosti, trditvi 32 in 34 pa za področje hiposenzibilnosti.
Področje voha zajema trditvi 35 in 36. Trditev 35 se točkuje za področje hipersenzibilnosti,
trditev 36 pa za področje hiposenzibilnosti.
Področje okusa zajema trditve od 37-42. Trditve 37, 39, 41 se točkujejo za področje
hipersenzibilnosti, trditve 38, 40, 42 pa za področje hiposenzibilnosti.

9.3 Vzorec
Študijo primera sem izvedla z otrokom, ki ima zmerno motnjo v duševnem razvoju in znake
avtističnega spektra. Deček je star osem let in obiskuje oddelke vzgoje in izobraţevanja. Pri
urah športne in glasbene vzgoje prehaja v prilagojen program.
Deček je pogosto v gibanju, je aktiven, ţivahen. Zelo rad hodi na sprehode. Zaradi slabih
izkušenj s statično elektriko ne mara skakati po domačem trampolinu. Pogosto se pojavljajo
stereotipije, ki ovirajo njegovo koncentracijo in pozornost pri delu. Zaradi omenjenih vedenj
ga je potrebno pri izvedbi gibalnih aktivnosti pogosto fizično in verbalno usmerjati, da
dokonča nalogo. Deček se zelo dobro razume z vsemi sorodniki. Le te ima zelo rad, kar
nakaţe z objemom, smehom. Deček je samostojen v veščinah dnevne rutine. Pri slačenju/
oblačenju mu pripravijo potrebna oblačila, ki jih deček nato po vrsti samostojno obleče.
Vodenje potrebuje pri osebni higieni (toaleta, tuširanje, umivanje zob, rok). Deček verbalno
ne komunicira, za komunikacijo doma in v šoli občasno uporablja slike konkretnih
predmetov. Zaradi teţav s komunikacijo ob nestrinjanju, utrujenosti, prevelikih naporih ipd.
osebo pogosto uščipne, ugrizne in tako izrazi nelagodje. Omenjeno vedenje je še bolj prisotno
ob pojavu alergij. Deček večinoma upošteva enostavna verbalna navodila. Samostojno rad
ogleduje knjige, vstavlja like, posluša glasbo. Na mamino pobudo pomaga tudi pri
gospodinjskih opravilih.
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10. REZULTATI
V nadaljevanju predstavljam rezultate diplomske naloge glede na zastavljene cilje naloge.

10.1 Izbor in predstavitev senzomotoričnih aktivnosti za 8. letnega otroka z
motnjo avtističnega spektra
Senzomotorične aktivnosti, ki bi bile primerne za otroka, sem izbrala na podlagi dobljenih
rezultatov ocenjevalne lestvice disfunkcije senzorne integracije, odprtega intervjuja s starši in
delovno terapevtske dokumentacije otroka.
Pred začetkom izvajanja programa senzomotoričnih aktivnosti so starši izpolnili ocenjevalno
lestvico disfunkcije senzorne integracije Stephana G. Viola (priloga št.1), na podlagi katere
sem določila otrokovo hipersenzibilnost ali hiposenzibilnost na posameznih čutnih področjih.

Tabela 1: Rezultati na posameznih čutnih področjih
REZULTAT

REZULTAT

HIPERSENZITIVNOST

HIPOSENZITIVNOST

TAKTILNO

2

0

VESTIBULARNO

2

2

SLUH

3

0

VID

2

2

VOH

0

0

OKUS

0

0

ČUTNO PODROČJE

Rezultati potrjujejo otrokovo hipersenzitivnost na taktilnem in slušnem področju, kar pomeni,
da se otrok izogiba določenim draţljajem. Mama navaja, da otrok pretirano reagira na
umazane sestavine (lepilo) in ne mara striţenja las. Deček je občasno vznemirjen ob glasnih
zvokih, občutljiv je na zvoke v ozadju in ima teţave pri usmerjanju pozornosti ob prisotnosti
hrupa v okolici.
Na vestibularnem področju in področju vida je rezultat med posameznima področjema
senzitivnosti izenačen, kar pomeni, da ne moremo opredeliti niti hiposenzibilnosti niti
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hipersenzibilnosti. Rezultat lahko kaţe tudi na to, da otrok občasno na omenjenih področjih
deluje hiposenzibilno, kar pomeni, da določene draţljaje išče, občasno pa hipersenzibilno,
kar pomeni, da se določenim draţljajem izogiba. Mama navaja, da otrok ne mara skakati z
višin, občasno pa samostojno posega po dejavnostih, ki vključujejo skakanje in premetavanje
po zraku. Mama tudi opaţa, da se deček pri ogledovanju slik osredotoči na najmanjše
pozornosti v slikah (npr. ogleduje si obrazne mimike, oči oseb na slikah), občasno pa
slikanice samo prelista in tako spregleda posamezne podrobnosti.
Na področju voha in okusa otrokov profil ni niti hipersenzibilen niti hiposenzibilen.
Mama v pogovoru navaja še, da se deček izogiba dejavnostim s plastelinom. Teţave ima pri
drţi rok ob sebi (pogosto ščipa, se dotika). Občasno raje leţi na tleh, kot sedi na stolu. Ima
slabo drţo - ohlapen je predvsem v predelu ramen, rok in zapestja (slabša proksimalna
stabilnost sklepov). Teţave se izraţajo pri rezanju s škarjami in drţi pisal. S pisali pogosto
neprimerno ravna (jih vrti, grize). Roke in telo drţi v nenavadnih poloţajih (pogosto
stereotipno krili z rokami). V šoli zaradi hrupa ne mara obiskovati pouka glasbene vzgoje.
Deček pogosto spušča ponavljajoče se glasove in zvoke. Občasno zaznava tudi, da ima teţave
s spremljanjem premikajočega se predmeta. Opazen je slabši očesni stik.
Delovna terapevtka je leta 2010 izvedla klinično opazovanje in v poročilu navaja, da ima
deček teţave pri stabilizaciji oči in s tekočim bilateralnim gibanjem očes. Ko premakne oči,
premakne tudi glavo. Deček ima primerno kontrolo drţe. Teţave ima pri zavedanju telesa in
diskriminaciji dotika. Opaţena je tudi slabša proksimalna stabilnost sklepov. Deček tudi kaţe
večjo potrebo po varnosti. Pri bilateralni motorični koordinaciji ni bilo opaziti teţav, teţave
ima pri motoričnemu načrtovanju nalog. Otrokova igra je nekompleksna in nekvalitetna.
Najraje se igra sam. Igra je stereotipna. Deček je hiposenzibilen na vestibularne draţljaje, zato
jih posledično išče v okolju. Teţave ima z dispraksijo in usmerjanjem pozornosti.
Na podlagi dobljenih rezultatov sem sestavila program senzomotoričnih aktivnosti. Struktura
programa sledi Ayresinemu modelu senzorne integracije (Clark, 2004). Vsaka vadbena enota
je sestavljena iz sedmih aktivnosti, ki si sledijo v razvojnem senzornem zaporedju. Začetne
aktivnosti aktivirajo otrokove temeljne nevrološke sisteme (taktilni, vestibularni in
proprioceptivi sistem). Omenjenim sistemom sledijo višje veščine ravnoteţja in koordinacije
oko-roka. Konec predstavljajo funkcionalne finomotorične veščine. Skozi vse aktivnosti se
spodbuja otrokov socialno-čustveni, motorični in intelektualni razvoj (Clark, 2004).
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Zaporedje dejavnosti v vsaki vadbeni enoti je sledeče (Clark, 2004):
1. Pripravljalni del: uvod in splošno ogrevanje
Deček si pred izvajanjem senzomotoričnih aktivnosti sezuje športne copate oziroma copate, ki
jih uporablja v domačem okolju. Sledi petje pesmi avtorice Romane Kranjčan Avto.

Slika 2: Splošno ogrevanje - petje pesmi Avto (vir: arhiv S. Krajnc)

2. Glavni del:

a) Vestibularne aktivnosti
Gibanje, ki se večkrat ponovi, je za nekatere otroke lahko preveč stimulirajoče, zato so
vestibularne aktivnosti izvedene samo nekajkrat. Če naloga zahteva rotirajoči vestibularni
input, se mora otrok zavrteti v obe smeri, zato da se vestibularni sistem ponovno postavi v
ravnoteţje. Gibanje je tudi večkrat prekinjeno.

Izbrane dejavnosti so naslednje:
-

plazenje pod mizo, stopanje na stol, čez palico,

-

plezanje po plezalu - ribstolu,

-

zibanje v stoţcih,

-

kotaljenje po blazini,
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skakanje po papirnatih in taktilnih
stopinjah,

stopanje

po

barvnih

krogih,
-

skakanje

po

terapevtski

ţogi,

trampolinu, poniju,
-

spuščanje po toboganu,

-

zibanje na nogah - t.i. »čoln«.

Slika 3: Zibanje v stoţcih (vir: arhiv S. Krajnc)

Slika 4: Stopanje po barvnih krogih
(vir: arhiv S. Krajnc)

Slika 5: Zibanje na nogah - t.i. "čoln"
(vir: arhiv S. Krajnc)
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Slika 6: Spuščanje po toboganu (vir:
arhiv S. Krajnc)

Slika 7: Skakanje po poniju (vir:
arhiv S. Krajnc)

Slika 8: Skakanje po trampolinu (vir:
arhiv S. Krajnc)
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Slika 9: Skakanje po terapevtski ţogi
(vir: arhiv S. Krajnc)

b) Proprioceptivne aktivnosti
Sledijo aktivnosti »teţkega dela«, ki stimulirajo proprioceptivni sistem. Le te organizirajo
nevrološki sistem, zato je ponovitev teh aktivnosti večkratna. Aktivnosti vključujejo
prenašanje, dviganje, podajanje, potiskanje, vleko objektov.

Izbrane dejavnosti so naslednje:
-

zavijanje v »palačinko«,

-

vleka, potiskanje obteţene rolke,

-

leţanje na terapevtski ţogi,

-

samokolnica,

-

plazenje skozi tunel,

-

podajanje teţjih in laţjih nogavic,
ţog,

-

skakanje po blazinah,

-

prenos materiala po prostoru.

Slika 10: Zavijanje v palačinko (vir: arhiv S. Krajnc)
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Slika 11: Samokolnica (vir: arhiv S.
Krajnc)

Slika 12: Vleka z rjuho po
prostoru (vir: arhiv S. Krajnc)

Slika 13: Natikanje stoţcev ob legi na
terapevtski ţogi (vir: arhiv: S. Krajnc)
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Slika 14: Potiskanje obteţene rolke
(vir: arhiv S. Krajnc)

Slika 15: Vleka vrvi na rolki (vir: arhiv
S. Krajnc)

Slika 16: Plazenje skozi tunel (vir:
arhiv S. Krajnc)
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c) Ravnoteţje
Aktivnosti, ki spodbujajo razvoj ravnoteţja, zahtevajo integrirani vestibularni in
proprioceptivni sistem. Če se otrok zaveda poloţaja svojega telesa v prostoru v odnosu do
prostorov in ljudi, ima dobro posturalno stabilnost in lahko spontano izvrši pričakovane
reakcije, bo bolj uspešen pri izvajanju višjih veščin, kot je ravnoteţje.

Izbrane dejavnosti so naslednje:
-

hoja po vrvi,

-

hoja in potiskanje po klopi,

-

sedenje na rjuhi med vleko po
prostoru,

-

skakanje v obroče,

-

hoja s hoduljami,

-

hoja

po

stopnicah,

višinskih

ovirah (stoli, mize, kocke),
-

hoja po obročih z izrastki,

-

hoja po lepilnem traku.

Slika 17: Vleka na rjuhi (vir: arhiv S. Krajnc)

Slika 18: Hoja s hoduljami (vir: arhiv S. Krajnc)
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Slika 19: Hoja po vrvi (vir: arhiv S.
Krajnc)

Slika 20: Hoja po klopi (vir: arhiv S.
Krajnc)

Slika 21: Hoja po višinskih ovirah (vir:
arhiv S. Krajnc)
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d) Koordinacija oko-roka
Integrirana koordinacija oko-roka je ključna za uspeh v šoli in kasneje v ţivljenju.
Koordinacija oko-roka omogoča obvladovanje namenskih aktivnosti kot npr. natančno
striţenje po črti, natikanje kroglic na ogrlico, lovljenje ţoge, reprodukcijo oblik, števil in črk.

Izbrane dejavnosti so naslednje:
-

pokanje milnih mehurčkov na valju,

-

podajanje balona, ţog, taktilnih vrečk,

-

podiranje kegljev,

-

metanje taktilnih nogavic v škatlo,

-

vstavljanje števil, ţivali, vozil v ustrezne odprtine,

-

razvrščanje ţog, taktilnih vrečk, obročev,

-

metanje ţog, taktilnih vrečk na koš, v škatlo,

-

natikanje obročev na palico.

Slika 22: Metanje taktilnih vrečk v
škatlo (vir: arhiv S. Krajnc)

Slika 23: Podiranje kegljev (vir: arhiv
S. Krajnc)
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Slika 24: Razvrščanje vrečk (vir: arhiv
S. Krajnc)

3. Zaključni del: pomirjanje in finomotorične aktivnosti
Otrok doseţe ravno pravo stopnjo budnosti, ki je nujna za sledeče finomotorične dejavnosti.

Izbrane dejavnosti za pomirjanje so naslednje:
-

zibanje na rjuhi z obteţenim brezrokavnikom,

-

masaţa.

Slika 25: Masaţa (vir: arhiv S. Krajnc)
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Slika 26: Zibanje na rjuhi (vir: arhiv S. Krajnc)

Izbrane finomotorične dejavnosti so naslednje:
-

risanje po ogledalu, tleh, pekaču z
brivsko

peno

(in

dodanimi

teksturami - riţ),
-

oblikovanje plastelina,

-

natikanje oblik po več kriterijih,

-

prirejanje

barvnih

krogov

na

podlogo,
-

vstavljanke.

Slika 27: Risanje z brivsko peno in riţem (vir: arhiv S. Krajnc)

Slika 28: Risanje z brivsko peno po
ogledalu (vir: arhiv S. Krajnc)
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Pri izvajanju senzomotoričnih aktivnosti sem upoštevala naslednje pristope (Clark, 2004;
Delaney, 2009; & Sher, 2009):

-

strukturirane in ponavljajoče se situacije,

-

uporaba metod za usklajevanje očesne senzorike in očesnega kontakta,

-

smiselne dejavnosti: konkretni, jasni, vidni in motivirajoči cilji za otroka, da opravi
določeno nalogo,

-

usmerjanje in vztrajanje pozornosti na lastno gibanje in gibanje drugih,

-

imitacija gibanja,

-

razvoj in vzpostavljanje pravilnih gibalnih vzorcev,

-

vzpostavljanje pravilnega mišičnega tonusa,

-

razvoj senzorike in psihomotorike,

-

vzpodbujanje razvoja govora z gibalnimi stimulacijami,

-

vzpodbujanje socialnih stikov, socialnih izmenjav in komunikacije ob igri.

10.2 Prilagoditve in izvedba senzomotoričnih aktivnosti z 8. letnim otrokom
z motnjo avtističnega spektra
Program senzomotoričnih aktivnosti sem izvedla v dvajsetih vadbenih enotah. Predstavljam
primer priprave 1. vadbene enote programa senzomotoričnih aktivnosti, ostalih 19 učnih
priprav je predstavljenih v prilogi (stran 94).
PRIMER UČNE PRIPRAVE ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

1.

Datum:

5.10. 2011

Prostor:

vadbeni prostor Vrtca Črnuče, enota Sonček,
Šentjakob, Ljubljana

Vsebina ure:

spoznavanje gibalnih aktivnosti

Stopnja učnega procesa:

osvajanje učne vsebine

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska, poligon

Metode dela:

metoda
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metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Ogledalo, lepilni trak, slika avtomobila in deli le tega, blazine, svetlikajoča se igrača - črv,
peščena ura (3 minute), stopinje iz papirja (10), slikovna podpora (za konec dejavnosti, slika
stop, zelen in rdeč krog), miza, trampolin, plezalo - ribstol, 2 stoţca, rolka, plastična posoda,
barvne ţoge (18), obroč, škatle z barvnimi oznakami (rdeča, modra, rumena), vrv, stoţci (3),
penasta podloga (5 števil), klop, rjuha, obteţen brezrokavnik, valj, milni mehurčki,
terapevtska ţoga, balon, krtača, pena za britje, goba, plastična posoda z vodo, papirnate
brisače.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje gibalnih aktivnosti na poligonu
preko opazovanja, razlage in vodenja

Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

razvršča ţoge po barvi

-

vstavlja števila v odprtino

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavi komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, se zaveda drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti
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Trajanje: 5 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje športne copate.
SPLOŠNO OGREVANJE: Petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan).
Z dečkom sediva na blazini pred ogledalom. Dečka fizično vodim od zadaj pri posameznih
gibalnih elementih pesmi (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij = motor,
odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok = okna,
premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim elementom
iztrga imenovan del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 30 min

Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. Deček skače po papirnatih stopinjah.
Dečku demonstriram sonoţno skakanje po stopinjah. Ob izvajanju aktivnosti ga tudi verbalno
usmerjam: »Skoči na stopinjo.«
2. Deček se plazi pod mizo in skače po trampolinu.
Demonstriram plazenje pod mizo, poleg verbalno opisujem početje. Dečka fizično in verbalno
spodbudim, da dejavnost ponovi za mano. Pri skakanju po trampolinu dečka drţim za roke in
ga gledam v oči. Pokaţem mu zeleni krog in rečem: »Skačeva.« Nato rečem: »Stop« in
pokaţem rdeči krog.
3. Deček pleza po plezalu - ribstolu do oznake stop.
Dečka fizično spodbudim k premikanju rok in nog. Stojim za njim in ga verbalno spodbujam.
Ko pride do oznake stop, verbalno rečem stop in pokaţem gesto z roko ter usmerim pogled na
sliko. Deček spleza nazaj po plezalu.
4. Zibanje v stoţcih.
Vsak sede v svoj stoţec. Primem ga za roko in ob zibanju prepevam pesem Barčica po morju
plava. Pri tem dečka gledam v oči.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
5. Zavijanje v palačinko.
Dečku rečem, naj leţe na blazino. Pri tem ga fizično usmerjam. Nato ga zavijem v palačinko.
Izvedem čvrst pritisk na telo in imenujem dele telesa (»namaţem z marmelado«). Nato ga
odvijem.
6. Vleka na rolki, razvrščanje barvnih ţog v škatle z barvnimi oznakami.
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Deček z verbalno in fizično pomočjo sede na rolko (sedi na kolenih). Mama mu od zadaj
pomaga pri drţanju plastične posode z ţogicami in obroča. Primem za obroč in vlečem dečka
po prostoru. Deček vstane in sortira barvne ţoge, ki mu jih sproti podajam. Pri tem ga pri
metu z razdalje enega metra verbalno in fizično usmerjam.
7. Deček leţi na trebuhu na terapevtski ţogi in se ziba levo in desno, vstavlja števila v
odprtine in se po rokah premika naprej v samokolnico.
Dečka drţim za boke in ga premikam levo in desno. Dečku podam število, deček ga vstavi v
ustrezno odprtino. Dečka drţim za nogi, mama ga drţi za roki in fizično premika naprej do
črva.
RAVNOTEŢJE
8. Deček hodi po vrvi med stoţci.
Demonstriram hojo po vrvi. Dečka fizično in verbalno skupaj z njegovo mamo vodim pri hoji
po vrvi.
9. Deček hodi po klopi in na drugi strani vstavlja števila v odprtine.
Deček vzame število. Fizično in verbalno ga vodim pri hoji po klopi. Pri tem ga drţim za eno
roko. Na drugi strani klopi vstavi število v ustrezno odprtino. Hodi po klopi nazaj in vzame
naslednje število.
10. Deček sedi na rjuhi in skuša obdrţati ravnoteţje med vleko po prostoru.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
11. Deček sedi na valju in obojeročno poka mehurčke.
Sedim za dečkom in ga fizično ter verbalno vodim pri pokanju mehurčkov, ki jih piha
dečkova mama.
12. Deček poda in ujame balon.
Dečka drţim za roki, mama sedi nasproti. Fizično in verbalno ga vodim pri podajanju in
ujemanju balona.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj, s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, znak stop, zelen in rdeč krog)

-

nagrada - črv: Po končani aktivnosti dobi po principu najprej-potem nagrado (svetlikajoč
črv). Dečku pokaţem peščeno uro in povem, da mu ob izteku časa nagrado odvzamem.
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Nagrado odvzamem tako, da mu pokaţem izteklo uro in iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem
končano.
-

vizualna podpora - peščena ura

-

pohvale, spodbude, dajanje petke z roko za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za zaključek aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem »končano«, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
Zibanje na rjuhi.
Deček si obleče obteţen brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in dečka zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L. pa še spi.
Druga ura bije, L. pa še spi, tretja ura bije, L. se zbudi.« Dečka poloţiva na tla. Dečka fizično
usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še
zibal.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
Risanje po ogledalu z brivsko peno.
Deček sede na blazino, jaz sedim za njim. Fizično ga vodim pri krtačenju roke in poleg
opisujem dogajanje. Nato skupaj odpreva peno za britje, jo poškropiva po ogledalu in riševa.
Po končani dejavnosti skupaj pobriševa ogledalo.
Deček si po verbalnem navodilu obuje športne copate.

Pri izvajanju senzomotoričnih dejavnosti sem uporabljala naslednje prilagoditve:

-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov),

-

delo po sistemu najprej to - potem to,

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj, s strani,

-

verbalne usmeritve pri delu,

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, zelen in rdeč krog, znak stop),

-

vizualna podpora - peščena ura,

- 48 -

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta

-

nagrada - črv:

Krajnc Sara; diplomsko delo

Po končani aktivnosti dobi po principu najprej - potem nagrado

(svetlikajoč črv). Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano,
-

pohvale, spodbude, dajanje petke z roko za dobro opravljeno delo ,

-

ciljno naravnane aktivnosti,

-

material, potreben za zaključek aktivnosti, je na vidnem mestu,

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem »končano«, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti,

-

vizualne oznake za postavitev rekvizitov (krogi za postavitev kegljev, obris dlani na
rolki).

10.3 Analiza vadbenih enot senzomotoričnih aktivnosti, v katere je bil
vključen 8. letni otrok z motnjo avtističnega spektra
ANALIZA 1. VADBENE ENOTE (5. 10. 2011)

Realizacija ciljev:
Deček ob petju pesmi ni vzpostavljal očesnega stika. Deček ni posnemal gibalnih elementov
pesmi, zato je bilo potrebno fizično vodenje dečka od zadaj. Prav tako še ni prirejal
posameznih delov avtomobila na podlago. Tudi posameznih delov avtomobila ni podal po
verbalnih navodilih. Po končani aktivnosti je po principu dela najprej to - potem to za nagrado
dobil svetlikajočega črva. Nagrado sem mu omejila s peščeno uro (3 minute). Ker deček ni
usmeril pogleda v peščeno uro oziroma spremljal iztekanje peska, sem se odločila, da mu bom
nagrado odvzela po principu odštevanja (trganje slik 3, 2, 1, končano).
Deček je pogosto begal po prostoru, med tekom spuščal neartikulirane glasove in si zatiskal
ušesa. Le to pripisujem nepoznavanju prostora, v katerem je izvajal senzomotorične
aktivnosti.
Deček je pri demonstraciji skakanja po stopinjah usmeril pogled v moje početje. Pri
samostojni izvedbi ni sonoţno skakal po stopinjah, ampak je na le-te samo stopal. Pri stopanju
na stopinje je potreboval fizično vodenje od spredaj. Z dečkovo mamo sva na stopinje
premikali njegove noge. Ob tem deček ni usmeril pogleda v stopinje in v svoje početje. Pri
izvajanju je bilo opaziti taktilno občutljivost na papir, saj na stopinjo ni poloţil celega stopala.
Ob koncu aktivnosti je deček dobil črva, ki sem mu ga odvzela po principu odštevanja 3, 2, 1,
končano.
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Dečku sem demonstrirala plazenje pod mizo in ga s fizičnim dotikom spodbudila, da je
aktivnost ponovil za mano. Ob skakanju na trampolinu je deček izraţal zadovoljstvo. Deček
slikovnega materiala (rdeč = stop, zelen krog = skačeva) in verbalnih navodil ni upošteval. Pri
tem je bilo potrebno fizično vodenje z drţanjem za roke. Med skakanjem je vzpostavil beţen
očesni stik, prav tako je usmeril pozornost v barvne kroge.
Deček je samostojno splezal na plezalno steno, prav tako je samostojno splezal tudi z nje. Pri
tem je usmeril pogled v svoje početje in v rekvizit. Pred izvedbo aktivnosti je pokazal odpor.
Verbalna in slikovna pravila, ki so mu označevala do kod lahko spleza, je upošteval.
Na začetku zibanja v stoţcih se je smejal. Ob petju pesmi ni vzpostavil očesnega stika.
Dejavnosti ni ţelel izvršiti do konca, med delom je hotel vstati, tipal je črte na stoţcih. Kljub
temu sem vztrajala, da dejavnost izpelje do konca.
Deček je upošteval verbalna navodil in legel na blazino. Ob zavijanju v le-to se je smejal, nato
pa pokazal velik odpor do aktivnosti. Začel je jokati, kričati, ščipati, kar kaţe na to, da se je ob
izvajanju te aktivnosti počutil utesnjenega. Pri zavijanju je potreboval fizično pomoč,
samostojno se ni kotalil. Ker je pokazal odpor, čvrstega pritiska na telo nisem izvedla.
Po verbalnem navodilu je samostojno sedel na rolko. S smehom je pokazal zadovoljstvo.
Mama mu je pomagala pri drţi obroča in plastične posode, jaz pa sem ga vlekla po prostoru.
Pri razvrščanju ţog je stal, jaz pa sem mu sproti podajala barvne ţoge, ki jih je samostojno
metal v škatle, označene z barvnimi oznakami. Pri metanju ţog je usmeril pogled v škatlo in v
barvo ţoge. V osemnajstih poskusih je potreboval fizično in verbalno vodenje od zadaj pri
razvrščanju osmih ţog, ostalih deset je samostojno razvrstil v škatle. Ob koncu te aktivnosti
na verbalno spodbudo: «daj pet«, le-te ni podal z roko, pri izvedbi je potreboval fizično
vodenje.
Leţanju na terapevtski ţogi se je močno upiral. Pri vstavljanju števil v odprtine je potreboval
fizično pomoč od zadaj - drţala sem ga za boke. Pri vstavljanju števil v odprtine je iztegnil
zgornji del telesa in vsa števila pravilno vstavil v ustrezne odprtine. Pri tem je usmeril pogled
v početje in v rekvizite. Pri samokolnici je potreboval fizično pomoč od spredaj in od zadaj.
Mama ga je drţala za roke, jaz za noge.
Deček ni gledal demonstracije hoje po vrvi med stoţci. Pri izvedbi te aktivnosti je potreboval
fizično vodenje - mama in jaz sva njegove noge premikali po vrvi. Deček med tem ni usmeril
pogleda v vrv. Na koncu aktivnosti je dobil za nagrado svetlikajočega črva, ki sem mu ga
odvzela po principu odštevanja 3, 2, 1, končano.
Pri hoji po klopi je potreboval fizično oporo s strani in pomoč pri sestopu s klopi. V kasnejših
poskusih je po klopi hodil sam, tudi pri sestopu s klopi pomoči ni več potreboval. Fizično
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sem ga usmerjala, da je na začetku aktivnosti vzel samo eno število. Sam je vstavil vsa števila
v ustrezne odprtine. Pri vsakem elementu aktivnosti sem ga verbalno ali fizično usmerila tako,
da sem mu s prstom in navodilom pokazala, kaj sledi. Brez teh usmeritev bi deček odtaval po
prostoru. Pri dajanju »petice« z roko je potreboval fizično pomoč. Za nagrado je dobil črva, ki
sem ga odvzela po ţe omenjenem principu odštevanja.
Pri vleki na rjuhi je pokazal zadovoljstvo. Na rjuhi je leţal in se obdrţal na njej tako pri
linearnem kot tudi nelinearnem gibanju.
Pri pokanju mehurčkov je potreboval fizično pomoč od zadaj. Z rokami sva skupaj pokala
mehurčke. Ob tej aktivnosti je z obrazno mimiko pokazal, da mu aktivnost ni všeč, predvsem
mu ni bilo všeč dotikanje mehurčkov na obrazu. Občasno je pogled usmeril v mehurčke.
Fizično vodenje je potreboval tudi pri podajanju in ujemanju balona. Pri tem pogleda ni
usmeril v balon.
Brezrokavnik sva skupaj zapela. Pri izvajanju le-te aktivnosti je pokazal zadovoljstvo. Ob
prenehanju zibanja sem ga z roko fizično usmerila k moji glavi in ga verbalno usmerila, da me
pogleda. Ob pogledu sem ga pohvalila in rekla: »L. bi se še zibal.« Za nagrado smo zibanje
nemudoma ponovili.
Ob krtačenju rok je deček pokazal nezadovoljstvo. Brivsko peno je odprl s fizično pomočjo
od zadaj. Ob izvajanju le-te aktivnosti se je zelo sprostil. Vodeno je kroţil po ogledalu, risal
določene elemente. Dejavnosti ni posnemal za mano. S fizično in verbalno pomočjo je nato še
pobrisal ogledalo (stisni gobo, pobriši …).

Razen naslednjih so bili realizirani vsi cilji:
-

Spoznavanje novih pojmov (avto, predlogi, opisovanje početja …): Vsako izvajanje
dejavnosti sem še podkrepila z verbalnim opisom. Kljub temu deček na verbalno pobudo
pri prvi aktivnosti še ni samostojno podal elementov avtomobila.

-

Prireja dele avtomobila na sliko avtomobila: Pri prirejanju posameznih delov avtomobila
na sliko je potreboval fizično pomoč od zadaj.

-

Vzpostavi komunikacijo s pogledom (še): Pri zibanju na rjuhi je bilo potrebno fizično
usmerjanje glave in verbalne spodbude za pogled.

-

Igra se igre izmenjav, se zaveda drugih ljudi: Pri podajanju balona ni vzpostavil očesnega
stika z mamo, prav tako ni samostojno podal/ujel balona.
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Posebnosti:
Med delom je deček pogosto pljuval, grizel in ščipal. Vedenje lahko pripišem neznanemu
okolju, večjim zahtevam, kot jih je vajen v domačem in šolskem okolju ter nepoznavanju
aktivnosti, ki jih je izvajal. Določene aktivnosti niso bile jasno opredeljene (kolikokrat jih bo
moral izvesti), zato je omenjeno vedenje lahko posledica tudi neopredeljenega časovnega
obsega aktivnosti oziroma količinskega obsega le-te.
Deček je med prehodi med aktivnostmi potreboval fizično vodenje, saj je pogosto tekal po
prostoru, odkrenljiv pa je bil tudi med izvajanjem posameznih aktivnosti. Drţanja za roke ni
odklanjal.
Pri delu je bilo potrebnega veliko verbalnega in fizičnega spodbujanja ter vodenja. Prav tako
je deček po vsaki končani aktivnosti dobil za nagrado črva.

Opombe za naslednjo uro:
Namesto peščene ure bi bila v bodoče boljša uporaba slikovnega materiala (3, 2, 1, končano).
Ob uporabi te strategije ob odvzemu nagrade nisem zaznala upiranja.
Določene aktivnosti je potrebno ciljno naravnati, da bo deček vedel, kdaj se aktivnost konča.
V bodoče je potrebno zmanjšati število nagrad. Le-te naj ne dobi skoraj po vsaki aktivnosti,
ampak le po tistih, kjer kaţe največ odpora.

ANALIZA 2. VADBENE ENOTE (7. 10. 2011)

Realizacija ciljev:
Deček je usmeril pogled v sliko avtomobila. Samostojno delov avtomobila še ni prirejal na
sliko, prav tako jih ni podal po verbalnem navodilu. Pri tem je potreboval fizično pomoč od
zadaj. Deček je ţe vedel, da mora slike iztrgati. Ker pa jih samostojno ni trgal po vrstnem
redu, sem mu z roko prekrila nepomembne dele in mu tako omogočila, da je zagrabil pravo
sliko. Za nagrado je dobil svetlikajočega črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja 3, 2,
1, končano.
Deček je gledal demonstracijo stopanja po taktilnih stopinjah. Pri izvedbi sva mu z mamo
fizično vodili noge na posamezno stopinjo in mu ob tem še z roko pokazali, kam mora stopiti.
V stopinje je občasno usmeril pogled.
Pri kotaljenju po blazini je potreboval fizično pomoč. Samostojno aktivnosti ni izvedel. Ob
izvajanju se je smejal. Deček ni usmeril pogleda v demonstracijo aktivnosti.
Deček se je po moji demonstraciji samostojno splazil pod mizo.
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Ob petju pesmi in zibanju v stoţcih ni vzpostavil očesnega stika. Pri tej dejavnosti je bil
opazen odklon. Deček se je med aktivnostjo pogosto poskusil dotakniti površine stoţca. Na
koncu je dobil svetlikajočega črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Deček je brezrokavnik zapel z mojo pomočjo. Ob tem sem ga spodbujala, da je s pogledom
spremljal početje. Fizično sem ga usmerjala, da je vzel le eno število. Ker se je deček v tunelu
pogosto ustavil, sva ga z mamo motivirali s črvom, ki sva ga mu sproti kazali. Števila je
samostojno vstavil v ustrezne odprtine. Pri podajanju petke z roko je potreboval fizično
vodenje. Na koncu je za nagrado dobil črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Deček je po verbalnih navodilih samostojno sedel na rolko. Pri izvajanju je potreboval
verbalno in fizično vodenje, in sicer sem od zadaj vodila dečkove roke po vrvi. V vrv ni
usmeril pogleda. Pri tej dejavnosti se je močno upiral, kričal in poskušal tudi ugrizniti.
Pozornost na vrv smo usmerili s črvom, ki ga je deček dobil za nagrado na koncu aktivnosti.
Odvzela sem ga po principu odštevanja.
Na terapevtski ţogi se je na začetku zopet upiral, potem pa ne več. V štirinajstih poskusih je s
fizično pomočjo razvrstil dve ţogi, ostalih dvanajst pa sam. Pri podajanju petke z roko je še
vedno potreboval fizično vodenje. Po končani aktivnosti je dobil svetlikajočega črva, ki sem
ga odvzela po principu odštevanja.
Pri hoji po klopi je deček potreboval fizično pomoč pri drţi cedila. Prav tako ga je mama
drţala za drugo roko, da se ni zaigral z materialom, ki ga je prenašal v cedilu. Pri metanju
različnega materiala v plastično posodo sem ga sprva verbalno in fizično usmerjala, kasneje
usmeritve niso bile več potrebne. Potrebna je bila samo fizična pomoč pri drţanju cedila, saj
je hotel v plastično posodo odvreči tudi to. Po klopi je nazaj hodil brez fizične pomoči.
Fizične usmeritve je potreboval tudi pri nalaganju materiala na cedilo. Material je pogosto
nosil k ustom in si ga pritiskal na čeljust, kar lahko kaţe na oralno hiposenzibilnost. Fizično
pomoč je potreboval pri podajanju petke z roko. Za nagrado je dobil črva, ki sem ga odvzela
po principu odštevanja.
Demonstrirala sem skakanje v obroče. Mojega početja deček s pogledom ni spremljal. Pri
delu ni usmeril pogleda v svoje početje. Pri stopanju v obroče je potreboval fizično pomoč,
samostojno je pogosto stopil na rob obroča. Obroče z izrastki je samostojno nataknil na
palico.
Pri postavljanju kegljev na barvne podstavke za sok sem ga fizično usmerjala. Kasneje sem ga
usmerila le še tako, da sem mu s prstom pokazala, na kateri krog naj postavi plastenko.
Plastenke sem mu sproti podajala. Pri podiranju kegljev je stal in ni usmeril pozornosti v
plastenke. S črvom sem pritegnila pozornost pri kegljih. S fizično pomočjo od zadaj sva
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podrla keglje. Pri tem se je močno upiral. Petko z roko je podal s fizično pomočjo. Za nagrado
je dobil svetlikajočega črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Skupaj sva zapela brezrokavnik. Dejavnost mu je bila zelo všeč, ob izvajanju se je smejal. Pri
pogledu sem ga fizično usmerjala k mojemu obrazu in ga verbalno spodbudila k pogledu.
Pogled sem nato močno pohvalila in nemudoma smo zibanje ponovili.
Ob krtačenju rok ni bilo zaznati negodovanja. Ob dotikanju plastelina se je deček slinil in
pljuval. S fizično pomočjo od zadaj je valjal plastelin in ga oblikoval z modelčki. Elementov
(modelov) po verbalnem navodilu ni podal. Pomagal je pri pospravljanju rekvizitov. Na
koncu je dobil še štampiljko, ki si jo je sam izbral (pujs).

Razen naslednjih, so bili realizirani vsi cilji:
-

Spoznavanje novih pojmov (avto, predlogi, opisovanje početja …): Samostojno ni podal
imenovanih delov avtomobila.

-

Prireja dele avtomobila na sliko avtomobila: Pri tem je potreboval fizično pomoč od zadaj,
prav tako sem mu prekrila dele, ki niso bili pomembni za izvedbo posameznega elementa
aktivnosti.

-

Vzpostavi komunikacijo s pogledom (še): Pri zibanju sem dečkovo glavo fizično usmerila
k mojem obrazu in ga z verbalno spodbudo spodbudila k pogledu.

Posebnosti:
Pri delu se je deček še vedno upiral. Nezadovoljstvo je pogosto izrazil s ščipanjem, grizenjem,
pljuvanjem. Kljub temu je bilo manj beganja po prostoru.

Opombe za naslednjo uro:
Pri stopanju na stopinje bi bila predvidoma boljša fizična pomoč od spredaj (Pred dečkom
stopam po stopinjah nazaj in mu s tem onemogočim hitrejše stopanje po stopinjah, hkrati pa
mu usmerim pogled v stopinje).
Ker se deček v tunelu pogosto zaigra z materialom, bi bilo bolje, če bi bil tunel krajši.
Za izvedbo hoje po klopi bi bilo bolje, če cedilo na roko pritrdili z lepilnim trakom.
Zaradi oralne hiposenzibilnosti bi bilo primerno pred izvedbo aktivnosti, za katero potrebuje
taktilne vrečke, izvesti čvrst pritisk na čeljust.
Keglje naj naslednjič podira kleče in z večjo ţogo.
Zaradi odpora, ki ga kaţe ob dotiku plastelina, mu v plastelin skrij bombon, ki ga mora
izkopati s prsti.
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ANALIZA 3. VADBENE ENOTE (9. 10. 2011)

Realizacija ciljev:
Deček med petjem pesmi ni gledal v ogledalo in ni vzpostavljal očesnega stika. Od zadaj sem
ga fizično vodila pri trganju delov avtomobila. Kasneje sem mu podala verbalna navodila, kaj
mora iztrgati in mu omenjeni del pokazala s prstom. Samostojno je zalepil luči in okna.
Dejavnosti se je upiral. Za nagrado je dobil svetlikajočega črva, ki sem ga odvzela po principu
odštevanja.
Deček se je sprva upiral tudi dejavnosti na terapevtski ţogi. Kasneje je med skakanjem po le
tej s smehom pokazal zadovoljstvo. Rdečega in zelena kroga med skakanjem ni upošteval. Pri
upoštevanju le-teh je potreboval fizično vodenje. Med skakanjem po terapevtski ţogi ni
vzpostavil očesnega kontakta.
Ob kotaljenju po blazini se je smejal. Pri natikanju oblik na palice sem ga postavila v klečeč
poloţaj. Od osmih poskusov je samostojno razvrstil pet oblik, pri treh je potreboval fizično
pomoč. Fizično sem ga usmerila pri dajanju petke z roko, za nagrado je dobil črva. Odvzela
sem ga po principu odštevanja.
Dejavnosti zavijanje v »palačinko« se je zopet upiral. Ker deček zelo uţiva v dejavnosti
zibanja z rjuho, sem ga poskusila zaviti v rjuho. Ob tem je bilo zaznati manj upiranja kot
sicer. Za nagrado je dobil svetlikajočega črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Ob vstavljanju števil v ustrezne odprtine, se je upiral leţanju na terapevtski ţogi. V zgornjem
delu trupa se je lepo iztegnil. Kasneje se dejavnosti ni več upiral. Dečka sem verbalno
spodbudila k dajanju petke z roko. Ker odziva ni bilo, sem ga pri tem fizično vodila. Za
nagrado je dobil svetlikajočega črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Pri hoji po vrvi sem dečka fizično vodila od zadaj. Drţala sem ga za ramena in ga fizično z
nogo ter verbalno spodbujala k stopanju po vrvi. Deček početja ni spremljal s pogledom. Prav
tako ni stopal na vrv kljub taktilnemu občutenju le-te. Kljub usmerjanju pogleda s črvom letega ni usmeril na vrv. Fizično sem ga usmerjala tudi pri tem, da je na eni strani vzel le eno
obliko. Samostojno je le-to na drugi strani vrgel v košaro.
Pri podajanju terapevtske ţoge je deček potreboval fizično pomoč od zadaj. Dečka sem prijela
za roke in skupaj sva mami podala ţogo. Nato sem prijela še noge in ga fizično spodbudila k
odrivu. Ţogo je nekajkrat podal tudi samostojno. Med dejavnostjo je deček pogosto vzpostavil
očesni stik z osebo, s katero se je igral igro izmenjave.
Pri metanju taktilnih nogavic v škatlo sem mu nogavice podajala na levo in desno stran. Pri
pobiranju nisem uporabljala kriţnih gibov z rokami. Deček je nogavice pogosto nosil k ustom
- 55 -

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta

Krajnc Sara; diplomsko delo

in si jih pritiskal na čeljust. Poskusila sem z daljšimi podajami, pri katerih sem opazila, da je
bilo občutno manj nošenja materiala k ustom. Od šestindvajsetih poskusov je deček
samostojno vrgel nogavice v škatlo v štirinajstih poskusih, pri dvanajstih podajah je
potreboval fizično usmerjanje od zadaj. Fizično sem ga vodila pri dajanju petke z roko. Za
nagrado je dobil črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Pri postavljanju kegljev na barvne podstavke za sok je potreboval zelo malo fizičnega vodenja
od zadaj. Dečku sem samo s prstom pokazala, kam naj postavi posamezne keglje, ki sem mu
jih sproti podajala. Pri podiranju kegljev z ţogo pogleda ni usmeril v cilj, zato smo ga
poskusili usmeriti s črvom. Tudi takrat pogleda ni vzpostavil. Pri podiranju kegljev sem ga
fizično vodila od zadaj. Samostojne podaje ni bilo.
Ob zibanju na rjuhi je deček prvič samostojno vzpostavil očesni stik, ki je sporočal, da bi se
še gugal. Za nagrado je dobil črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Deček je samostojno zavihal rokave po verbalnem navodilu. Pri krtačenju rok se je upiral. Ob
dotikanju plastelina je zopet pljuval. Ko sem mu vanj skrila bombon, pa je s pljuvanjem
prenehal.
Deček je samostojno vtaknil palice v luknje. Na palice sem nataknila po en primer barve. Pri
delu je deček od dvanajstih poskusov potreboval fizično pomoč pri šestih. Ostalih šest je
razvrstil samostojno. Pri delu sem imela občutek, da je deček hotel razvrščati oblike po obliki
in ne po barvi. Pri delu sem ga postavila v klečeči poloţaj, ki mu je omogočal večjo
usmerjanje pozornosti na delo. Po končani aktivnosti sem ga fizično vodila pri dajanju petke z
roko, za nagrado pa je dobil tudi črva. Odvzela sem ga po principu odštevanja.

Razen naslednjega, so bili realizirani vsi cilji:
-

Spoznavanje novih pojmov (avto, predlogi, opisovanje početja …): Po verbalnih navodilih
še ni samostojno vzel delov avtomobila.

Posebnosti:
Zaznati je bilo več upiranja med aktivnostmi. Deček je še bolj pogosto grizel, ščipal, pljuval,
kar pripisujem izvajanju aktivnosti v domačemu okolju.

Opombe za naslednjo uro:
Pri izvajanju aktivnosti na tleh je optimalen klečeč poloţaj, ki mu onemogoča, da bi legel na
tla in se zaigral z materialom.
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Pri podajanju nogavic je bilo občutno manj nošenja materiala k ustom, ko so bile podaje
daljše. V bodoče uporabljaj še kriţne gibe z rokami, ki spodbujajo aktiviranje obeh
moţganskih polovic.

ANALIZA 4. VADBENE ENOTE (14. 10. 2011)

Realizacija ciljev:
Dečka sem fizično vodila samo pri trganju koles. Ostale dele avtomobila je iztrgal tako, da
sem mu s kazalcem pokazala, kateri del mora iztrgati. Le-to sem podkrepila še z verbalnimi
navodili. Na sliko je prirejal vse dele, razen šoferja in motorja; pri teh dveh na podlagi ni
slike, na katero bi ju priredil. Za nagrado je dobil črva, ki sem ga odvzela po principu
odštevanja.
V naslednji aktivnosti sem ga fizično vodila od spredaj. Ob tem sem opisovala dogajanje. Pri
spuščanju po toboganu je deček zelo uţival. Samostojno je po moji demonstraciji stopil čez
oviro, se splazil pod mizo in ob fizični opori stopil na stol. Pri spuščanju po toboganu sem s
prsti odštevala 3, 2, 1, greva. Za nagrado je dobil svetlikajočega črva.
Na ponija je sprva sedel nepravilno. Po demonstraciji je popravil sedenje. Med skakanjem je
vzpostavil beţni očesni kontakt. Zelenega in rdečega kroga (»stop« in »skačeva«) ni
upošteval, pri tem je bilo potrebno fizično vodenje.
Dečka sem od zadaj vodila pri postavitvi rok na vizualno oporo (dlani) in pri potiskanju
obteţene rolke med stoţci. Pri dejavnosti se je upiral, vmes je legel na tla. Na koncu je v
plastični posodi samostojno razvrstil in vrgel dvanajst vrečk in ţog, pri razvrščanju šestih
vrečk in ţog je potreboval fizično in verbalno vodenje. Le-teh ni pravilno razvrstil zato, ker ni
usmeril pogleda v svoje početje in material, ki sem mu ga podala. Fizično sem ga vodila pri
dajanju petke z roko, za nagrado si je zasluţil črva. Tega sem odvzela po principu odštevanja.
S fizično pomočjo si je zapel brezrokavnik. V tunelu se je zopet pogosto obotavljal. Pri
prehodu skozi tunel se je potiskal po zadnjici. Zaradi obotavljanja je bilo potrebno dodatno
motiviranje s črvom, ki ga je na koncu dobil za nagrado. Odvzela sem ga po principu
odštevanja.
Na verbalno zahtevo si je sezul nogavice. Pri mečkanju papirja je potreboval fizično pomoč.
Ob tem je kazal nelagodje. Ob opori je hodil po različno visokih ovirah. Ob tem sem
opisovala dogajanje (stopi gor, dol). Papir je samostojno vrgel v plastično posodo in bil pri
tem zelo uspešen. Pri hoji po lepilnem traku je potreboval fizično pomoč s strani. Pri hoji ni
poloţil celega stopala na lepilni trak, kar lahko kaţe na taktilno občutljivost na tovrsten
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material. Fizično sem ga vodila pri dajanju petke z roko, za nagrado je dobil črva. Odvzela
sem ga po principu odštevanja. Pri obuvanju nogavic je potreboval fizično pomoč.
Deček je samostojno posegel po brezrokavniku, ki sem mu ga dovolila nositi med vleko z
rjuho. Na rjuhi je sedel in se obdrţal na njej tako pri linearnem kot tudi nelinearnem gibanju.
Pri hoji s hoduljami je potreboval fizično pomoč pri drţi vrvi in premikanju nog. Sprva mu je
mama premikala noge od spredaj, jaz sem ga fiksirala od zadaj. Kasneje fizične pomoči od
spredaj ni več potreboval, saj je izmenično ţe samostojno premikal noge. Pomoč je bila
potrebna samo zaradi ohranjanja ravnoteţja in drţe vrvi. Za cilj hoje sem mu pokazala črva, ki
ga je nato dobil za nagrado. Odvzela sem ga po principu odštevanja.
Pri postavitvi kegljev sem ga usmerjala s prstom. Keglje sem mu podajala sproti. Pri
podiranju kegljev sva uporabila večjo ţogo. Ker deček še ni samostojno zakotalil ţoge, je bila
potrebna fizična pomoč od zadaj. Pri tem sem mu s svojimi nogami drţala razkoračene
njegove noge in ga spodbujala k odrivu ţoge. Na koncu je dobil črva, ki sem ga odvzela po
principu odštevanja.
Brezrokavnik, ki ga potrebuje pri zibanju na rjuhi, je ţe poskusil samostojno zapeti. Pri tem je
potreboval malo fizičnega usmerjanja. Med zapenjanjem me je samoiniciativno poboţal po
glavi. Pri zibanju je ţe samoiniciativno vzpostavljal očesni stik. Ob izvajanju se je zelo
sprostil in kazal veliko zadovoljstvo.
Na verbalno pobudo je samostojno zavihal rokave. Krtačenju se je ponovno upiral. Ob risanju
s peno po ogledalu se je zelo sprostil. Risal je samostojno in vodeno. Dejavnosti ni posnemal,
prav tako ob izvajanju ni vzpostavil očesnega stika.

Razen naslednjega, so bili realizirani vsi cilji:
-

Spoznavanje novih pojmov (avto, predlogi, opisovanje početja …):

Po verbalnih

navodilih še ni samostojno vzel delov avtomobila.

Posebnosti:
Ker je deček pogosto legel na tla, sem mu material nastavila višje in ga s tem spodbudila k
vstajanju.

Opombe za naslednjo uro:
Ker ob ogledalu ni vzpostavljal očesnega stika, bi predvidoma bilo bolj smiselno izvajanje
aktivnosti nasproti otroka.
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Prav tako ni vzpostavljal očesnega stika in ni posnemal dejavnosti pri risanju z brivsko peno.
Najbolj optimalna bi bila uporaba prozornega stekla. Deček bi sedel na eni strani, jaz na drugi
strani.

ANALIZA 5. VADBENE ENOTE (16. 10. 2011)

Realizacija ciljev:
Pri petju pesmi je na verbalno pobudo ţe podal dele avtomobila. Dele avtomobila je trgal po
vrstnem redu in jih prirejal na podlago. Fizično pomoč je potreboval samo pri pripenjanju
slike šoferja in motorja. Kot sem ţe omenila, ti dve sliki nimata slike na podlogi. Ob izvajanju
se je smejal in vzpostavljal več očesnega stika kot prej. Pri delu sem mu fiksirala levo roko,
da se ni zaigral z materialom. Na koncu sem ga fizično vodila pri dajanju petke z roko. Za
nagrado je dobil črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Ob skakanju na ţogi je upošteval rdeči in zeleni krog. Pri izvajanju se je smejal.
Deček se je smejal ob izvajanju aktivnosti čoln. Ob tem je vzpostavil očesni stik. Za nagrado
je dobil črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Ob zavijanju v palačinko se je ponovno upiral. Zato sem nanj poloţila obteţen brezrokavnik
in odejo. Čezenj sem zakotalila tudi terapevtsko ţogo. Ob tem je bilo manj upiranja.
Ob podajanju nogavic se je deček zelo upiral. Pri ujemanju in podaji je potreboval fizično
pomoč od zadaj. Nogavice je pogosto tipal in jih ni ţelel podati nazaj.
Leţanju na terapevtski ţogi se je upiral. Ker barvnih krogov ni ţelel prirediti na podlago, sem
ga postavila v klečeči poloţaj, v katerem je nadaljeval delo. Fizično usmerjanje je potreboval
pri prirejanju šestih barvnih krogov na podlago, petnajst krogov je priredil samostojno. Na
verbalno pobudo je z roko prvič samostojno podal pet. Dobil je tudi črva, ki sem ga odvzela
po principu odštevanja.
Pri hoji po vrvi je potreboval fizično pomoč od zadaj. Pogleda ni usmeril v vrv. Pri
razvrščanju ţivali je potreboval fizično pomoč pri štirih primerih, ostalih osem je samostojno
razvrstil. Da bi deček usmeril pogled pri hoji, smo mu namestili stole in klubsko mizo. Po leteh je hodil samostojno in bil hkrati primoran, da je usmeril pogled.
Pri podajanju ţoge sem ga fizično vodila od zadaj. Z mojimi nogami sem fiksirala njegove.
Ob tem se je zelo upiral. Pri podajanju ni usmeril pogleda v mamo. Nekajkrat je refleksno tudi
sam podal, pri tem ni usmeril pogleda v cilj. Na koncu je dobil črva, ki sem ga odvzela po
principu odštevanja.
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Deček je pri metanju vrečk v škatlo potreboval fizično usmerjanje od zadaj. Izvajala sva
kriţne gibe pri stegovanju. Od šestindvajsetih poskusov je enajstkrat samostojno vrgel vrečke
v škatlo. V ostalih petnajstih poskusih je potreboval fizično pomoč. Keglje je ţe samostojno
postavljal. Pri tem ni potreboval usmerjanja s prstom, le material sem mu podajala sproti. S
črvom smo mu usmerili pogled v keglje. Le-te je podrl s fizično pomočjo od zadaj.
Pri zibanju je ţe samostojno vzpostavil očesni stik in s tem nakazal ţeljo po ponovnem
zibanju.
Krtačenju se ni upiral, je pa z obrazno mimiko pokazal, da mu dejavnost ni všeč. V plastelin
sem mu zopet skrila bombon. Dečku stik s plastelinom ni bil všeč, kljub temu pa ob stiku ni
pljuval, kot je to počel prej. Plastelin je samostojno valjal z roko.

Realizirani so bili vsi cilji.

Posebnosti:
Deček se dejavnostim še vedno pogosto upira. Kljubovanje lahko pripišemo izvajanju
aktivnostim v domačem okolju.

Opombe za naslednjo uro:
Namesto hoje po vrvi bi bila primernejša hoja po oţji, daljši deski.

ANALIZA 6. VADBENE ENOTE (19. 10. 2011)

Realizacija ciljev:
Ob petju pesmi je na verbalno pobudo ţe podal dele avtomobila. Razen šoferja in motorja je
na podlago priredil vse dele. Med izvajanjem sva se obrnila proti steni, saj je zelo pogledoval
po telovadnici. Ob izvajanju je vzpostavljal očesni kontakt. Prvič je samostojno izvedel
gibalni element (okna). Hotel me je prijeti za roke. Ker sem jih izmaknila, je sledil mojim
rokam.
Bos je hodil po taktilnih stopinjah in obročih z izrastki. Ob tem ni kazal nelagodja. Pri
skakanju na trampolinu je usmeril pogled v rdečo in zeleno piko ter upošteval njun pomen.
Fizično pomoč je potreboval pri hoji po vrvi in po stopinjah.
Po ribstolu je splezal samostojno. Upošteval je tudi znak stop. Na blazino ni skočil, ampak je
stopil. Pri tem je potreboval fizično pomoč.
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Deček se je upiral pri dejavnosti v stoţcih. Med petjem ni vzpostavil očesnega stika. Pogosto
se je ţelel dotakniti površine stoţca.
Pri zavijanju v palačinko sem mu pustila, da se je sprva pokril sam. Kasneje sem ga zavila in
izvedla čvrsti pritisk na telo. Danes se prvič ni upiral. Čezenj sem zakotalila še valj.
Deček se je na rolki samostojno potiskal naprej. Ob tem smo ga motivirali s črvom. Kleče je
samostojno razvrstil petnajst ţog in vrečk, pri sedmih je potreboval fizično pomoč. Na koncu
je dobil črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Na terapevtski ţogi se ni upiral. Na palico je nataknil vse obroče. Pri izvedbi samokolnice je
potreboval fizično pomoč od spredaj.
Pri potiskanju po klopi je potreboval fizično pomoč samo na začetku, kasneje se je ţe potiskal
samostojno. Sprva je vodeno poiskal tudi število, ki sem ga zataknila za pas. Ob koncu je
število ţe samostojno poiskal. Vsa števila je vstavil v ustrezno odprtino. Po klopi je sam hodil
nazaj. Opazne so bile teţave pri motoričnem načrtovanju, za posamezni korak naloge so bila
potrebna verbalna navodila ali usmeritve z roko. Ko usmeritev ni bilo, je begal po telovadnici.
S fizično pomočjo je z roko podal petko.
Deček je pri vleki na rjuhi leţal. Rjuho sem prijela na krajši razdalji in tako dečku
onemogočila leţanje na njej. Pri manevriranju po prostoru je deček na rjuhi obdrţal
ravnoteţje.
Mehurčke je pokal s fizično pomočjo. Ob tej dejavnosti je izrazil nelagodje. V mehurčke je
redko usmeril pogled.
Brezrokavnik si je samostojno zapel. Za ponovitev dejavnosti je ţe vzpostavil dolgotrajni
očesni stik. Nekajkrat sem se po končanem zibanju umaknila od rjuhe. Deček je prišel do
mene, me pogledal v oči in fizično vodil do rjuhe.
Krtačenju se ni več upiral. Ob risanju z brivsko peno z nogami in rokami je uţival.

Realizirani so bili vsi cilji.

Posebnosti: /

Opombe za naslednjo uro:
Na sliki avtomobila nariši šoferja in motor oziroma označi prostor, kamor mora prilepiti
omenjena dela.
Petje pesmi v bodoče izvajaj tako, da je otrok obrnjen proti steni, stran od motečih dejavnikov
v prostoru.
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Opuščaj fizično vodenje pri dejavnostih, kjer deček nakaţe interes za samostojno delo (npr.
petje pesmi).
Za doskok na blazino uporabi manjše lesene stopnice.
Ker se deček v stoţcu pogosto dotika površine, mu dotikanje omogoči kot nagrado za dobro
opravljeno delo (ko vzpostavi očesni stik, vztraja pri zibanju na stoţcu do konca).
Pri dejavnostih, kjer je opazen odklon (npr. zavijanje v palačinko), mu dopusti več kontrole
nad delom in manj vodenja.
Zmanjšaj število nagrad oziroma jih spremeni. Senzorni draţljaji, ki jih išče v okolju (npr.
tipanje vrečk, stoţca ipd.) naj mu bodo nagrada za dobro opravljeno delo in trud.
Pri risanju z brivsko peno z nogami, naj deček sedi na višji podlagi.

ANALIZA 7. VADBENE ENOTE (20. 10. 2011)

Realizacija ciljev:
Deček je ob petju vzpostavljal očesni kontakt. Ob izvajanju se je smejal. Prirejal je vse dele
razen šoferja in motor. S fizično pomočjo je z roko podal petko.
Pri kotaljenju po blazini je potreboval fizično pomoč. Mama ga je drţala za noge, jaz za roke.
Hkrati sem mu z roko fiksirala obroč, ki ga je moral prenesti na drugo stran blazine. Ob
izvajanju se je smejal. Samostojno je nataknil obroče na palico.
Deček je po usmerjanju z roko samostojno stopil čez oviro. Pri stopanju po barvnih krogih je
potreboval fizično pomoč od spredaj. Ob tem je usmeril pozornost na kroge in samostojno
stopil na vsaki krog. Samostojno se je splazil pod mizo. Na verbalno pobudo je z roko podal
petko. Na začetek aktivnosti se je vrnil z usmerjanjem. Na koncu je dobil črva, ki sem ga
odvzela po principu odštevanja.
Na rolki se je samostojno potiskal do črva. Kleče je samostojno razvrstil devet taktilnih vrečk,
fizično pomoč je potreboval pri razvrščanju petih vrečk. Podala sem mu tudi nekaj taktilnih
vrečk, ki po barvi niso sodile v nobeno plastično posodo. Le-te je vrnil v posodo z vsemi
vrečkami. Z roko je vodeno podal petko. Za nagrado je dobil črva, ki sem ga odvzela po
principu odštevanja.
Skozi tunel se je ponovno potiskal po zadnjici. Ker se je med prenosom števila v tunelu zopet
ustavil, je bilo potrebno usmerjanje s črvom. Števila je samostojno vstavil v ustrezne odprtine.
Za nagrado je v tunelu s črvom lahko legel. Odvzela sem ga po principu odštevanja.
Pri zavijanju v palačinko se ni upiral. Ob čvrstem pritisku na telo, se je umiril. Samostojno se
je poskušal odvrteti.
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Samostojno je hodil po klopi in stopnicah. S stopnic ni skočil, ampak stopil na blazino.
Pri hoji s hoduljami ni bila več potrebna fizična pomoč od spredaj. Dečka sem drţala od
zadaj, pomagala pa sem mu tudi pri drţi vrvi. Noge je samostojno premikal. Ob tem je
usmeril pogled v svoje početje in v cilj - črva. Le-tega je dobil za nagrado, ki sem mu jo
odvzela po principu odštevanja.
Ţogo je podajal s fizično pomočjo. Dečka sem nekajkrat potisnila naprej, takrat je ţogo
poskušal tudi sam odbiti. Ţogo je nekajkrat podal tako, da je dvignil zapestje. Med delom je
nekajkrat usmeril pogled v mamo.
Brezrokavnik si je zapel samostojno. Za ponovno zibanje je vzpostavljal dolgotrajni očesni
stik. Med zibanjem sva se z mamo obrnili tako, da je bil deček usmerjen k mami. Za ponovno
zibanje ni pogledal mame, ampak se je obrnil proti meni.
Ob masaţi se je zelo umiril. Na glavi ni dopustil masiranja z ţogo z izrastki. Pri dotiku ostalih
delov telesa s krtačo/ ţogo ni bilo opaziti odpora.

Realizirani so bili vsi cilji.

Posebnosti: /

Opombe za naslednjo uro:
Pri podajanju ţoge dečka drţi za zapestje, sam pa naj s prsti odbije ţogo.
Dečka fizično usmerimo, da po zibanju na rjuhi pogleda osebo, h kateri je obrnjen in tako
izrazi ţeljo po ponovnem zibanju.
Z ţogo z izrastki izvedi čvrst pritisk na lice in čeljust.

ANALIZA 8. VADBENE ENOTE ( 21. 10. 2011)

Realizacija ciljev:
Po verbalnih navodilih je samostojno vzel dele avtomobila in jih priredil na podlago. Teţave
je še vedno imel pri prirejanju motorja in šoferja. Med delom je vzpostavljal očesni kontakt.
Samostojno ni posnemal gibalnih elementov pesmi.
Po usmeritvi z roko je samostojno stopil čez oviro. Fizično vodenje od spredaj je bilo
potrebno pri stopanju na taktilne stopinje. Samostojno se je splazil pod mizo. Pri skakanju po
trampolinu ni vzpostavljal očesnega kontakta, je pa upošteval rdeči in zeleni krog. Ob tem se
je smejal. Za nagrado je dobil črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
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Deček je samostojno splezal po ribstolu. Pri metanju ţog v koš je potreboval veliko verbalnih
in fizičnih spodbud.
Ob zibanju v stoţcu se je smejal. Vztrajal je do konca aktivnosti. Med petjem ni vzpostavil
očesnega stika.
Deček je uţival pri zavijanju v palačinko. Nekajkrat se je poskusil tudi samostojno odviti.
Na rolki je samostojno drţal palico. Dejavnost mu je bila všeč. Kleče je od petih ustrezno
razvrstil štiri barvne kroge. Material je na verbalno pobudo pomagal tudi pospraviti.
Fizično pomoč je potreboval pri mečkanju papirja. Ob leţanju na terapevtski ţogi je papir
samostojno vrgel v plastično posodo. Pri dejavnosti se ni upiral. Samokolnico je izvedel s
fizično pomočjo od spredaj. Mama je premikala dečkove roke na postavljene kroge. Za
nagrado je dobil črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Dečka sem fizično vodila pri hoji po krogih. Ker je bila med krogi tudi vrv, v prvem poskusu
deček pogosto ni vedel, ali mora stopiti na vrv ali kroge. Vrv sem mu v naslednjem poskusu
odstranila. Pri hoji po krogih ni stopil na vse kroge, saj pozornosti ni usmeril v kroge.
Pri hoji po gredi je bila zaradi obročev z izrastki (nestabilna podlaga) nujno potrebna fizična
pomoč. Deček je samostojno vstavil števila v ustrezne odprtine.
Na rjuhi je sedel in se na njej obdrţal med manevriranjem po prostoru. Na koncu je dobil
črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Pri podajanju balona pogleda ni usmeril v mamo. Prav tako je potreboval fizično pomoč pri
podaji in ujemanju balona.
Samostojno je zapel brezrokavnik. Samostojno je s pogledom izrazil ţeljo po ponovnem
zibanju. Očesni kontakt, ki ga je vzpostavil, je bil dolgotrajen.
Pri masaţi se je sprostil. Ni prenesel dotikanja ţoge na glavi.

Realizirani so bili vsi cilji.

Posebnosti: /

Opombe za naslednjo uro:
Balon je v gibanju počasnejši in tako laţji za ujemanje. Glede na to, da je deček poprej ţe
samostojno podajal ţogo z dvigom zapestij, bi bilo smiselno nadaljevati aktivnosti po
podobnem principu.
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ANALIZA 9. VADBENE ENOTE (23. 10. 2011)

Realizacija ciljev:
Deček je med petjem pesmi vzpostavljal očesni kontakt. Samostojno je posnemal gibalna
elementa okna in brisalci. Pri tem me je zopet poskušal prijeti za roke, ker pa mu dotika nisem
dovolila, je s svojimi rokami spremljal gibanje mojih rok. Na verbalno pobudo je z roko
samostojno podal petko. Za nagrado je dobil črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Ob skakanju na terapevtski ţogi je upošteval rdeči in zeleni krog. Med skakanjem je
vzpostavil očesni stik. Dejavnost mu je bila všeč.
Pri legi na terapevtski ţogi je vse podane ţivali samostojno vstavil v ustrezne odprtine. Na
verbalno pobudo je z roko samostojno podal petko. Brez fizične pomoči od spredaj je izvedel
samokolnico do črva. Le-tega sem mu odvzela po principu odštevanja.
Ob zavijanju v palačinko je sprva protestiral, nato ne več.
Pri hoji po vrvi sem ga sprva fizično vodila od spredaj, tako da sem se vzvratno premikala po
vrvi. Ker deček ni usmeril pogleda v vrv, sem ga fizično vodila še od zadaj. Ob izvajanju sem
opazila, da četudi ni usmeril pogleda v vrv, je po le-tej stopal po taktilnem občutku. Deček je
v ustrezno odprtino samostojno vstavil štiri vozila, pri dveh je potreboval fizično vodenje.
Samostojno je z roko podal petko.
Deček je nogavice devetnajstkrat samostojno vrgel v škatlo. Pri tem se ni zaigral z materialom
oziroma le-tega ni nesel k ustom. Pri treh podajah sem ga zaradi igranja z materialom fizično
spodbudila k metu nogavice v škatlo. Na verbalno pobudo z roko ni podal petke, pri tem je
potreboval fizično vodenje.
Pri podajanju ţoge sem z nogami fiksirala njegove noge. Drţala sem ga za zapestje, sam pa je
s prsti odbijal ţogo. Pri podajanju je usmeril pogled v cilj.
Keglje je samostojno postavil na barvne podstavke za sok. Pri podiranju le-teh sem ga drţala
za zapestje, samostojno pa je s premikom prstov odrinil ţogo. Pri tem je usmeril pogled v cilj.
Na koncu je na verbalno zahtevo pomagal pri pospravljanju materiala.
Samostojno si je zapel brezrokavnik. Tokrat sta dečka zibala mama in pomočnik. Kljub temu
je pogledal mene in s tem izrazil ţeljo po ponovnem zibanju. Potrebno je bilo fizično
usmerjanje glave k tistemu, ki ga je gugal. Kasneje je s tistim, ki ga je gugal, samoiniciativno
vzpostavljal pogled.
Ob masaţi se je sprostil. Nelagodje je kazal pri masiranju glave z ţogo.

Realizirani so bili vsi cilji.
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Posebnosti:
Zaradi stalnosti partnerjev pri zibanju, se je navadil vzpostavljati pogled za ponovno zibanje
le z mano. Zaradi fleksibilnosti bi bilo bolje, če bi se partnerji pri zibanju menjali. Tako bi se
deček naučil, da mora pogled vzpostaviti z osebo, ki ga ziba.

Opombe za naslednjo uro: /

ANALIZA 10. VADBENE ENOTE (25. 10. 2011)

Realizacija ciljev:
Deček je gledal v oči in pričakoval petje. Dele avtomobila je iztrgal po navodilu. Razen
motorja in šoferja je samostojno prirejal vse avtomobilske dele. Zopet je poskušal prijeti moje
roke. Ker mu prijema nisem dovolila, je sledil premikanju mojih rok. Tako je posnemal
naslednja gibalna elementa: okna in brisalci. Ker mu nisem dala rok, je vmes legel na tla. Pri
zadnjem gibalnem elementu (šofer) ni počakal do konca izvedbe, ampak je legel na tla. Kljub
temu sem zahtevala, da dejavnost dokonča.
Pri stopanju na stopinje sem ga fizično vodila od spredaj. Pri tem je občasno usmeril pogled v
stopinje in zato tudi usmerjeno stopal po le-teh. Pri kotaljenju po blazini je bila potrebna
pomoč pri drţi rok in nog, deček se ni samostojno zakotalil po blazini. Na koncu blazine je
samostojno razvrstil obroče na palice ustrezne barve. Pri natikanju na palice je material
pogosto poskušal natakniti sede. Sam ni uvidel, da bi mu bilo laţje natikati stoje. Odkrenljiv
je bil pri kotaljenju po blazini, pogosto se je namreč poskušal dotakniti črt, ki so bile na
blazini. Pri prenosu materiala na drugo stran je pogosto posegel po več kosih. Morala sem ga
fizično usmeriti, da je pobral le en kos.
Ker se zibanju na stoţcih ni upiral in je občasno vzpostavil očesni stik, je za nagrado lahko
tipal površino stoţca. Na koncu je na verbalno pobudo z roko samostojno podal petko.
Pri vleki rolke je potreboval fizično pomoč mame. Med dejavnostjo je pogosto stekel po
prostoru. Pri izvedbi je bilo potrebnih veliko verbalnih in fizičnih spodbud. Vrečke je
samostojno vrgel v plastično posodo.
Ob leţanju na terapevtski ţogi je pri razvrščanju stoţcev na palice potreboval fizično pomoč
le dvakrat. Samostojno je razvrstil šest stoţcev. Pri natikanju na palico je bil zaradi laţje
izvedbe potreben nagib le-teh. Samokolnico je samostojno izvedel. Za nagrado je dobil črva,
ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
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Deček je samostojno zapel brezrokavnik. V tunelu je pri prenosu prvega števila zopet legel.
Ostala števila je prinesel brez obotavljanja. Med prehodom po tunelu se je potiskal po
zadnjici. Fizično sem ga vodila pri dajanju petke z roko.
Fizično pomoč je potreboval pri postavljanju materiala na cedilo. Prav tako sem dečka drţala
za desno roko, da se med prehodom po klopi ni zaigral z materialom. V osmih poskusih je
vrgel cedilo v plastično posodo samo trikrat. Fizično pomoč od zadaj je potreboval tudi pri
hoji po vrvi. V polovici poskusov ni usmeril pogleda v vrv. Na verbalno pobudo je
samostojno podal petko z roko.
Mama je dečku keglje sproti podajala, jaz pa sem mu s prstom pokazala, kam naj postavi
posamezni kegelj. Pri kotaljenju ţoge v keglje sem mu fiksirala roke v zapestju, samostojno
pa je z dvigom prstov ţogo zakotalil v keglje. Fizično pomoč je potreboval od zadaj, s svojimi
nogami sem namreč njegove noge drţala razkoračene. Podaje so bile nekajkrat šibkejše, zato
ţoga ni prišla do kegljev. Ob kotaljenju je nekajkrat usmeril pogled v cilj. Na verbalno
pobudo je pomagal pri pospravljanju rekvizitov. Na verbalno pobudo je z roko samostojno
podal petko in pri tem usmeril pogled vame.
Samostojno si je zapel brezrokavnik. Dečka sta gugala mama in pomočnik. Za ponovno
guganje je deček nekajkrat pogledal vame, čeprav ga nisem gugala. Samostojno pa je
vzpostavil očesni stik tudi z osebama, ki sta ga gugala. V tej aktivnosti je zelo uţival.
Ob masaţi se je sprostil. Nelagodje je kazal pri masiranju glave z ţogo.

Realizirani so bili vsi cilji.

Posebnosti: /

Opombe za naslednjo uro:
Zaradi iskanja taktilnih informacij naslednjič uporabi blazino brez črt. Deček se zaradi črt na
blazini teţje osredotoči na nalogo.
Pri natikanju obročev na palico zaradi laţjega natikanja uporabi samo palico brez nastavka.
Le-to naj drţi mama.
Ker se deček v tunelu pogosto zaigra z materialom, bi bilo bolje, če bi bil tunel krajši.
Za izvedbo hoje po klopi bi bilo bolje, če bi cedilo na roko pritrdili z lepilnim trakom.
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ANALIZA 11. VADBENE ENOTE (27. 10. 2011)

Realizacija ciljev:
Deček je med petjem vzpostavljal dolgotrajen očesni kontakt. Razen šoferja in motorja je na
podlago priredil vse avtomobilske dele. Samostojno je posnemal gibalna elementa okno in
brisalci. Pri zadnjem gibalnem elementu je zopet legel na tla, aktivnosti ni ţelel dokončati.
Kljub vsemu sem s fizičnim vodenjem vztrajala, da dokonča aktivnost.
Deček je potreboval fizično vodenje pri kotaljenju po blazini. Mama ga je drţala za noge, jaz
za roke, hkrati sem fiksirala obroč, ki ga je moral prenesti na drugo stran. Material je
samostojno vrgel v plastično posodo na drugi strani.
Dečka sem od spredaj fizično vodila pri hoji po obročih z izrastki. Skupaj sva se spustila po
toboganu. Pri tej aktivnosti je zelo uţival. Brez fizične pomoči in usmerjanja se je samostojno
splazil pod mizo in stopil na stol.
Med skakanjem po poniju ni vzpostavil očesnega stika. Upošteval je rdeči in zeleni krog.
Dejavnost mu je bila všeč.
Samostojno je postavil roke na oznako na rolki in jo potiskal do cilja. Po verbalnem navodilu
je sedel na tla in vodeno s kriţnimi gibi v barvne obroče razvrstil taktilne vrečke. V dvajsetih
poskusih je potreboval fizično usmerjanje pri sedmih metih, ostalih trinajst je samostojno
razvrstil. Usmerjanje je potreboval, ker se je zaigral z materialom (nesel ga je k ustom) ali pa
je vrečke razvrstil v napačen barvni obroč (ker ni usmeril pogleda v početje). Samostojno je z
roko podal petko, vendar ni usmeril pogleda v mojo roko in obraz. Na verbalno pobudo je
pomagal pri pospravljanju materiala.
Deček se danes ni ustavljal v tunelu, saj je bil le ta krajši. Ko je vstavljal števila v odprtine, je
pogledal določeno odprtino in nato prinesel pravo število (kar kaţe na zelo dober vizualni
spomin za števila/ oblike). Za nagrado je v tunelu lahko legel.
Pri prenosu rutk po višinskih ovirah sem ga drţala za eno roko. Ob tem sem opisovala
dogajanje. Fizično sem ga usmerjala, da je pobral samo eno ruto. Pri hoji po vrvi nazaj na
začetek aktivnosti, sem dečka fizično vodila od zadaj. Pri tem je pri vsakem poskusu gledal v
vrv in tudi hodil po vrvi. Na koncu je pomagal zloţiti kocke v stolp in ga pospravil v omaro.
Samostojno je z roko podal petko, vendar vame ni usmeril pogleda.
Pri vleki na rjuhi je deček leţal. Z mamo sva dečku na rjuhi omogočili samo toliko prostora,
da je sedel. Ob manevriranju po prostoru se je obdrţal na rjuhi. Nato je legel še na tla in prijel
za rjuho. Dejavnost mu je bila zelo všeč.
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Fizično sem ga vodila pri hoji s hoduljami. Deček je ţe samostojno premikal noge, vendar pri
hoji ni gledal v noge. Pomoč je potreboval tudi pri drţi vrvi. Za nagrado je dobil črva, ki sem
ga odvzela po principu odštevanja.
Podajanju ţoge se je deček močno upiral. Fizično pomoč je potreboval od zadaj in pri drţi
nog. Drţala sem ga za zapestje, sam pa je nekajkrat odbil ţogo. Z ţogo se je pogosto poskušal
zaigrati in jo vrteti. Zaradi prepovedi igranja z ţogo me je pogosto uščipnil in me poskusil
tudi ugrizniti.
Samostojno je postavil keglje na barvne podstavke za sok. Pri tem sem ga spodbujala, da je
vmes vstal in mu tako olajšala delo. Sam ni uvidel, da bi mu bilo laţje izvajati vajo stoje (kar
kaţe na teţave z motoričnim načrtovanjem). Pri podiranju kegljev sem mu fiksirala zapestje,
sam pa je s prsti podal ţogo v cilj. Ob tem je gledal v cilj. Na verbalno pobudo je samostojno
z roko podal petko. Pomagal je tudi pospraviti rekvizite.
Sam je zapel brezrokavnik. Za ponovno zibanje je vzpostavljal pogled z osebami, ki so ga
gugale. Vmes pa je pogledoval tudi proti pomočniku, ki je snemal.
Ob masaţi se je zelo sprostil. Ko sem ga po glavi masirala z ţogo z izrastki, se ni upiral tako
kot poprej.

Realizirani so bili vsi cilji.

Posebnosti: /

Opombe za naslednjo uro:
Pri podajanju petke mu izmakni roko, tako da usmeri pogled v cilj.
Pri vleki z rjuho mu omogoči samo toliko prostora, kot ga potrebuje za sedenje.
Pri dejavnostih ne uporabljaj ţog z izrastki, saj se le s temi pogosto zaigra (jih vrti) oziroma se
jih dotika.

ANALIZA 12. VADBENE ENOTE (28. 10. 2011)

Realizacija ciljev:
Po verbalnih navodilih je iztrgal dele avtomobila in jih priredil na podlago. Priredil ni le
motorja in šoferja. Med aktivnostjo je vzpostavljal očesni kontakt in gledal v moje roke.
Samostojno je posnemal gibalna elementa okno in brisalci. Počakal je do konca aktivnosti (pri
gibalnem elementu šofer ni legel na tla).
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Pri skakanju po trampolinu ni usmeril pogleda. Pri skakanju je upošteval rdeči in zeleni krog.
Pri tej dejavnosti je zelo uţival.
Samostojno je splezal po ribstolu. Sproti sem mu podajala taktilne vrečke, ki jih je samostojno
metal v koš. Ob tem je pozornost usmeril v cilj.
Ob kotaljenju po blazini je potreboval fizično pomoč. Mama ga je drţala za noge, jaz za roke.
Ob tem sem mu pomagala tudi pri drţi obroča, ki ga je moral prenesti na drugo stran. Pri hoji
po barvnih pikah sem ga fizično vodila od zadaj. Pri tej aktivnosti ni usmeril pogleda v pike,
zato tudi hoja po le-teh ni bila ustrezna.
Ni se upiral zavijanju v palačinko. Ob čvrstem pritisku na telo pa je začel kričati.
Na verbalno navodilo je sedel na rolko. Pri prvem poskusu sem ga pri premikanju rok po vrvi
fizično vodila od zadaj. V naslednjem poskusu je roke po vrvi ţe premikal samostojno.
Samostojno je v barvne obroče razvrstil dvanajst ţog, pri dveh je potreboval fizično pomoč,
ker ni usmeril pogleda v barvo ţoge. Na koncu je brez verbalnih pobud rekvizite samostojno
pospravil.
Po klopi je hodil samostojno. Iz razdalje enega metra je samostojno metal ţoge v plastično
posodo. Pri tem je bil zelo uspešen. Fizično sem ga vodila pri hoji po vrvi. Pri tem je občasno
usmeril pogled v vrv.
Deček se je obdrţal na rjuhi pri manevriranju po prostoru. Dejavnost mu je bila zelo všeč.
Na terapevtski ţogi se ni upiral. Obroče je večinoma samostojno nataknil na palico.
Samokolnico je ţe izvedel samostojno. Ob tem je usmeril pogled v cilj. Za nagrado je dobil
črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Brezrokavnik je zapel sam. Za ponovno zibanje je vzpostavil očesni kontakt z osebama, ki sta
ga gugali, občasno je pogledal tudi proti snemalcu.
Ob masaţi se je zelo sprostil. Negodovanja pri masaţi glave z ţogo z izrastki je bilo vedno
manj.

Realizirani so bili vsi cilji.

Posebnosti:
Hoji po vrvi se zelo upira, prav tako tudi hoji po barvnih krogih. Pri teh dejavnostih je
potrebno usmeriti pozornost na početje in rekvizite, prav tako je potrebno koordinirano
izmenično premikanje nog.

Opombe za naslednjo uro: /
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ANALIZA 13. VADBENE ENOTE (29. 10. 2011)

Realizacija ciljev:
Deček je med petjem vzpostavljal očesni kontakt. Pri tem je usmeril pogled tudi v moje roke.
Občutek sem imela, da ve, kako se izvede določeni gibalni element, saj je npr. pri lučeh gledal
v moje prste, še preden sem jih dvignila. Razen motorja in šoferja je na podlago priredil je vse
avtomobilske dele. Samostojno je izvedel gibalni element okno. Po izvedeni aktivnosti je
mamo fizično vodil iz prostora.
Skakanje po terapevtski ţogi mu je bilo zelo všeč. Pri skakanju je upošteval rdeči in zeleni
krog. Nato sem ga na ţogi še linearno zibala naprej in nazaj, kar mu je bilo zelo všeč.
Pri zibanju na nogah je zelo uţival.
Ob leţanju na terapevtski ţogi je v ustrezne odprtine samostojno vstavil osem vozil, pri dveh
je potreboval fizično pomoč. Na koncu je na verbalno pobudo z roko podal petko. Tudi
samokolnico je izvedel samostojno. Na koncu je dobil črva, ki sem ga odvzela po principu
odštevanja.
Ob zavijanju v palačinko se je smejal. Pri izvajanju čvrstega pritiska se ni upiral.
Pri hoji po vrvi je pogled večinoma usmeril v vrv. Enkrat je med hojo gledal v število, ki ga je
prenašal, zato sem mu roko umaknila iz vidnega polja. Pri podajanju petke z roko je gledal v
mojo roko in petko tudi samostojno podal.
Samostojno je v škatle metal taktilne vrečke. Pomoč je potreboval pri metu treh taktilnih
vrečk, ker se je z njimi zaigral. Samostojno je na verbalno pobudo z roko podal petko.
Zelo uspešen je bil pri podajanju ţoge. Le-to je večinoma podajal sam. Ob izvajanju je
usmeril pogled v pomočnika, ki mu je podajal ţogo. Ob aktivnosti se je smejal. Samostojno je
z roko podal petko, vendar ni usmeril pogleda.
Samostojno je na barvne kroge postavljal keglje. Danes je tudi prvič vstal in se premaknil do
kroga in nanj postavil kegelj. Na prejšnjih srečanjih se je namreč stegoval čez ţe postavljene
keglje. Ţogo je ţe samostojno kotalil v cilj. Samostojno je z roko podal petko in usmeril
pogled. Pomagal je tudi pri pospravljanju rekvizitov.
Brezrokavnik si je samostojno zapel. Dečka je z mano gugala njegova sestra. Za ponovno
guganje je vzpostavil pogled z njo, z mano in občasno tudi s snemalcem.
Ob krtačenju rok se je danes prvič smejal. V pekač sva stisnila brivsko peno. Sprva je zelo
uţival, ko pa sem v peno dodala še riţ, je z obrazno mimiko pokazal negodovanje. Kljub
dodanemu riţu je nadaljeval z izvajanjem aktivnosti.
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Realizirani so bili vsi cilji.

Posebnosti:
Med izvajanjem aktivnosti je deček ţelel, da se mama umakne iz prostora.

Opombe za naslednjo uro:
Opazila sem, da deček ob odsotnosti staršev pri aktivnostih bolje sodeluje. Motečega vedenja
je bilo občutno manj.

ANALIZA 14. VADBENE ENOTE (30. 10. 2011)

Realizacija ciljev:
Deček je med petjem vzpostavljal očesni kontakt. Pri tem je usmeril pogled tudi v moje roke.
Razen motorja in šoferja je na podlago priredil vse avtomobilske dele. Samostojno je izvedel
gibalni element okno in brisalci. Vztrajal je do konca aktivnosti. Samostojno je tudi podal
petko z roko in me pri tem usmerjeno gledal.
Ob skakanju na terapevtski ţogi je usmeril pogled v rdeči in zeleni krog. Z mano je vzpostavil
beţni očesni stik.
Ob leţanju na terapevtski ţogi je samostojno vstavil vsa števila. Med izvajanjem se je pogosto
obrnil nazaj in pogledal, koliko materiala mora še vstaviti. Samokolnico je samostojno izvedel
do črva, ki sem mu ga nato odvzela po principu odštevanja.
Pri zavijanju v palačinko je bil opazen odpor.
Pri hoji po vrvi je potreboval fizično pomoč od zadaj. Pri tem je občasno usmeril pogled v
vrv. Ţivali je samostojno vstavil v ustrezne odprtine. Samostojno je z roko podal petko.
Samostojen je bil tudi pri metanju vrečk v škatlo. Ob tem se niti enkrat ni zaigral z
materialom. Samostojno je podal petko in usmeril pogled.
Ţogo je ţe samostojno podajal. Potrebna je bila fizična pomoč od zadaj - z nogami sem mu
fiksirala njegove.
Keglje je brez usmerjanja postavil na barvne kroge. Ţogo je samostojno zakotalil v keglje. Lete je na koncu po verbalni spodbudi tudi pospravil. Z roko je podal petko.
Samostojno si je zapel brezrokavnik. Za ponovno zibanje je vzpostavljal pogled z mano in
mamo, nekajkrat je pogledal tudi proti snemalcu.
Ob masaţi se je zelo smejal in sprostil. Z mamo sva ga zmasirali tudi po sprednjem delu
telesa. Ob tem sem izvedla še čvrsti pritisk na čeljust, čemur se ni upiral.
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Realizirani so bili vsi cilji.

Posebnosti:
Aktivnosti sem izvajala večinoma sama oziroma s pomočnikom. Mama se je pridruţila samo
pri zadnjih dveh aktivnostih. Deček je pri izvajanju lepo sodeloval, motečega vedenja je bilo
manj kot sicer.

Opombe za naslednjo uro:
Deček je pri nekaterih aktivnostih pogledoval nazaj. Zanimalo ga je, koliko materiala mu je še
ostalo do konca aktivnosti. Material naj bo postavljen desno/levo od dečka, tako da je zanj
vedno na vidnem mestu.

ANALIZA 15. VADBENE ENOTE (6. 11. 2011)

Realizacija ciljev:
Deček je med petjem gledal v oči in v moje roke. Razen motorja in šoferja je na podlago
priredil vse avtomobilske dele. Prvič je samostojno zaploskal z rokami pri gibalnem elementu
vrata. Prav tako je samostojno izvedel gibalna elementa okno in brisalci. Ob zadnjem
gibalnem elementu - šofer je zopet legel na tla. Vztrajala sem, da aktivnost dokonča.
Samostojno je z roko podal petko in usmeril pogled.
Ob skakanju po terapevtski ţogi ni vzpostavil očesnega stika. Upošteval je rdeči in zeleni
krog. Dejavnost mu je bila zelo všeč.
Ob leţanju na terapevtski ţogi je samostojno vstavljal ţivali v ustrezne odprtine. Fizično sem
ga usmerila le pri vstavljanju ene ţivali, saj se je zaigral z materialom. Samostojno je podal
petko z roko in me pri tem gledal. Samokolnico je samostojno izvedel do črva. Vmes je legel
na tla, vendar sem ga z dvigom spodbudila, da je dejavnost dokončal. Črva sem odvzela po
principu odštevanja.
Ob zavijanju v palačinko se je smejal. Tudi pri izvedbi čvrstega pritiska se ni upiral. Pri tej
dejavnosti kljub verbalnim in fizičnim spodbudam ni vzpostavil očesnega kontakta za
ponovitev aktivnosti.
Pri hoji po vrvi sem ga fizično vodila od zadaj. Ob tem je občasno pogledal v vrv. Deček je
stopal na vrv glede na taktilno občutenje le-te. Pogosto je stopil mimo vrvi, vendar je nogo
samostojno popravil nazaj na vrv. Samostojno je z roko podal petko.
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Ţogo je večinoma samostojno podajal. Ob tem je občasno usmeril pogled. Med aktivnostjo si
je pogosto ogledoval like na ţogi. Pri tem sem ga morala fizično spodbuditi, da je nadaljeval z
aktivnostjo.
V škatlo je samostojno vrgel šestindvajset nogavic, pri štirih je potreboval fizično usmerjanje,
da se z materialom ni zaigral. Samostojno je z roko podal petko.
Samostojno je postavil keglje na barvne oznake. Prav tako je kotalil ţogo v keglje. Pri tem je
gledal v cilj. Samostojno je z roko podal petko in pospravil rekvizite.
Samostojno si je zapel brezrokavnik. Za ponovitev guganja je vzpostavljal očesni stik z vsemi
prisotnimi (mama, jaz, pomočnik - snemalec).
Ob masaţi se je sprostil. Nekajkrat se je tudi zasmejal. Ob masaţi po glavi se ni upiral.
Samostojno je z roko podal petko.

Realizirani so bili vsi cilji.

Posebnosti:
To uro je bil deček bolj odkrenljiv kot običajno. Razdraţljivost pripisujem prihodu s tabora in
enotedenskemu premoru pri izvajanju senzomotoričnih aktivnosti.

Opombe za naslednjo uro: /

ANALIZA 16. VADBENE ENOTE (9. 11. 2011)

Realizacija ciljev:
Deček je med aktivnostjo vzpostavljal očesni kontakt. Gledal je tudi v moje roke. Razen
šoferja in motorja je priredil vse avtomobilske dele. Samostojno je posnemal gibalne
elemente: vrata (pri tem je drţal moji roki in me vodil pri ploskanju), okno in brisalci. Ob
zadnjem gibalnem elementu (šofer) je zopet legel na tla. Vztrajala sem, da dokonča aktivnost.
Samostojno je z roko podal petko.
Po barvnih krogih je prvič brez fizične pomoči (od spredaj, zadaj oziroma s strani) stopil na
vse kroge. Pri tem je usmeril pogled v barvne kroge. Uţival je pri skakanju po trampolinu. Ob
tem je upošteval rdeči in zeleni krog. Na blazino ni skočil, ampak je nanjo stopil. Pri skakanju
sva ga z mamo fizično vodili. Ob koncu aktivnosti je dobil črva, ki sem ga odvzela po
principu odštevanja.
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V stoţcih ni vzpostavil očesnega stika. Med aktivnostjo je zopet poskušal tipati površino
stoţca.
Pri zavijanju v palačinko je zopet kričal in se dejavnosti zelo upiral.
Po verbalnem navodilu je samostojno sedel na rolko. Pri vleki vrvi je potreboval fizično
pomoč od zadaj. Kasneje se je vlekel po vrvi povsem samostojno. Taktilne vrečke je v sedmih
poskusih pravilno razvrstil v barvne obroče, pri treh pa je potreboval fizično vodenje, ker ni
usmeril pogleda v barvo vrečke. Pomagal je pri pospravljanju taktilnih vrečk. Samostojno je z
roko podal petko.
Ob leţanju na terapevtski ţogi je samostojno razvrstil devet taktilnih vrečk. Fizično pomoč je
potreboval le pri eni vrečki. Samokolnico je samostojno izvedel do črva. Odvzela sem ga po
principu odštevanja.
Samostojno je hodil po klopi in vstavil števila v ustrezne odprtine. Več verbalnega in
fizičnega vodenja je potreboval pri hoji po obročih z izrastki. Pri tem pogosto ni usmeril
pogleda v svoje početje, zato tudi ni hodil po vseh obročih. Za usmerjanje pogleda v obroče
smo uporabili črva. Takrat je hojo po obročih bolj usmerjeno spremljal, ob tem je stopil tudi
na vse obroče.
Pri vleki z rjuho je zelo uţival. Deček je leţal na trebuhu in se samostojno drţal rjuhe.
Ţogo je lepo podajal. Pri tem je usmeril pogled v soigralca.
Samostojno si je zapel brezrokavnik. Za ponovno zibanje na rjuhi je vzpostavljal očesni stik z
vsemi prisotnimi (jaz, mama in snemalec). Pri tej aktivnosti zelo uţiva. Menim, da je to
njegova najljubša aktivnost.
Pri masaţi se je sprostil. Masaţa z ţogo z izrastki po glavi ga ni motila.

Realizirani so bili vsi cilji.

Posebnosti:
Ta dan je bil deček zelo odkrenljiv. Mama je njegovo vedenje pripisala bliţajoči se polni luni.

Opombe za naslednjo uro: /
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ANALIZA 17. VADBENE ENOTE (10. 11. 2011)

Realizacija ciljev:
Ob petju je deček vzpostavljal dolgotrajen očesni kontakt. Prvič je samostojno prilepil sliko
motorja na podlago. Prav tako je prvič posnemal gibalni element motorja in luči (dvignil je
prste). Pri gibalnem elementu vrata je pri ploskanju vodil moje roke, nato je poskusil tudi
sam. Samostojno je posnemal tudi gibalni element okno in brisalce. Pri zadnjem gibalnem
elementu je zopet poskušal leči na tla. Vztrajala sem, da je dejavnost dokončal. Samostojno je
z roko podal petko in dobil črva. Odvzela sem ga po principu odštevanja.
Pri hoji po barvnih krogih je potreboval fizično pomoč od spredaj. Občasno je usmeril pogled
v svoje početje in v barvne kroge. Samostojno je stopil na stol in tudi na blazino. Kljub
kasnejši fizični pomoči doskoka na blazino ni izvršil. Na koncu je dobil črva, ki sem ga
odvzela po principu odštevanja.
Pri zibanju v stoţcih ni vzpostavil očesnega stika.
Prav tako ga ni vzpostavil pri zavijanju v palačinko. Zavijanju in čvrstemu pritisku se ni
upiral.
Pri vleki z rolko je samostojno drţal obroč. Z verbalnimi usmeritvami je stopil na stopinji in
metal ţoge v škatlo. Večje ţoge je v škatlo vrgel obojeročno, manjše pa z eno roko. Kljub
temu da je deček levičar, je roki pri metanju ţog v škatlo pogosto menjal. Pri metanju ţog v
škatlo (iz razdalje enega metra) je bil zelo uspešen. Na koncu je z roko samostojno podal
petko.
Samostojno je hodil po višinskih ovirah. Samostojno je vsa števila vtaknil v ustrezne odprtine.
Fizično pomoč od zadaj je potreboval pri hoji po vrvi. Pri tem pogosto ni usmeril pogleda v
vrv.
Zelo je uţival pri vleki z rjuho. Ob tem se je glasno smejal.
Ob leţanju na terapevtski ţogi je na palico samostojno nataknil vse obroče. Samostojno je
tudi izvedel samokolnico do črva. Le-tega sem odvzela po principu odštevanja.
Samostojno si je zapel brezrokavnik. Za ponovno zibanje je vzpostavljal očesni stik z vsemi
prisotnimi (jaz, mama in pomočnik - snemalec).
Pri masiranju s krtačo in jeţkom se je zelo sprostil. Tudi masaţa z ţogo po glavi ga ni več
motila.

Realizirani so bili vsi cilji.
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Posebnosti:
Deček vzpostavi očesni stik samo pri dejavnostih, ki so mu zanimive. Pri drugih dejavnostih
kljub verbalnim in fizičnim usmeritvah glave očesnega stika noče vzpostaviti. Ob tem zamiţi
ali namerno gleda v drugo stran.

Opombe za naslednjo uro:
Za usmerjanje pogleda pri hoji po barvnih krogih bi bilo bolje, če bi le-te postavila na višjo
podlago (stole). Tako bi bil deček primoran usmeriti pogled v svoje početje in se ne bi zanašal
na fizično vodenje.
Pogosto se upira dejavnostim, za katere število ponovitev ni točno določeno. Pripravi zelene
kroge, ki jih bo po vsaki ponovitvi odtrgal in vrgel v škatlo končano. Tako bo imel boljšo
časovno predstavljivost o aktivnosti. Za nagrado naj dobi črva.

ANALIZA 18. VADBENE ENOTE (11. 11. 2011)

Realizacija ciljev:
Ob petju pesmi je deček vzpostavljal očesni stik. Razen motorja in šoferja je priredil vse
avtomobilske dele. Samostojno je izvedel naslednje gibalne elemente: vrata, okno, brisalci.
Pri zadnjem gibalnem elementu je zopet legel na tla. Vztrajala sem, da dejavnost dokonča.
Samostojno je z roko podal petko.
Pri hoji po stolih, na katerih so bile barvne pike, je hodil samostojno. Pri tem je usmeril
pogled v vse pike in na vse tudi stopil. Pomoč je potreboval pri doskoku na blazino,
samostojno pa je nanjo le stopil. Fizično sem ga vodila pri metanju zelenih listov v škatlo
končano. Pri tej aktivnosti je bilo zaznati manj upiranja kot v prejšnjih srečanjih. Le-to
pripisujem količinski predstavljivosti, ki so jo ponazarjali zeleni listi. Na koncu je dobil črva,
ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Pri zibanju v stoţcih je vzpostavil beţen očesni kontakt.
Samostojno je postavil roke na vizualno oznako na rolki. Pri potiskanju rolke ni potreboval
fizične pomoči. Usmerjanje je bilo potrebno samo proti cilju, deček sam ni gledal proti cilju.
Samostojno je v barvne obroče razvrstil dvanajst taktilnih vrečk. Pomoč je potreboval le pri
eni taktilni vrečki, saj ni usmeril pogleda v barvo le-te. Vrečke je nato še pospravil. Za
nagrado je dobil črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
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Samostojno je vsa števila vtaknil v ustrezne odprtine. Deček se v tunelu ni ustavljal. Fizično
in verbalno usmerjanje z roko je potreboval le pri posameznih korakih aktivnosti (npr.
»vstani«, »vzami eno število«). Samostojno je z roko podal petko.
Samostojno je hodil po klopi. Fizično pomoč je potreboval pri nastavljanju materiala na
cedilo. Uspešen je bil pri metanju materiala v plastično posodo. Samostojno je podal petko z
roko. Cedilo sem mu z lepilnim trakom fiksirala na roko, tako da le-tega ni mogel odvreči v
plastično posodo skupaj z materialom, ki ga je prenašal.
Ob leţanju na terapevtski ţogi je na palico samostojno nataknil vse obroče. Samostojno je
tudi izvedel samokolnico do črva. Le-tega sem odvzela po principu odštevanja.
Deček je samostojno postavil keglje na barvne kroge. Pri tem sem ga nekajkrat prijela okrog
trebuha zato, da se je prepognil v pasu in ni legel na tla. Deček je samostojno zakotalil ţoge in
v dveh poskusih podrl vse keglje. Pri tem je usmeril pogled v cilj. Pomagal je tudi pri
pospravljanju rekvizitov. Samostojno je z roko podal petko in usmeril pogled.
Samostojno je zapel brezrokavnik. Za ponovno zibanje je vzpostavil očesni kontakt z mano in
pomočnikom, ki sva ga zibala. Samostojno je z roko podal petko.
Sprostil se je ob masaţi. Negodovanja pri masiranju glave z ţogo ni bilo.

Realizirani so bili vsi cilji.

Posebnosti: /

Opombe za naslednjo uro:
Deček se je izvajanju posameznih dejavnosti manj upiral. Le-to pripisujem količinski
predstavljivosti, ki jo je imel ob vizualni strukturi. Le-to uporabi tudi v nadaljnjih srečanjih.

ANALIZA 19. VADBENE ENOTE (12. 11. 2011)

Realizacija ciljev:
Ob petju je deček vzpostavljal očesni stik. Razen šoferja je priredil vse avtomobilske dele.
Samostojno je posnemal naslednje gibalne elemente: kolo, motor, luči, okno, vrata, brisalci.
Ob zadnjem elementu je poskušal zopet leči na tla. Samostojno je z roko podal petko in me ob
tem usmerjeno gledal.
Pri stopanju na barvne pike sem ga fizično vodila od spredaj. Doma namreč nismo imeli
manjših stolov, na katere bi lahko postavili barvne pike. Ob vsaki ponovitvi je deček ţe
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samostojno iztrgal zeleni krog in ga vrgel v škatlo končano. Za nagrado je tokrat lahko
poslušal pesem z zgoščenke.
Zavijanju v palačinko se ni upiral.
Ob leţanju na terapevtski ţogi je v ustrezne odprtine samostojno vstavil vsa števila. Pri tej
aktivnosti sem zaznala, da število šest vedno obrne na število devet. Samostojno je izvedel
samokolnico do črva. Le-tega sem odvzela po principu odštevanja.
Pri hoji po vrvi sem ga fizično vodila od zadaj. Pri tem deček ni usmeril pogleda v vrv. Je pa
stopal po vrvi po taktilnem občutenju le-te. Samostojno je v ustrezne odprtine vstavil vse
ţivali. Pri podajanju petke z roko ni usmeril pogleda.
Ţogo je samostojno podajal proti očetu, ob tem je vanj usmeril tudi pogled. Zaradi količinske
predstavljivosti ob vizualni strukturi, je bilo ob tej aktivnosti zaznati manj upiranja kot sicer.
Samostojno je z roko podal petko.
Samostojno je v škatlo metal taktilne vrečke. Pri tem se ni zaigral z materialom. Samostojno
je z roko podal petko, vendar ni usmeril pogleda.
Samostojno je vse keglje postavil na barvne kroge. Prav tako je samostojno podrl vse keglje.
Pomagal je pri pospravljanju rekvizitov in podal petko z roko. Pri tem je usmeril pogled.
Samostojno si je zapel brezrokavnik. Za ponovno zibanje je vzpostavljal očesni stik z očetom
in mano, ki sva ga zibala. Občasno je pogled usmeril tudi k snemalcu. Samostojno je z roko
podal petko.
Ob masaţi se je sprostil. Masiranju glave se ni upiral.

Realizirani so bili vsi cilji.

Posebnosti:
Deček je ob prisotnosti staršev ponovno bolj preizkušal meje, zato sem starša prosila, da se
umakneta v drugi prostor.
Med izvajanjem določenih aktivnosti je deček pogledoval k računalniku in televiziji, zato smo
moteče dejavnike izklopili.

Opombe za naslednjo uro:
Glede na to, da je pri zadnjem gibalnem elementu deček pogosto legel na tla, še preden sva
aktivnost zaključila, poskusi zamenjati vrstni red elementov pri pesmi. Deček bo tako
pokazal, ali se je gibalne elemente po vrstnem redu naučil na pamet ali jih resnično razume.
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ANALIZA 20. VADBENE ENOTE (13. 11. 2011)

Realizacija ciljev:
Deček je vzpostavljal očesni stik med petjem pesmi. Samostojno je izvedel naslednje gibalne
elemente pesmi: kolo, okno, luči, brisalci, motor, vrata. Pri zadnjem gibalnem elementu ni
legel na tla. Sprva je poskusil iztrgati dele tako, kot so si sledili na prejšnjih srečanjih. Razen
šoferja je na podlago priredil vse avtomobilske dele. Samostojno je z roko podal petko in ob
tem usmeril pogled.
Pri stopanju na barvne kroge sem dečka fizično vodila od spredaj. Samostojno je ob vsaki
ponovitvi iztrgal zeleni krog in ga vrgel v škatlo končano. Pri izvajanju je gledal v barvne
kroge in bil zelo uspešen pri stopanju na le-te. Samostojno je z roko podal petko. Na koncu je
dobil črva, ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Ob leţanju na terapevtski ţogi je v ustrezne odprtine samostojno vstavil vsa števila. Število
šest si je ponovno obrnil na število devet. Pri izvajanju samokolnice je vmes legel na tla. Pri
tem sem ga fizično spodbudila, da se je dvignil na roke in nadaljeval do črva. Le-tega sem
odvzela po principu odštevanja.
Med zavijanjem v palačinko se ni upiral. Prav tako je dopustil čvrsti pritisk na telo.
Pri hoji po vrvi sem ga fizično vodila od zadaj. Vsa vozila je ustrezno vstavil v ustrezne
odprtine. Pri hoji po vrvi je usmeril pogled v vrv. Samostojno je podal petko in ob tem
usmeril pogled.
Ţogo je samostojno podajal. Ob tem se ni upiral. Samostojno je tudi trgal zelene kroge in jih
metal v škatlo končano. Med podajanjem je vzpostavljal očesni stik. Za nagrado je dobil črva,
ki sem ga odvzela po principu odštevanja.
Pri metanju petih nogavic sem ga morala fizično usmerjati, da je nadaljeval z aktivnostjo.
Ostalih trinajst nogavic je samostojno vrgel v škatlo. Samostojno je z roko podal petko in
pomagal pri pospravljanju rekvizitov.
Keglje je samostojno postavil na barvne kroge. Prav tako je samostojno podrl keglje s
kotaljenjem ţoge. Rekvizite je pomagal pospraviti. Pri dajanju petke z roko ni usmeril
pogleda.
Samostojno si je zapel brezrokavnik. Za ponovno zibanje je vzpostavljal očesni stik z mano in
z očetom, ki sva ga zibala.
Ob masaţi se je zelo sprostil. Ni se upiral masaţi glave. Samostojno je z roko podal petko in
usmeril pogled.
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Realizirani so bili vsi cilji.

Posebnosti: /

Na podlagi analiz srečanj in intervjuja s starši podajam končno analizo izvajanja
senzomotoričnega programa.

MOJA OCENA:
Glede na opravljenih dvajset srečanj, opaţam dečkov izraziti napredek. Napredek je opazen
skoraj pri vsaki senzomotorični dejavnosti bodisi na področju ravni znanja, gibalnih
sposobnostih in naravnih oblik gibanja ali na čustveno-socialni ravni.
Sledi analiza napredka pri izvajanju senzomotoričnih dejavnosti v posameznih delih vadbene
enote.
Pripravljalni del: Uvod in splošno ogrevanje
Deček si je pred izvajanjem senzomotoričnih aktivnosti na verbalno pobudo samostojno sezul
športne copate oziroma copate, ki jih je uporabljal v domačem okolju.
Pri petju pesmi Avto, avtorice Romane Kranjčan, sprva ni usmeril pogleda v početje in ni
spremljal dogajanja v ogledalu, zato sem sklenila, da bom dejavnost izvajala nasproti otroka.
Pri kasnejših srečanjih je začel vzpostavljati očesni kontakt, na verbalno pobudo je prirejal
dele avtomobila na slikovno podlago (razen šoferja) in začel samostojno posnemati gibalne
elemente (samostojno je izvedel vse gibalne elemente, razen šoferja).

Glavni del:
A) Vestibularne aktivnosti
Deček je pri plazenju pod mizo, stopanju na stol in čez palico sprva potreboval več fizične
pomoči in vodenja, kasneje sem mu posamezno dejavnost le demonstrirala, on pa jo je
ponovil za mano.
Pri plezanju po ribstolu je bil zelo samostojen; upošteval je znak stop, ki mu je označeval, do
kod lahko spleza.
- 81 -

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta

Krajnc Sara; diplomsko delo

Občasno se je upiral zibanju v stoţcu. Med petjem pesmi ni vzpostavljal očesnega stika, prav
tako je med dejavnostjo pogosto poskušal otipati površino stoţca.
Pri kotaljenju po blazini je potreboval fizično pomoč; jaz sem ga drţala za roke, mama za
noge, saj se samostojno ni zakotalil po blazini. Ob tem je potreboval pomoč še pri drţi obroča
oziroma materiala, ki ga je prenašal na drugo stran.
Deček ni skakal po stopinjah, je pa nanje stopal. Sprva je potreboval mojo in mamino fizično
pomoč. Vsaka mu je premaknila nogo na stopinjo in ga spodbujala k usmerjanju pogleda
nanje. Kasneje je potreboval le še fizično pomoč od zadaj. Zaradi prehitre izvedbe sem ga
nato fizično vodila od spredaj ter mu tako onemogočila prehitro izvajanje dejavnosti. Ob tem
je deček samostojno stopal po stopinjah in ob tem tudi usmeril pogled v svoje početje.
Dejavnost je kasneje izvajal tudi na stolih, kjer je bil primoran usmeriti pogled v barvne
kroge. Deček je dejavnost na koncu izvedel tudi ţe povsem samostojno.
Zelo je uţival pri skakanju po terapevtski ţogi, poniju in trampolinu. Ob tem je občasno
vzpostavil tudi očesni stik in upošteval slikovno podporo za začetek in konec gibanja.
Zelo rad se je spuščal po toboganu, kamor se je med prehodi med dejavnostmi tudi večkrat
zatekel.
Prav tako mu je bilo zelo všeč zibanje na nogah oziroma t.i. »čoln«. Ob tej dejavnosti se je
smejal in tako pokazal zadovoljstvo.

B) Proprioceptivne aktivnosti
Deček se je sprva zelo upiral zavijanju v palačinko. Kasneje pa je sam ţe poskušal izvesti
dejavnost, zato sem mu dopustila, da je imel večjo kontrolo nad izvajanjem aktivnosti. Na
zadnjih srečanjih se dejavnosti ni več upiral, dovolil je tudi čvrst pritisk na telo.
Sprva je potreboval veliko fizične pomoči pri potiskanju in vleki rolke, kasneje je dejavnost
izvedel ţe povsem samostojno.
Dejavnostim na terapevtski ţogi se je zelo upiral, sčasoma je bilo upiranja vedno manj. Iz
leţanja na terapevtski ţogi je sprva prehajal v samokolnico s fizično pomočjo od spredaj in
zadaj, kasneje je le-to izvedel povsem samostojno.
Pri plazenju skozi tunel je potreboval več spodbud in motiviranja z nagrado, saj se je v
dolgem tunelu pogosto ustavil in se zaigral z materialom, ki ga je prenašal. Ko sem mu
pripravila krajši tunel, je bilo zaznati znatno manj obotavljanja.
Po blazini ni skakal, ampak je na le-to samo stopal. Kljub uporabi lesenih stopnic, na blazino
ni nikoli skočil.
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C) Ravnoteţje
Pri hoji po vrvi je potreboval fizično pomoč od zadaj, pri tem je občasno usmeril pogled v
vrv. Sčasoma je večkrat pogledal v vrv in stopal po njej tudi po taktilnem občutenju le-te.
Samostojne hoje po vrvi ni bilo. Dejavnosti ni maral, vendar se izvajanju ni upiral.
Samostojno je hodil po klopi in prenašal material na drugo stran. Prav tako se je samostojno
potiskal po klopi.
Zelo je uţival pri vleki z rjuho po prostoru. Med manevriranjem po prostoru je obdrţal
ravnoteţje in obsedel na rjuhi.
V obroče ni skakal, je pa vanje stopal. Pri tem je potreboval več fizičnega vodenja.
Pri hoji s hoduljami je sprva potreboval fizično pomoč od spredaj in zadaj, nato je bila zaradi
ohranitve ravnoteţja in motoričnega načrtovanja potrebna le še pomoč od zadaj.
Samostojno je hodil po višinskih ovirah in prenašal material na drugo stran. Ob izvajanju
dejavnosti ni bilo zaznati strahu.
Ni se upiral hoji po obročih z izrastki, prav tako tudi ne po lepilnem traku.

D) Koordinacija oko-roka
Deček je potreboval fizično pomoč samo pri pokanju mehurčkov, ostale dejavnosti je kasneje
izvajal povsem samostojno.
Pri podajanju ţog sprva ni vzpostavljal očesnega stika, ni jih odrinil in ne ujel. Kasneje sem
ga drţala za zapestje, on pa je samostojno podal ţogo soigralcu. Na zadnjih srečanjih je deček
ţe samostojno podajal ţogo in z njo tudi podiral keglje. Keglje je samostojno prirejal na
barvne kroge ter jih po verbalni pobudi tudi ţe samostojno pospravil.
Zelo uspešen je bil pri metanju nogavic v škatlo, vstavljanju števil, ţivali in vozil v ustrezne
odprtine, razvrščanju ţog, taktilnih vrečk, obročev. Pri tem sem za aktivacijo obeh
moţganskih polobel uporabljala kriţne gibe.
Zaključni del: Pomirjanje in finomotorične aktivnosti
Deček je zelo uţival pri zibanju na rjuhi. Sprva sem ga vodila pri vzpostavljanju pogleda za
ponovno zibanje, sčasoma je pogled ţe samostojno vzpostavljal. Vzpostavljal ga je tudi z
drugimi osebami, ki so ga gugale. Ob dejavnosti se je zelo sprostil. Samostojno si je zapel
tudi brezrokavnik.
Masaţi se ni upiral. Ob stiku ţoge z izrastki na glavi se je nelagodno počutil. Kasneje se tudi
temu ni več upiral.
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Zelo rad je risal z brivsko peno, ob tem se je sprostil. Pri oblikovanju plastelina je sprva
pljuval in izkazoval veliko nelagodje, kasneje pa je plastelin samostojno valjal in v njem iskal
»skriti zaklad«.

MAMINA OCENA:
Mama pove, da se ji zdi dečkov napredek izrazit. Poudari predvsem pogostejše in dalj časa
trajajoče vzpostavljanje očesnega stika. Pri dečku opaţa aktivnejše sodelovanje pri različnih
aktivnostih. Doma samoiniciativno izbira terapevtsko ţogo in se zavija v blazino. Rad
ogleduje knjige ter posega po vstavljankah. Pri posamezni aktivnosti vztraja dlje časa. Vse
bolj se vključuje tudi v gospodinjska opravila (pomaga pri pospravljanju). V zadnjem času
deček tudi več čeblja in si v šoli ogleduje sošolčeve slike za nadomestno komunikacijo. Deček
na sprehodu drţi roke ob telesu (jih da v ţep, jih drţi ob telesu), pri tem je manj stereotipnega
vedenja. Mama pove, da je pri dečku prisotnega tudi manj negativnega vedenja (grizenja in
ščipanja). Na splošno deček deluje bolj umirjeno.

10. 4 Interpretacija hipotez
H1: Senzomotorične aktivnosti so primerna vrsta aktivnosti za 8-letnega otroka z motnjo
avtističnega spektra.
Prvo hipotezo lahko potrdim, saj je deček na vadbenih urah aktivno sodeloval, pri tem se je
sprostil, razvijal je gibalne sposobnosti in naravne oblike gibanja, pridobil na področju
čustveno-socialne ravni in ravni znanja. Deček je sčasoma na srečanjih dosegel vse
zastavljene cilje v posamezni vadbeni enoti, vendar zaradi sistematičnosti in smiselnosti
ponavljanja in utrjevanja pridobljenih sposobnosti, le-teh nisem nadgradila.
Deček je tako samostojno prirejal dele avtomobila na sliko, razvrščal vrečke po barvi,
vstavljal števila v odprtino in prirejal 1:1 (keglje na barvne podstavke za sok).
Pri izvajanju gibalnih aktivnosti je bil bolj natančen, pri hoji po višinskih ovirah ni več
potreboval fizične opore, pridobil je na proksimalni stabilnosti sklepov, podaje ţog so bile
sčasoma močnejše, pri izvajanju finomotoričnih aktivnosti je bil preciznejši. Opaziti je bilo
napredek tudi pri motoričnem načrtovanju (poznal je korake posamezne dejavnosti, pri
izvajanju je bilo potrebnega manj fizičnega vodenja, za laţjo izvedbo dejavnosti se je s
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telesom premaknil bljiţe predmetu). Določene senzomotorične dejavnosti je na začetku
odklanjal, kasneje je le te izvajal ţe brez odklanjanja (npr. leţanje na terapevtski ţogi,
zavijanje v palačinko, oblikovanje plastelina, zibanje v stoţcu).
Med delom je usmeril pogled v moje in svoje početje ter v učne pripomočke. Začel je
vzpostavljati dolgotrajnejši očesni stik (v smislu komunikacije in spremljanja izvajanja
posameznih aktivnosti). Ob izvajanju dejavnosti je zaupal osebam, ki so ga obkroţale. Začel
se je igrati igre izmenjav, samostojno je podajal in ujemal ţogo ter jo usmeril v cilj. Pri delu je
upošteval verbalna in slikovna navodila, je aktivno sodeloval in izraţal občutke. Z obrazno
mimiko, kričanjem ali jokom je pokazal nezadovoljstvo ob izvajanju določenih aktivnosti,
prav tako pa se je med izvajanjem nekaterih tudi močno smejal in uţival. Še posebej mu je
bilo všeč zibanje na rjuhi.

H2: Za izvedbo programa senzomotoričnih aktivnosti bodo potrebne prilagoditve dela.

Drugo hipotezo lahko potrdim, saj so bile pri izvajanju potrebne naslednje prilagoditve:

a) Opreme:
Zaradi občutka večje uspešnosti sem pri aktivnostih metanja in ujemanja uporabljala večje
ţoge. Zaradi laţje predstavljivosti imenovanih delov avtomobila, je deček pred vsakim
izvedenim gibalnim elemetom iztrgal del avtomobila in ga nato ponazoril še z rokami.

b) Okolja:
Deček je dejavnosti izvajal individulano v vadbenem prostoru Vrtca Črnuče. Zaradi odmeva,
ki je prisoten v večjih prostorih, bi bilo bolje senzomotorične dejavnosti izvajati v manjši
telovadnici.
c) Učenja:
Pri delu je bilo potrebno veliko fizičnega in verbalnega vodenja (od spredaj, zadaj, s strani),
nove dejavnosti sem otroku vsakokrat demonstrirala v celoti, nekatere pa tudi po delih,
podana navodila so bila jasna, enostavna in konkretna, naslovljena na dečka osebno. Po vsaki
izvedeni aktivnosti sem konec označila z besedo končano, dečka prijela za roko in ga vodila
do naslednje aktivnosti. Otroci z avtizmom nimajo vgrajene ţelje po zadovoljevanju drugih
ljudi in zato pogosto ne razumejo, zakaj morajo narediti nekaj, česar sicer nočejo storiti. Ko
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od otroka zahtevamo, da naredi nekaj neznanega ali neţeljenega, se lahko pojavi odklonilno
vedenje, saj raje počne znane stvari, ki jih ima rad in mu dajejo občutek varnosti. Zato sem
dečka ob neznanih ali teţjih nalogah pogosto nagradila. K opravljanju in zaključku nalog sem
ga spodbudila tako, da sem mu pred začetkom izvajanja aktivnosti pokazala športne
pripomočke in rekla: »najprej to«, potem pa sem mu pokazala še črva, ki je bil postavljen na
vidnem mestu in rekla še: »potem pa to«.
Za večjo motivacijo in aktivno sodelovanje sem dečka ob uspehu zelo pohvalila, pri delu sem
ga spodbujala, da je čimveč aktivnosti opravil samostojno. Tako je imel pri izvajanju večjo
kontrolo nad delom. Po izvedeni aktivnosti je deček za nagrado dobil svetlikajočega črva, ki
ga je sprva dobil po vsaki zaključeni dejavnosti, kasneje pa ga je dobil le po aktivnosti, pri
kateri se je zelo odklanjal. Po končani nalogi sem dečka pogosto spodbudila k dajanju petke z
roko in s tem tudi spodbujala koordinacijo oko-roka ter očesni kontakt. Aktivnosti so bile
ciljno naravnane. Cilj je bil konkreten, jasen in motivirajoč. Otrok je prenašal predmete z
enega dela na drugega in tako je aktivnost dobila pomen. Zaradi pripravljenega števila
materiala, je deček vedel, koliko časa bo izvajal določeno aktivnost. Aktivnosti, kjer deček
materiala ni mogel prenašati po prostoru (npr. skakanje po trampolinu, hoja po barvnih
krogih, plezanje po ribstolu ipd.), sem ciljno naravnala tako, da je po vsaki izvedbi iztrgal
zeleni krog in ga postavil v škatlo končano. Tako je imel jasno predstavo, kolikokrat bo
določeno aktivnost moral ponoviti. Ker imajo osebe z motnjo avtističnega spektra pogosto
zelo dobro vizualno zaznavanje, sem se pri delu poleg verbalnih navodil posluţevala tudi
vizualnih oznak (znak stop je označeval, do kod lahko deček spleza po ribstolu, zeleni in rdeči
krog sta dečku ponazarjala začetek in konec gibanja, slike 3, 2, 1 so označevale konec
določene prijetne dejavnosti - odvzem nagrade).
Za čim večjo samostojnost pri izvajanju in pripravi športnih pripomočkov sem uporabljala
vizualne oznake (npr. za postavitev dlani na rolko, sem na le-to nalepila obris dlani, za
postavljanje kegljev sem mesto postavitve le-teh označila z barvnimi podstavki za sok, za
hojo med stoţci sem pot označila z vrvjo).
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Slika 29: Vizualne oznake – krogi (vir: arhiv S.
Krajnc)

Slika 30: Ciljno naravnane aktivnosti (vir: arhiv S.
Krajnc)

Slika 31: Vizualna oznaka – vrv (vir: arhiv S.
Krajnc)

Slika 32: Nagrada - svetlikajoči črv (vir: arhiv S.
Krajnc)
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Slika 33: 3, 2, 1 končano - odvzem
nagrade (vir: arhiv S. Krajnc)

H3: Otrok se pozitivno odziva na ponujene senzomotorične dejavnosti.
Na začetku se je deček zaradi senzorne občutljivosti in neznanih dejavnosti delu pogosto
upiral. Prisotnega je bilo več nesocialnega vedenja (grizenje, ščipanje, kričanje), kasneje se je
vključil v izvajanje vseh dejavnosti. Določene dejavnosti so mu bile še posebej všeč, zato je
tudi med prehodi med dejavnostmi pogosto posegal po rekvizitih, ki so se uporabljali pri tej
aktivnosti. Deček se je začel vključevati v igre izmenjav, vzpostavljal je očesni stik in
posnemal gibalne elemente.
Ţe ob prihodu v telovadnico je bil zelo dobro razpoloţen, kar kaţe na to, da se je
senzomotoričnih aktivnosti z veseljem udeleţeval.
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11. ZAKLJUČEK
Namen diplomskega dela je bil izbrati, predstaviti, prilagoditi, izvesti in analizirati
senzomotorične aktivnosti za 8. letnega otroka z motnjo avtističnega spektra ter na podlagi
dobljenih rezultatov ugotoviti, ali so senzomotorične aktivnosti primerna vrsta aktivnosti za 8.
letnega otroka z motnjo avtističnega spektra. Pri izvajanju senzomotoričnih aktivnosti je
sodeloval 8. letni deček z motnjo avtističnega spektra z zmerno motnjo v duševenem razvoju.
Izvedbo aktivnosti sem analizirala s pomočjo odkritega opazovanja z udeleţbo med
izvajanjem

senzomotoričnih

aktivnosti.

Spremembe

in

napredek

med

izvajanjem

senzomotoričnih aktivnosti sem ugotavljala s pomočjo načrtnih opazovanj in snemanj s
fotoaparatom, odprtim intervjujem z otrokovimi starši in ocenjevalno lestvico disfunkcije
senzorne integracije, ki so jo starši izpolnili pred izvajanjem programa.

Preverila sem postavljene hipoteze, ki so potrdile predvidevanje, da so senzomotorične
aktivnosti primerna vrsta aktivnosti za 8-letnega otroka z motnjo avtističnega spektra. Analiza
srečanj nam je pokazala, da se je otrok na ponujene senzomotorične dejavnosti pozitivno
odzival. Prav tako pa je bilo izvajanje dejavnosti potrebno prilagoditi zakonitostim in
metodam vodenja ter pristopom, ki je bil prilagojen specifičnim značilnostim otroka s
posebnimi potrebami. Le-to je dečku omogočilo čim bolj samostojno izvajanje aktivnosti in
ob tem občutek uspešnosti.
Napredek je posledica sistematičnega dela, ki se je izvajalo v določenem časovnem obdobju.
To pomeni, da z nadaljno obravnavo lahko otrokove sposobnosti še razvijamo. V
nadaljevanju vadbe z otrokom, bi bilo torej potrebno upoštevati ţe izkazane rezultate ter
izboljšati oziroma nadgraditi vaje, ki jih je ţe večinoma ali v celoti obvladal. S tem bi
povečali motivacijo pri izvajanju novih aktivnosti ter hkrati omogočili napredovanje in
obladovanje novih ciljev. Predlagam opuščanje fizične in verbalne pomoči pri izvajanju, prav
tako bi bila za prehode med dejavnostmi smiselna uporaba slikovnega materiala (npr. otroku
pokaţemo sliko tunela, otrok ga mora poiskati v prostoru). Smiselna bi bila uporaba kartice
»stop« ali podobnega znaka, ki bi ga deček uporabil ob nelagodju. S tem bi lahko na primerni
način izrazil, da mu je neka aktivnost preteţka ali da je utrujen. Hkrati bi bilo potrebno
nadaljevati s preprečevanjem negativnega vedenja (grizenje, ščipanje), ki se je pojavljalo ob
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stanjih nelagodja. Smiselno bi bilo spodbujanje udejstvovanja otroka v vsakodnevnih
aktivnostih. Tako bo pridobival nove izkušnje, nova znanja in krepil svojo samostojnost v
dnevnih aktivnostih.
Pri pisanju diplomskega dela sem našla zelo malo slovenske literature o senzomotorični
integraciji, kar kaţe na to, da je uporaba omenjene metode v Sloveniji še v povojih. Veliko
truda sem vloţila v priprave na srečanja. Delo je bilo poplačano s tem, da je deček z veseljem
izvajal zastavljene aktivnosti, pri katerih se je pokazal tudi velik napredek.
Slabost diplomskega dela je predvsem ta, da sem srečanja ocenjevala subjektivno. Vse analize
srečanj so narejene po mojem mnenju in po pogovoru s starši otroka. Smiselno bi bilo
uporabiti natančnejši instrumentarij ter z njim oceniti motorične in senzorične sposobnosti
dečka pred izvajanjem senzomotoričnih aktivnosti in po koncu izvajanja le-teh. Tako bi bili
rezultati med seboj primerljivi.
Upam, da se bo uporaba metode senzorne integracije razširila na več različnih področij
delovanja. Le tako bi pripomogla k ugotavljanju resničnih vzrokov za teţave otrok, ki so
pogosto prezrti.
S pravim razumevanjem vzrokov za otrokove teţave lahko otroke sprejmemo takšne, kot so
ter jih kljub manjši odzivnosti vključimo v čim več aktivnosti. Te bodo omogočale optimalni
razvoj otrok na vseh področjih ter vplivale na uspešnejše funkcioniranje otrok v vsakodnevnih
aktivnostih.
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13. PRILOGE

13.1 Učne priprave
UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

2.

Datum:

7. 10. 2011

Prostor:

vadbeni prostor Vrtca Črnuče, enota Sonček,
Šentjakob, Ljubljana

Vsebina ure:

spoznavanje gibalnih aktivnosti

Stopnja učnega procesa:

osvajanje učne vsebine, ponavljanje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska, poligon

Metode dela:

metoda

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Ogledalo, lepilni trak, slika avtomobila in deli le-tega, stopinje različnih tekstur (12), blazine,
svetlikajoča se igrača - črv, slikovna podpora (za konec dejavnosti), miza, plezalo - ribstol, 2
stoţca, rolka, vrv, plastična posoda, barvne ţoge (14), obroči (5), škatli z barvnimi oznakami
(modra, rumena), penasta podloga (6 števil), klop, tunel, taktilne vrečke (10), obroči z
izrastki (4), stoţec, keglji - plastenke (10), večja ţoga, plastelin, štampiljke, pripomočki za
oblikovanje plastelina, podstavki za sok (10), rjuha, obteţen brezrokavnik, terapevtska ţoga,
krtača.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje gibalnih aktivnosti na poligonu
preko opazovanja, razlage in vodenja

Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

razvršča ţoge po barvi

-

vstavlja števila v odprtino

- 94 -

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta

-

Krajnc Sara; diplomsko delo

prireja 1:1 (keglje na barvne podstavke za sok)

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

PRIPRAVLJALNI DEL

Trajanje: 5 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje športne copate.
SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini pred ogledalom. Dečka fizično vodim od zadaj pri posameznih
gibalnih elementih pesmi (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij = motor,
odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok = okna,
premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim elementom
iztrga imenovani del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 35 min

Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. Deček sonoţno stopa po stopinjah različnih tekstur.
Dečku demonstriram sonoţno stopanje po stopinjah. Dečka z mamo fizično vodiva od zadaj
tako, da mu premikava noge na posamezne stopinje. Pri tem ga tudi verbalno usmerjam:
»stopi na stopinjo«, »dvigni nogo« ter mu z roko pokaţem, kam mora stopiti.
2. Deček se kotali po blazini.
Demonstriram kotaljenje po blazini, poleg verbalno opisujem početje. Dečka fizično in
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verbalno spodbudim, da dejavnost ponovi za mano. Mama drţi dečka za noge, jaz za roke in
ga kotaliva naprej in nazaj po blazini.
3. Deček se splazi pod mizo.
Dečku demonstriram plazenje pod mizo. Pri tem ga fizično in verbalno spodbudim, da
dejavnost ponovi za mano.
4. Zibanje v stoţcih.
Vsak sede v svoj stoţec. Primem ga za roko in ob zibanju prepevam pesem Barčica po morju
plava. Pri tem dečka gledam v oči.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
5. Deček se plazi skozi tunel, na sebi ima obteţen brezrokavnik in vstavlja števila v
odprtine.
Dečku pomagam pri zapenjanju brezrokavnika. Fizično ga vodim, da vzame eno število, ga
prenese skozi tunel in ga vstavi v ustrezno odprtino.
6. Deček sedi na rolki in se vleče po vrvi.
Deček z verbalno in fizično pomočjo sede na rolko (sedi na kolenih). Dečka fizično vodim
pri premikanju rok od zadaj, pri tem verbalno podkrepim dogajanje.
7. Deček leţi na terapevtski ţogi in razvršča ţoge po barvah.
Dečka drţim za boke in mu sproti podajam barvne ţoge (rumene, modre). Le-te deček
razvršča v škatle z barvo oznako.
RAVNOTEŢJE
8. Deček hodi po klopi, v eni roki drţi cedilo z ţogo, ki jo na drugi strani klopi vrţe v
plastično posodo.
Dečka fizično vodim pri postavljanju ţoge na cedilo in pri drţanju cedila, ko hodi po klopi.
Ko sestopi s klopi, ga fizično vodim pri metanju ţoge v plastično posodo in ga usmerim po
novo ţogo po klopi nazaj.
9. Deček skače v obroče in na stoţec natakne obroč z izrastki.
Najprej demonstriram aktivnost. Deček vzame obroč z izrastki. Fizično in verbalno ga vodim
pri skakanju v obroče. Na koncu natakne obroč na palico in se po isti poti vrne po novi obroč.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
10. Deček postavi keglje na barvne kroge in jih podre z ţogo.
Dečka fizično in verbalno usmerjam pri postavljanju plastenk na barvne kroge. Dečka fizično
vodim od zadaj pri kotaljenju ţoge v cilj.
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Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano)

-

nagrada - črv:

Po končani aktivnosti dobi nagrado po principu najprej - potem

(svetlikajoč črv). Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.
-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za zaključek aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

-

vizualne oznake za postavitev rekvizitov

Trajanje: 15 min
POMIRJANJE
Zibanje na rjuhi.
Deček si s pomočjo obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z
dečkovo mamo primeva za rjuho in dečka zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L. pa
še spi. Druga ura bije L. pa še spi, tretja ura bije L. se zbudi.« Dečka poloţiva na tla. Dečka
fizično usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi
se še zibal.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
Oblikovanje plastelina.
Deček sede na stol, jaz sedem za njim. Fizično ga vodim pri krtačenju roke in ob tem
opisujem dogajanje. Nato skupaj odpreva škatlo, vzameva plastelin in modele za oblikovanje
le-tega. Dečka pri oblikovanju plastelina fizično vodim od zadaj. Pomaga pri pospravljanju
rekvizitov. Ob koncu si izbere štampiljko.
Deček si po verbalnem navodilu obuje športne copate.
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UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

3.

Datum:

9. 10. 2011

Prostor:

dnevna soba v dečkovem domu

Vsebina ure:

spoznavanje gibalnih aktivnosti

Stopnja učnega procesa:

osvajanje učne vsebine, ponavljanje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska

Metode dela:

metoda razlage, metoda demonstracije,
metoda opazovanja, metoda vodenja

Učni pripomočki:
Ogledalo, lepilni trak, slika avtomobila in deli le-tega, blazina, svetlikajoča se igrača - črv,
slikovna podpora (za konec dejavnosti, zeleni in rdeči krog), vrv, različne barvne oblike za
natikanje, košara, taktilne nogavice (26), škatla, keglji - plastenke (10), barvni podstavki za
sok (10), ţoga, bomboni, plastelin, penasta podloga (7 števil), rjuha, obteţen brezrokavnik,
terapevtska ţoga, krtača.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje gibalnih aktivnosti preko
opazovanja, razlage in vodenja

Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

vstavlja števila v odprtino

-

natika oblike po 1 kriteriju (barva, oblika)

-

prireja 1:1 (keglje na barvne podstavke za sok)

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)
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-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

PRIPRAVLJALNI DEL

Trajanje: 10 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje copate.
SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini pred ogledalom. Fizično ga vodim od zadaj pri posameznih
gibalnih elementih pesmi (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij = motor,
odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok = okna,
premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim elementom
iztrga imenovani del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 35 min

Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. Deček skače po terapevtski ţogi.
Dečka drţim za boke in ga verbalno ter fizično spodbujam k skakanju po ţogi. Ob tem mu
pokaţem zeleni krog in rečem: »skačeva«. Nato mu pokaţem rdeči krog in rečem »stop«.
2. Deček se kotali po blazini in na drugi strani natika oblike po enem kriteriju - obliki
(krog, zvezda, kvadrat, osemkotnik).
Dečka fizično vodim pri kotaljenju in natikanju oblik. Za vzorec mu nataknem na vsako
palico eno obliko in jo poimenujem.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
3. Zavijanje v palačinko.
Dečku rečem, naj leţe na blazino. Pri tem ga fizično usmerjam. Nato ga zavijem v palačinko.
Izvedem čvrsti pritisk na telo in imenujem dele telesa (»namaţem z marmelado«). Nato ga
odvijem.
4. Deček leţi na terapevtski ţogi in vstavlja števila v odprtine.
Dečka drţim za boke in mu sproti podajam števila, ki jih poimenujem. Le-ta deček vstavi v
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ustrezno odprtino.
RAVNOTEŢJE
5. Deček hodi po vrvi, na eni strani vzame plastično obliko, na drugi strani vrvi jo vrţe
v košaro.
Dečka fizično od zadaj in verbalno vodim pri hoji. Fizično ga usmerjam, da vzame eno
obliko.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
6. Deček z rokami in nogami podaja terapevtsko ţogo.
Dečka pri podajanju ţoge fizično vodim od zadaj. Pri tem mu s svojimi nogami fiksiram
njegove. Spodbujam ga k očesnemu kontaktu z mamo.
7. Metanje nogavic v škatlo.
Sedim za dečkom in mu sproti podajam taktilne nogavice. Pri tem ga fizično usmerjam pri
metanju le-teh v škatlo.
8. Deček postavlja keglje na barvne kroge in jih podre z ţogo.
Dečka fizično in verbalno usmerjam pri postavljanju plastenk na barvne kroge. Dečka fizično
vodim od zadaj pri kotaljenju ţoge v cilj.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj, s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, rdeči in zeleni krog)

-

nagrada - črv: Po končani aktivnosti dobi nagrado (svetlikajoč črv) po principu najprej –
potem. Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.

-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za zaključek aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

-

vizualne oznake za postavitev rekvizitov

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
Zibanje na rjuhi.
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Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in dečka zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L. pa še spi.
Druga ura bije, L. pa še spi, tretja ura bije, L. se zbudi. Dečka poloţiva na tla. Dečka fizično
usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še
zibal.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
Deček razvršča oblike po enem kriteriju - barvi.
Deček vstavi palce v odprtine. Za začetni vzorec mu nastavim na vsako palico eno barvno
obliko (osnovne barve: modra, rumena, zelena, rdeča). Dečku sproti podajam barvne oblike in
ga po potrebi fizično vodim.
Oblikovanje plastelina.
Deček sede na stol, jaz sedem za njim. Fizično ga vodim pri krtačenju roke in poleg opisujem
dogajanje. Nato skupaj odpreva škatlo, vzameva plastelin. Dečka pri oblikovanju plastelina
fizično vodim od zadaj. V plastelin mu skrijem bombon, ki ga mora poiskati. Deček pomaga
pri pospravljanju rekvizitov.
Deček si po verbalnem navodilu obuje copate.

UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

4.

Datum:

14. 10. 2011

Prostor:

vadbeni prostor Vrtca Črnuče, enota Sonček,
Šentjakob, Ljubljana

Vsebina ure:

spoznavanje gibalnih aktivnosti

Stopnja učnega procesa:

osvajanje učnih vsebin, ponavljanje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska, poligon

Metode dela:

metoda

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Ogledalo, lepilni trak, slika avtomobila in deli le-tega, tobogan, višinska palica, stol, miza, 2
ponija, rdeči in rumeni material (ţoge, vrečke, gumijaste igrače - 18), obojestransko lepilo,
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papir, različno visoke ovire ( stoli, kocke), hodulje, keglji - plastenke (10), barvni podstavki
za sok (10), svetlikajoča se igrača - črv, slikovna podpora (za konec dejavnosti, zeleni in
rdeči krog), rolka, plastična posoda, škatli z barvnimi oznakami (rdeča, rumena), vrv, 3
stoţci, penasta podloga (4 števila), rjuha, obteţeni brezrokavnik, tunel, krtača, pena za britje,
goba, plastična posoda z vodo, papirnate brisače.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje gibalnih aktivnosti na poligonu
preko opazovanja, razlage in vodenja

Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

razvršča različni material po barvi

-

vstavlja števila v odprtino

-

prireja 1:1 (keglje na barvne podstavke za sok)

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

PRIPRAVLJALNI DEL

Trajanje: 10 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje športne copate.
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SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini pred ogledalom. Dečka pri posameznih gibalnih elementih pesmi
fizično vodim od zadaj (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij = motor, odpiranje
in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok = okna, premikanje
rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim elementom iztrga
imenovan del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 35 min

Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. Deček stopi čez palico, gre pod mizo in stopi na stol ter se spusti po toboganu.
Dečka fizično vodim pri izvajanju aktivnosti tako, da stojim pred njim. Pri tem ga verbalno in
fizično usmerjam pri posameznem koraku. Medtem opisujem dogajanje (pod mizo, čez, na
ipd.).
2. Deček skače po poniju.
Sedim nasproti dečka in ga drţim za roke. Pokaţem mu zeleni krog in rečem: »skačeva«.
Nato mu pokaţem rdeči krog in rečem »stop«. Med tem spodbujam očesni kontakt.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
3. Deček potiska obteţeno rolko med stoţci.
Dečka fizično spodbudim, da postavi roke na vizualno oznako na rolki. Od zadaj ga fizično
vodim pri potiskanju rolke. Pri tem ga verbalno usmerjam, da pri premikanju rolke sledi vrvi
na tleh. Na koncu razvršča različni material v dve plastični posodi, označeni z barvno oznako
(rumena, rdeča).
3. Deček se plazi skozi tunel, na sebi ima obteţen brezrokavnik in vstavlja števila v
odprtine.
Dečku pomagam pri zapenjanju brezrokavnika. Fizično ga vodim, da vzame eno število ter ga
prinese skozi tunel in ga vstavi v ustrezno odprtino.
RAVNOTEŢJE
4. Deček zmečka papir, ga drţi v roki, ko hodi po višinskih ovirah in ga vrţe v plastično
posodo na drugi strani. Nato stopa po lepilnem traku do začetka.
Dečku podam navodilo, da sezuje nogavice. Fizično mu pomagam pri mečaknju papirja in pri
hoji po višinskih ovirah (stol, kocke). Med tem opisujem dogajanje (gor, dol, ga verbalno in
fizično usmerjam). Pri hoji po lepilnem traku ga fizično vodim od zadaj. Deček si obuje
nogavice.
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Deček sedi na rjuhi in skuša obdrţati ravnoteţje med vleko po prostoru.

6. Hoja s hoduljami.
Demonstriram hojo s hoduljami. Dečka fizično vodim od zadaj, pri tem mu pomagam še pri
drţi vrvi. Mama fizično premika noge od spredaj. Za cilj mu pokaţem črva.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
7. Deček postavlja keglje na barvne kroge in jih podre z ţogo.
Dečka fizično in verbalno usmerjam pri postavljanju plastenk na barvne kroge. Dečka pri
kotaljenju ţoge v cilj fizično vodim od zadaj.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, rdeči in zeleni krog)

-

nagrada -črv: Po končani aktivnosti dobi nagrado (svetlikajoč črv) po principu najprejpotem. Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.

-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za zaključek aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

-

vizualne oznake za postavitev dlani na rolki, vrv za sledenje poti med stoţci, krogi za
postavitev kegljev

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
Zibanje na rjuhi.
Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in dečka zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L. pa še spi.
Druga ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije, L se zbudi.« Dečka poloţiva na tla. Dečka fizično
usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še
zibal.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
Risanje s peno za britje po ogledalu.
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Deček sede na blazino, jaz sedem za njim. Fizično ga vodim pri krtačenju roke in ob tem
opisujem dogajanje. Nato skupaj odpreva peno za britje, poškropiva po ogledalu in riševa. Po
končani dejavnosti skupaj pobriševa ogledalo.
Deček si po verbalnem navodilu obuje športne copate.

UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

5.

Datum:

16. 10. 2011

Prostor:

dnevna soba v dečkovem domu

Vsebina ure:

spoznavanje gibalnih aktivnosti

Stopnja učnega procesa:

osvajanje učnih vsebin in ponavljanje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska

Metode dela:

metoda

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Slika avtomobila in deli le-tega, blazina, taktilne nogavice (13), škatla, manjša ţoga, miza,
lesene ploščice - slike ţivali (medved, slon, pingvin, muca), stoli, keglji - plastenke (10),
barvni podstavki za sok (10), plastelin, igra prirejanja barvnih krogov na podlago,
svetlikajoča se igrača - črv, slikovna podpora (za konec dejavnosti, zeleni in rdeči krog),
plastična posoda, vrv, rjuha, obteţeni brezrokavnik, terapevtska ţoga, krtača.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje

gibalnih

aktivnosti

opazovanja, razlage in vodenja
Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

prireja barvne kroge na podlogo

-

razvršča ţivali

-

prireja 1:1 (keglje na barvne podstavke za sok)

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
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-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

PRIPRAVLJALNI DEL

Trajanje: 10 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje copate.
SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini drug nasproti drugega. Dečka pri posameznih gibalnih elementih
pesmi fizično vodim od spredaj (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij = motor,
odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok = okna,
premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim elementom
iztrga imenovan del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 40 min

Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. Deček skače po terapevtski ţogi.
Dečka drţim za boke in verbalno ter fizično spodbujam k skakanju po ţogi. Ob tem mu
pokaţem zeleni krog in rečem: »skačeva«. Nato mu pokaţem rdeči krog in rečem »stop«.
2. Zibanje na »čolnu«.
Leţem na hrbet in pokrčim noge. Dečka primem za roke in ga spodbudim, da leţe na moje
noge. Drţim ga za roke in zibam naprej in nazaj ter levo in desno. Ob tem pojem pesem
Barčica po morju plava.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
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3. Zavijanje v palačinko.
Dečku rečem, naj leţe na blazino. Pri tem ga fizično usmerjam. Nato ga zavijem v palačinko.
Izvedem čvrsti pritisk na telo in imenujem dele telesa (»namaţem z marmelado«). Nato ga
odvijem.
4. Podajanje in ujemanje različno teţkih nogavic.
Mama sedi za dečkom in ga fizično vodi pri podajanju in ujemanju. Dečku podajam različno
teţke nogavice, ki mi jih poda nazaj.
5. Deček leţi na terapevtski ţogi in prireja barvne kroge na podlogo.
Dečka drţim za boke in mu sproti podajam barvne kroge. Le-te deček prireja na barvno
podlago.
6. Deček iz lege na terapevtski ţogi nadaljuje naprej v samokolnico (hodi po rokah).
Dečka drţim za boke, mama pa ga fizično usmerja pri premikanju rok spredaj. Za cilj mu
označim svetlikajočega črva.
RAVNOTEŢJE
7. Deček hodi po vrvi in razvršča ţivali v škatle.
Dečka fizično in verbalno vodim pri hoji. Usmerim ga, da pobere dve ţivali. Po potrebi ga
fizično vodim pri razvrščanju ţivali v škatle.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
8. Podajanje ţoge z izrastki.
Mama sedi nasproti dečka. Jaz sedem za dečka in ga fizično usmerjam pri kotaljenju ţoge. Z
nogami drţim razkoračene njegove noge.
9. Metanje nogavic v škatlo.
Sedim za dečkom in mu sproti podajam taktilne nogavice. Pri tem ga fizično usmerjam pri
metanju le-teh v škatlo.
10. Deček postavlja keglje na barvne kroge in jih podre z ţogo.
Dečka fizično in verbalno usmerjam pri postavljanju plastenk na barvne kroge. Dečka fizično
vodim od zadaj pri kotaljenju ţoge v cilj.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, rdeči in zeleni krog)
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nagrada -črv: Po končani aktivnosti dobi nagrado (svetlikajoč črv) po principu najprejpotem. Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.

-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za zaključek aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

-

vizualne oznake - krogi za postavitev kegljev

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
Zibanje na rjuhi.
Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in ga zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L, pa še spi.
Druga ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije, L. se zbudi.« Dečka poloţiva na tla. Dečka fizično
usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še
zibal.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
Oblikovanje plastelina.
Deček sede za mizo, jaz sedim na dečkovi levi strani. Fizično ga vodim pri krtačenju roke in
ob tem opisujem dogajanje. Nato skupaj odpreva škatlo, vzameva plastelin in modele za
oblikovanje le-tega. Dečka pri oblikovanju plastelina fizično vodim od zadaj. V plastelin mu
skrijem bombon. Deček pomaga pri pospravljanju rekvizitov.
Po verbalnem navodilu si obuje copate.

UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

6.

Datum:

19.10. 2011

Prostor:

vadbeni prostor Vrtca Črnuče, enota Sonček,
Šentjakob, Ljubljana

Vsebina ure:

izvajanje gibalnih vaj na poligonu
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Stopnja učnega procesa:

ponavljanje, utrjevanje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska, poligon

Metode dela:

metoda

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Slika avtomobila in deli le-tega, taktilne stopinje, obroči z izrastki, trampolin, vrv, blazine,
svetlikajoča se igrača - črv, slikovna podpora (za konec dejavnosti, slika stop, zeleni in rdeči
krog), plezalo - ribstol, 2 stoţca, rolka, plastična posoda, barvne ţoge in taktilne vrečke modre in zelene barve (21), škatli z barvnimi oznakami (modra, zelena), penasta podloga (5
števil), klop, rjuha, obteţeni brezrokavnik, valj, mehurčki, terapevtska ţoga, stoţec, krtača,
pena za britje, goba, plastična posoda z vodo, papirnate brisače.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje gibalnih aktivnosti na poligonu
preko opazovanja, razlage in vodenja

Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

razvršča ţoge po barvi

-

vstavlja števila v odprtino

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti
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Trajanje: 10 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje športne copate.
SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini drug nasproti drugega. Pri posameznih gibalnih elementih pesmi
dečka fizično vodim od spredaj (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij = motor,
odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok = okna,
premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim elementom
iztrga imenovani del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 40 min

Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. Deček stopa po taktilnih stopinjah in obročih z izrastki, skače po trampolinu in se po
vrvi vrne na začetek aktivnosti.
Dečku naročim, da si sezuje nogavice. Dečka od zadaj fizično vodim pri stopanju na stopinje
in obroče, prav tako pa tudi pri hoji po vrvi. Ko skače po trampolinu, mu pokaţem zeleni krog
in rečem:«skačeva«. Nato mu pokaţem rdeči krog in rečem:«stop«.
2. Deček pleza po plezalu - ribstolu do oznake stop in skoči na blazino.
Dečka fizično spodbudim k premikanju rok in nog. Stojim za njim in ga verbalno spodbujam.
Ko pride do oznake stop, rečem stop in pokaţem gesto ter usmerim pogled na sliko. Nato ga
fizično spodbudim k skoku na blazino.
3. Zibanje v stoţcih.
Vsak sede v svoj stoţec. Dečka primem za roko in ob zibanju prepevam pesem Barčica po
morju plava. Pri tem ga gledam v oči.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
4. Zavijanje v palačinko.
Dečku rečem naj leţe na blazino. Pri tem ga fizično usmerjam. Nato ga zavijem v palačinko.
Izvedem čvrsti pritisk na telo in imenujem dele telesa (»namaţem z marmelado«). Nato ga
odvijem. Dejavnost nekajkrat ponovim, z valjem grem čez dečka in izvedem čvrsti pritisk.
5. Deček na rolki leţi na trebuhu, na hrbtu je obteţen s teţjo posodo. Z rokami se
potiska naprej do plastičnih posod.
Deček z verbalno in fizično pomočjo leţe na rolko. Verbalno in fizično ga spodbudim k
premikanju rok in mu pokaţem cilj. Deček vstane in razvrsti barvni material (zelen in moder)
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iz posode, ki jo je imel na hrbtu. Material mu sproti podajam.
6. Deček na terapevtski ţogi leţi na trebuhu in natika obroče na palico. Nato se po
rokah premika naprej v samokolnico.
Dečka drţim za boke in ga premikam levo in desno. Podam mu obroč, ki ga natakne na
palico. Drţim ga za nogi, mama ga drţi za roki in fizično premika naprej. Dečku s
svetlikajočim črvom označim cilj gibanja. Na koncu aktivnosti dobi za nagrado svetlikajočega
črva, ki ga odvzamem z odštevanjem ob slikovnem materialu. Rečem končano in ga vodim do
naslednje aktivnosti.
RAVNOTEŢJE
7. Deček se potiska po klopi in na drugi strani vstavlja števila v odprtine.
Deček vzame število in mi ga zatakne za pas. Fizično in verbalno ga vodim pri potiskanju po
klopi. Dečka fizično in verbalno vodim, da vzame število in ga vstavi v ustrezno odprtino.
Hodi po klopi nazaj in vzame drugo število.
8. Deček sedi na rjuhi in skuša obdrţati ravnoteţje med vleko po prostoru.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
9. Deček sedi na valju in obojeročno poka mehurčke.
Sedim za dečkom in ga fizično ter verbalno vodim pri pokanju mehurčkov, ki jih piha mama.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, rdeči in zeleni krog)

-

nagrada - črv: Po končani aktivnosti dobi nagrado (svetlikajoč črv) po principu najprejpotem. Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.

-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za zaključek aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
Zibanje na rjuhi.
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Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in ga zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L. pa še spi.
Druga ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije, L. se zbudi.« Dečka poloţiva na tla. Fizično ga
usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še
zibal.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
Risanje z brivsko peno po tleh.
Deček si sezuje nogavice. Sede na blazino, jaz sedem za njim. Fizično ga vodim pri krtačenju
rok in nog in ob tem opisujem dogajanje. Nato skupaj odpreva peno za britje, poškropiva jo
po tleh in riševa z rokami in nogami. Po končani dejavnosti skupaj pobriševa tla.
Deček si po verbalnem navodilu obuje nogavice in športne copate.

UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

7.

Datum:

20. 10. 2011

Prostor:

vadbeni prostor Vrtca Črnuče, enota Sonček,
Šentjakob, Ljubljana

Vsebina ure:

izvajanje gibalnih vaj na poligonu

Stopnja učnega procesa:

ponavljanje in utrjevanje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska, poligon

Metode dela:

metoda

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Slika avtomobila in deli le-tega, blazine, obroči z izrastki (3), palica, višinska ovira - palica,
barvni krogi (10), miza, rolka, barvne ţoge (14 zelenih in modrih), tunel, manjše lesene
stopnice, hodulje, manjše in večje ţoge, svetlikajoča se igrača - črv, slikovna podpora (za
konec dejavnosti), plastična posoda, škatli z barvnimi oznakami (modra, zelena), penasta
podloga (4 števila), klop, rjuha, obteţeni brezrokavnik, krtača.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje gibalnih aktivnosti na poligonu
preko opazovanja, razlage in vodenja
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Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

razvršča ţoge po barvi

-

vstavlja števila v odprtino

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

PRIPRAVLJALNI DEL

Trajanje: 5 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje športne copate.
SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini drug nasproti drugega. Dečka od spredaj fizično vodim pri
posameznih gibalnih elementih pesmi (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij =
motor, odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok =
okna, premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim
elementom iztrga imenovani del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 30 min

Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. Deček vzame obroč, se zakotali po blazini in ga natakne na palico. Do začetka
- 113 -

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta

Krajnc Sara; diplomsko delo

aktivnosti hodi.
Mama drţi dečka za noge, jaz za roke in obroč ter ga kotaliva naprej po blazini. Deček
natakne obroč na palico in hodi nazaj do začetka aktivnosti.
2. Deček stopi čez palico in sonoţno stopa po barvnih krogih, nato gre pod mizo in se
vrne na začetek aktivnosti.
Stopim čez palico in spodbudim dečka k posnemanju. Dečka fizično vodim od spredaj tako,
da stopam po stopinjah nazaj. Pri tem ga tudi verbalno usmerjam: »stopi na stopinjo«, »dvigni
nogo« ter mu z roko pokaţem, kam mora stopiti. Splazim se pod mizo in ob tem opisujem
dogajanje.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
3. Deček na trebuhu leţi na rolki, na hrbtu je obteţen s teţjo posodo. Z rokami se
potiska naprej do plastičnih posod.
Deček z verbalno in fizično pomočjo leţe na rolko. Verbalno in fizično ga spodbudim k
premikanju rok in mu pokaţem cilj. Deček vstane in razvrsti barvni material (zelen in moder)
iz posode, ki jo je imel na hrbtu. Material mu podajam sproti.
4. Deček se plazi skozi tunel in na drugi strani vstavlja števila v odprtine.
Dečka fizično vodim, da vzame eno število, ga prinese skozi tunel in ga vstavi v ustrezno
odprtino. Pri tem mu usmerjam pozornost s črvom, ki ga na koncu dobi za nagrado.
5. Zavijanje v palačinko.
Dečku rečem, naj leţe na blazino. Pri tem ga fizično usmerjam. Nato ga zavijem v palačinko.
Izvedem čvrsti pritisk na telo in imenujem dele telesa (»namaţem z marmelado«). Nato ga
odvijem.
RAVNOTEŢJE
6. Deček hodi po klopi, stopi na stopnice in skoči na blazine.
Fizično in verbalno ga vodim pri hoji po klopi in stopnicah. Na koncu ga z mamo fizično
spodbudiva k skoku na blazine.
7. Hoja s hoduljami
Dečka fizično vodim od zadaj, pri tem mu pomagam še pri drţi vrvi. Mama fizično premika
noge od spredaj. Za cilj mu pokaţem črva.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
8. Podajanje ţoge.
Mama sedi nasproti dečka. Jaz sedim za dečkom in ga fizično usmerjam pri kotaljenju ţoge. Z
nogami drţim razkoračene njegove noge. Dečka primem za zapestje, sam s prsti poda ţogo.
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Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano)

-

nagrada - črv: Po končani aktivnosti dobi nagrado (svetlikajoč črv) po principu najprej potem. Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.

-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za zaključek aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
Zibanje na rjuhi.
Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in dečka zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L. pa še spi.
Druga ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije, L. se zbudi.« Dečka poloţiva na tla. Fizično ga
usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še
zibal.
Masaţa.
Deček leţe na tla. Mama ga čvrsto krtači po eni strani telesa s krtačo, jaz z jeţkom. Začneva
pri stopalih in nadaljujeva do glave ter nazaj. Ob tem opisujem dogajanje in imenujem dele
telesa. Dejavnost ponoviva še na drugi strani telesa.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
Deček si po verbalnem navodilu obuje športne copate.
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UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

8.

Datum:

21. 10. 2011

Prostor:

vadbeni prostor Vrtca Črnuče, enota Sonček,
Šentjakob, Ljubljana

Vsebina ure:

izvajanje vaj na poligonu

Stopnja učnega procesa:

ponavljanje in utrjevanje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska, poligon

Metode dela:

metoda

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Slika avtomobila in deli le-tega, višinska ovira - palica, 12 taktilnih stopinj, miza, trampolin,
blazine, svetlikajoča se igrača - črv, slikovna podpora (za konec dejavnosti, slika stop, zeleni
in rdeči krog), plezalo - ribstol, ţoge, koš, 2 stoţca, rolka, plastična posoda, palica, barvni
material - roza, rdeč, škatli z barvnimi oznakami (rdeča, roza), vrv, stoţci, barvni krogi,
penasta podloga (4 števila), klop, obroči z izrastki, rjuha, obteţeni brezrokavnik, papir,
terapevtska ţoga, balon, krtača, ţoga z izrastki.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje gibalnih aktivnosti na poligonu
preko opazovanja, razlage in vodenja

Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

razvršča material po barvi

-

vstavlja števila v odprtino

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmeri pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik
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-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

PRIPRAVLJALNI DEL

Trajanje: 10 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje športne copate.
SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini drug nasproti drugega. Pri posameznih gibalnih elementih pesmi
dečka fizično vodim od spredaj (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij = motor,
odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok = okna,
premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim elementom
iztrga imenovan del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 40 min

Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. Deček stopi čez palico, sonoţno stopa po stopinjah različnih tekstur, se splazi pod
mizo in skače po trampolinu.
Dečka fizično vodim od spredaj. Stopim čez palico, hodim pred njim po stopinjah nazaj (12),
se splazim pod mizo in ga usmerim na trampolin. Na trampolinu mu pokaţem zeleni krog in
rečem: »skačeva«, nato mu pokaţem rdeči krog in rečem: »stop«. Deček hodi na začetek
aktivnosti.
2. Deček pleza po plezalu - ribstolu do oznake stop in vrţe ţogo v koš.
Dečka fizično spodbudim k premikanju rok in nog. Stojim za njim in ga verbalno spodbujam.
Ko pride do oznake stop, rečem stop, pokaţem gesto ter usmerim pogled na sliko. Dečku
podam ţogo in ga fizično usmerjam k metanju na koš. Deček po plezalu spleza nazaj.
3. Zibanje v stoţcih.
Sedeva vsak v svoj stoţec. Primem ga za roko in ob zibanju prepevam pesem Barčica po
morju plava. Pri tem dečka gledam v oči.
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PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
4. Zavijanje v palačinko.
Dečku rečem, naj leţe na blazino. Pri tem ga fizično usmerjam. Nato ga zavijem v palačinko.
Izvedem čvrsti pritisk na telo in imenujem dele telesa (»namaţem z marmelado«). Nato ga
odvijem.
5. Vleka na rolki, razvrščanje barvnega materiala v škatle z barvnimi oznakami.
Deček z verbalno in fizično pomočjo sede na rolko (sedi na kolenih). Primem za palico, ki jo
drţi deček in ga vlečem po prostoru. Deček vstane in sortira barvni material, ki mu ga sproti
podajam. Sedim za dečkom.
6. Deček leţi na trebuhu na terapevtski ţogi, zmečka papir in ga meče v plastično
posodo. Nato se po rokah v samokolnico premika naprej (po barvnih krogih).
Dečka drţim za boke in ga premikam levo in desno. Podam mu papir, ki ga s fizično pomočjo
zmečka in vrţe v posodo. Dečka drţim za nogi, mama ga drţi za roki in fizično premika
naprej po barvnih krogih.
RAVNOTEŢJE
7. Deček hodi po barvnih krogih med stoţci.
Dečka fizično in verbalno vodim pri hoji tako, da stojim pred njim.
8. Deček hodi po klopi po jeţkih in na drugi strani vstavlja števila v odprtine.
Deček vzame število. Fizično in verbalno ga vodim pri hoji po klopi. Pri tem ga drţim za eno
roko. Na drugi strani klopi vstavi število v ustrezno odprtino. Hodi po klopi nazaj in vzame
drugo število.
9. Deček sedi na rjuhi in skuša obdrţati ravnoteţje med vleko po prostoru.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
10. Deček poda in ujame balon.
Dečka drţim za roki, mama sedi nasproti njega. Fizično in verbalno ga vodim pri podajanju in
ujemanju balona.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, rdeči in zeleni krog)

-

nagrada -črv: Po končani aktivnosti dobi po principu najprej - potem nagrado (svetlikajoč
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črv). Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.
-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za zaključek aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
Zibanje na rjuhi.
Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in ga zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L, pa še spi.
Druga ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije, L. se zbudi.« Dečka poloţiva na tla. Fizično ga
usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še
zibal.
Masaţa.
Deček leţe na tla. Mama ga čvrsto krtači po eni strani telesa s krtačo, jaz z jeţkom. Začneva
pri stopalih in nadaljujeva do glave ter nazaj. Ob tem opisujem dogajanje in imenujem dele
telesa. Dejavnost ponoviva še na drugi strani telesa.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
Deček si po verbalnem navodilu obuje športne copate.

UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

9.

Datum:

23. 10. 2011

Prostor:

dnevna soba v dečkovem domu

Vsebina ure:

izvajanje gibalnih vaj

Stopnja učnega procesa:

ponavljanje in utrjevanje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska, poligon

Metode dela:

metoda

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
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Učni pripomočki:
Slika avtomobila in deli le-tega, terapevtska ţoga, vtikanka - ţivali, blazina, svetlikajoča se
igrača - črv, slikovna podpora (za konec dejavnosti, zeleni in rdeči krog), vrv, vtikanka vozila, taktilne nogavice (22), keglji (10), barvni podstavki za sok (10), plastična posoda,
rjuha, obteţeni brezrokavnik, krtača, ţoga z izrastki.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje

gibalnih

aktivnosti

preko

opazovanja, razlage in vodenja
Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

vtika ţivali in vozila v ustrezne odprtine

-

prireja 1:1 (keglje na barvne podstavke za sok)

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

PRIPRAVLJALNI DEL

Trajanje: 10 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje copate.
SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini, drug nasproti drugega. Pri posameznih gibalnih elementih pesmi
dečka fizično vodim od spredaj (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij = motor,
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odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok = okna,
premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim elementom
iztrga imenovani del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
Trajanje: 40 min

GLAVNI DEL
Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. Deček skače po terapevtski ţogi.

Dečka drţim za boke in verbalno ter fizično spodbujam k skakanju po ţogi. Ob tem mu
pokaţem zeleni krog in rečem: »skačeva«. Nato mu pokaţem rdeči krog in rečem »stop«.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
2. Deček leţi na trebuhu na terapevtski ţogi in vtika ţivali v ustrezne odprtine. Nato se
po rokah premika naprej v samokolnico.
Dečka drţim za boke in ga premikam levo in desno. Dečku podam ţival, vstavi jo v ustrezno
odprtino. Ob tem opisujem dogajanje. Dečka drţim za nogi in ga fizično spodbudim k
premikanju naprej. Cilj premikanja mu označim s svetlikajočim črvom.
3. Zavijanje v palačinko.
Dečku rečem, naj leţe na blazino. Pri tem ga fizično usmerjam. Nato ga zavijem v palačinko.
Izvedem čvrsti pritisk na telo in imenujem dele telesa (»namaţem z marmelado«). Nato ga
odvijem.
RAVNOTEŢJE
4. Deček hodi po vrvi in na drugi strani vstavlja vozila v ustrezno odprtino.
Dečka fizično in verbalno vodim pri hoji tako, da stojim pred njim. Na koncu vrvi vstavi
vozilo v odprtino. Ob tem opisujem dogajanje.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
5. Metanje nogavic v škatlo.
Sedim za dečkom in mu sproti podajam taktilne nogavice. Pri tem ga fizično usmerjam pri
metanju le-teh v škatlo. Pri tem uporabljam kriţne gibe (dečku podam nogavico na levo stran,
le-to prime z desno roko in jo vrţe v škatlo pred njim).
6. Deček podaja terapevtsko ţogo.
Dečka drţim za roki, mama sedi nasproti. Fizično in verbalno ga vodim pri podajanju in
ujemanju terapevtske ţoge.
7. Deček postavlja keglje na barvne kroge in jih podre z ţogo.
Dečka fizično in verbalno usmerjam pri postavljanju plastenk na barvne kroge. Dečka fizično
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vodim od zadaj pri kotaljenju terapevtske ţoge v cilj. Deček pomaga pri pospravljanju
rekvizitov.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, rdeči in zeleni krog)

-

nagrada -črv: Po končani aktivnosti dobi po principu najprej - potem nagrado (svetlikajoč
črv). Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.

-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za zaključek aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

-

vizualne oznake za postavitev rekvizitov (krogi za postavitev kegljev)

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
Zibanje na rjuhi.
Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in ga zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L. pa še spi.
Druga ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije, .L se zbudi.« Dečka poloţiva na tla. Fizično ga
usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še
zibal.
Masaţa.
Deček leţe na tla. Mama ga čvrsto krtači po eni strani telesa s krtačo, jaz z jeţkom. Začneva
pri stopalih in nadaljujeva do glave ter nazaj. Ob masaţi opisujem dogajanje in imenujem dele
telesa. Dejavnost ponoviva še na drugi strani telesa.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
Deček si po verbalnem navodilu obuje copate.
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UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

10.

Datum:

25. 10. 2011

Prostor:

vadbeni prostor Vrtca Črnuče, enota Sonček,
Šentjakob, Ljubljana

Vsebina ure:

izvajanje gibalnih vaj na poligonu

Stopnja učnega procesa:

ponavljanje in urjenje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska, poligon

Metode dela:

metoda

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Slika avtomobila in deli le tega, blazine, svetlikajoča se igrača - črv, taktilne stopinje, zeleni,
rdeči, rumeni in modri stoţci, 4 palice, bomboni, 2 stoţca, rolka, barvne taktilne vrečke (9),
plastična posoda, vrv, terapevtska ţoga, tunel, penasta podloga (4 števila), rjuha, obteţeni
brezrokavnik, klop, cedilo, različni material (vrečke, manjše ţoge), keglji (10), barvni
podstavki za sok (10), slikovna podpora (za konec dejavnosti), krtača, ţoga z izrastki.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje gibalnih aktivnosti na poligonu
preko opazovanja, razlage in vodenja

Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

razvršča stoţce po barvi

-

vstavlja števila v odprtino

-

prireja 1:1 (keglje na barvne podstavke za sok)

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik
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-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

PRIPRAVLJALNI DEL

Trajanje: 10 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje športne copate.
SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini drug nasproti drugega. Pri posameznih gibalnih elementih pesmi
ga fizično vodim od spredaj (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij = motor,
odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok = okna,
premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim elementom
iztrga imenovani del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 30 min

Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. Deček stopa po taktilnih stopinjah, vzame stoţec, se zakotali po blazini in ga natakne
na ustrezno barvno palico.
Dečka fizično vodim tako, da stopam pred njim po stopinjah nazaj. Pri tem ga tudi verbalno
usmerjam: »stopi na stopinjo«, »dvigni nogo«. Fizično in verbalno ga vodim, da leţe na
blazino in vzame stoţec. Mama ga pri kotaljenju drţi za noge, jaz za roke. Na koncu natakne
stoţec na ustrezno barvno palico.
2. Zibanje v stoţcih.
Sedeva vsak v svoj stoţec. Primem ga za roko in ob zibanju prepevam pesem Barčica po
morju plava. Pri tem ga gledam v oči.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
3. Deček me vleče, medtem ko sedim na rolki in obratno. Ob tem prenašava taktilne
vrečke v plastično posodo na drugem koncu vadbenega prostora.
Deček se z verbalno in fizično pomočjo postavi pred rolko in prime vrv. Mama mu od spredaj
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pomaga pri drţanju vrvi in ga usmerja k plastični posodi. Jaz vzamem taktilno vrečko in jo na
drugi strani vadbenega prostora vrţem v plastično posodo. Nato zamenjava vlogi.
4. Deček na trebuhu leţi na terapevtski ţogi in natika stoţce na palico glede na barvo.
Nato se po rokah premika naprej (po barvnih krogih) v samokolnico.
Dečka drţim za boke in ga premikam levo in desno. Podam mu stoţec (rdeči/ rumeni), ki ga
natakne na ustrezno barvno palico.

Dečka drţim za nogi in ga fizično spodbudim k

premikanju v samokolnico po rokah naprej.
5. Deček se plazi skozi tunel, na sebi ima obteţen brezrokavnik in vstavlja števila v
odprtine.
Deček si zapne brezrokavnik. Fizično ga vodim, da vzame število, ga prinese skozi tunel in
vstavi v ustrezno odprtino. Pri tem mu usmerjam pozornost s črvom, ki ga na koncu dobi za
nagrado.
RAVNOTEŢJE
6. Deček hodi po klopi, v eni roki drţi cedilo z materialom (ţoga, taktilna vrečka), ki ga
na drugi strani klopi vrţe v plastično posodo. Nato hodi po vrvi nazaj do začetka
aktivnosti.
Dečka fizično vodim pri postavljanju materiala na cedilo in pri drţanju cedila, ko hodi po
klopi. Ko sestopi s klopi, ga fizično vodim pri metanju materiala v plastično posodo in ga
usmerim po novo ţogo po vrvi nazaj. Pri tem ga fizično vodim od zadaj.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
7. Deček postavlja keglje na barvne kroge in jih podre z ţogo.
Dečka fizično in verbalno usmerjam pri postavljanju plastenk na barvne kroge. Fizično ga pri
kotaljenju terapevtske ţoge v cilj vodim od zadaj. Primem ga za zapestje, deček sam s prsti
potisne ţogo naprej. Pomaga pri pospravljanju rekvizitov.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano)

-

nagrada -črv: Po končani aktivnosti dobi po principu najprej - potem nagrado (svetlikajoč
črv). Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.

-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo
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-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za izvajanje aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

-

vizualne oznake za postavitev rekvizitov (krogi za postavitev kegljev)

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
Zibanje na rjuhi.
Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Dečkova
mama in pomočnik primeta za rjuho in dečka zibata. Pri tem pojeta pesem: »Prva ura bije, L.
pa še spi. Druga ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije, L. se zbudi.« Dečka poloţita na tla.
Dečka fizično usmerjata pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepita z
besedami: L. bi se še zibal. Rečem končano, ga primem za roko in vodim do naslednje
aktivnosti.
Masaţa.
Deček leţe na tla. Mama ga čvrsto krtači po eni strani telesa s krtačo, jaz z jeţkom. Začneva
pri stopalih in nadaljujeva do glave ter nazaj. Ob krtačenju opisujem dogajanje in imenujem
dele telesa. Dejavnost ponoviva še na drugi strani telesa.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
Deček si po verbalnem navodilu obuje športne copate.

UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

11.

Datum:

27. 10. 2011

Prostor:

Vadbeni prostor Vrtca Črnuče, enota Sonček,
Šentjakob, Ljubljana

Vsebina ure:

izvajanje gibalnih vaj na poligonu

Stopnja učnega procesa:

ponavljanje in urjenje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska, poligon

Metode dela:

metoda
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metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Slika avtomobila in deli le-tega, blazine, svetlikajoča se igrača - črv, obroči z izrastki (5),
palica, tobogan, miza, stol, 2 ponija, barvne taktilne vrečke (20), barvni obroči (4), slikovna
podpora (za konec dejavnosti, zeleni in rdeči krog), penasta podloga (6 števil), različne
višinske ovire (stoli, kocke), rumene rute, plastična posoda, rjuha, hodulje, ţoga, keglji (10),
barvni podstavki za sok (10), obteţeni brezrokavnik, krtača, majhna ţoga z izrastki.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje gibalnih aktivnosti na poligonu
preko opazovanja, razlage in vodenja

Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

razvršča vrečke po barvi

-

vstavlja števila v odprtino

-

prireja 1:1 (keglje na barvne podstavke za sok)

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

PRIPRAVLJALNI DEL

Trajanje: 10 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje športne copate.
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SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini drug nasproti drugega. Fizično ga vodim od spredaj pri
posameznih gibalnih elementih pesmi (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij =
motor, odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok =
okna, premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim
elementom iztrga imenovan del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 40 min

Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. Deček vzame obroč z izrastki in se zakotali po blazini, na drugi strani blazine obroč
natakne na palico.
Mama drţi dečka za noge, jaz za roke in ga kotaliva naprej in nazaj po blazini. Na drugi strani
natakne obroč na palico.
2. Deček stopa po obročih z izrastki, se spusti po toboganu, gre pod mizo in stopi na
stol.
Dečka fizično vodim pri izvajanju aktivnosti, tako da stojim pred njim. Pri tem ga verbalno in
fizično usmerjam pri posameznem koraku. Medtem opisujem dogajanje (pod mizo, na stol
ipd.).
3.

Deček skače po poniju.

Sedim nasproti dečka in ga drţim za roke. Pokaţem mu zeleni krog in rečem: »skačeva«.
Nato mu pokaţem rdeči krog in rečem »stop«. Medtem spodbujam očesni kontakt.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
4. Deček potiska obteţeno rolko do barvnih obročev.
Dečka fizično spodbudim, da postavi roke na vizualno oznako na rolki. Od zadaj ga fizično
vodim pri potiskanju rolke. Pri tem ga verbalno usmerjam, da pri premikanju rolke sledi cilju.
Na koncu sede na tla. Fizično ga vodim pri razvrščanju taktilnih barvnih vrečk. Podajam mu
vrečke, ki jih kriţno pobira in razvršča v ustrezni barvni obroč. Deček pomaga pri
pospravljanju rekvizitov.
5. Deček se plazi skozi »tunel« in vstavlja števila v odprtine.
Fizično ga vodim, da vzame število, ga prinese skozi tunel in vstavi v ustrezno odprtino.
RAVNOTEŢJE
6. Deček vzame ruto, jo drţi v roki, ko hodi po višinskih ovirah in jo vrţe v plastično
posodo na drugi strani. Nato hodi po vrvi do začetka.
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Fizično ga vodim, da vzame ruto in pri hoji po višinskih ovirah (stoli, kocke). Med tem
opisujem dogajanje (gor, dol, ga verbalno in fizično usmerjam). Pri hoji po vrvi ga fizično
vodim od zadaj. Pomaga pri pospravljanju rekvizitov.
7. Deček sedi na rjuhi in skuša obdrţati ravnoteţje med vleko po prostoru.
8. Hoja s hoduljami.
Dečka fizično vodim od zadaj, pri tem mu pomagam pri drţi vrvi. Za cilj mu pokaţem črva.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
9. Podajanje ţoge.
Mama sedi nasproti dečka. Jaz sedim za dečkom in ga fizično usmerjam pri kotaljenju ţoge. Z
nogami razkoračeno drţim njegove noge. Dečka primem za zapestje, sam s prsti poda ţogo.
10. Deček postavlja keglje na barvne kroge in jih podre z ţogo.
Dečka fizično in verbalno usmerjam pri postavljanju plastenk na barvne kroge. Fizično ga pri
kotaljenju terapevtske ţoge v cilj vodim od zadaj. Primem ga za zapestje; sam s prsti potisne
ţogo naprej. Pomaga pri pospravljanju rekvizitov.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, zeleni in rdeči krog )

-

nagrada - črv:

Po končani aktivnosti dobi po principu najprej - potem nagrado

(svetlikajoč črv). Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.
-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za izvajanje aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

-

vizualne oznake za postavitev rekvizitov (krogi za postavitev kegljev, obris dlani na rolki)

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
Zibanje na rjuhi.
Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in ga zibava. Ob tem ugasnem luči. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura
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bije, L. pa še spi. Druga ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije L. se zbudi.« Dečka poloţiva na
tla. Fizično ga usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z
besedami: L. bi se še zibal.
Masaţa.
Deček leţe na tla. Mama ga čvrsto krtači po eni strani telesa s krtačo, jaz z jeţkom. Začneva
pri stopalih in nadaljujeva do glave ter nazaj. Opisujem dogajanje in imenujem dele telesa.
Dejavnost ponoviva še na drugi strani telesa.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
Deček si po verbalnem navodilu obuje športne copate.

UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

12.

Datum:

28. 10. 2011

Prostor:

vadbeni prostor Vrtca Črnuče, enota Sonček,
Šentjakob, Ljubljana

Vsebina ure:

izvajanje gibalnih vaj na poligonu

Stopnja učnega procesa:

ponavljanje in urjenje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska, poligon

Metode dela:

metoda

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Slika avtomobila in deli le-tega, trampolin, blazine, svetlikajoča se igrača - črv, slikovna
podpora (za konec dejavnosti, slika stop, zeleni in rdeči krog), plezalo - ribstol, barvni krogi,
koš, taktilne vrečke, obroči, palica, rolka, vrv, barvne ţoge (14), klop, plastična posoda,
cedilo, rjuha, obteţeni brezrokavnik, terapevtska ţoga, obroči z izrastki (8), krtača, ţoga z
izrastki.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje gibalnih aktivnosti na poligonu
preko opazovanja, razlage in vodenja

Cilji:
 raven znanja
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-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

razvršča ţoge po barvi

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

PRIPRAVLJALNI DEL

Trajanje: 5 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje športne copate.
SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini drug nasproti drugega. Fizično ga vodim od spredaj pri
posameznih gibalnih elementih pesmi (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij =
motor, odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok =
okna, premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim
elementom iztrga imenovan del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 30 min

Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. 1. Deček skače po trampolinu.
Dečka drţim za roke in ga verbalno ter fizično spodbujam k skakanju po trampolinu. Ob tem
mu pokaţem zeleni krog in rečem: »skačeva«. Nato mu pokaţem rdeči krog in rečem »stop«.
2. Deček pleza po plezalu - ribstolu do oznake stop in meče taktilne vrečke v koš.
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Dečka fizično spodbudim k premikanju rok in nog. Stojim za njim in ga verbalno spodbujam.
Ko pride do oznake stop, rečem stop in pokaţem gesto. Pogled usmerim v sliko. Dečku
podam taktilno vrečko in ga usmerim h košu. Po plezalu spleza nazaj.
2. Deček vzame obroč in se zakotali po blazini, na drugi strani blazine ga natakne na
palico. Stopa po barvnih krogih in se vrne na začetek aktivnosti.
3. Mama drţi dečka za noge, jaz za roke in ga kotaliva naprej po blazini. Na drugi strani blazine
obroč natakne na palico. Od zadaj ga fizično vodim pri hoji po barvnih krogih.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
4. Zavijanje v palačinko.
Dečku rečem, naj leţe na blazino. Pri tem ga fizično usmerjam. Nato ga zavijem v palačinko.
Izvedem čvrsti pritisk na telo in imenujem dele telesa (»namaţem z marmelado«). Nato ga
odvijem.
5. Sedi na rolki in se vleče po vrvi, na koncu razvršča barvne ţoge v barvne obroče.
Deček z verbalno in fizično pomočjo sede na rolko (sedi na kolenih). Od zadaj ga fizično
vodim pri vleki vrvi. Deček vstane in sortira barvne ţoge, ki mu jih sproti podajam. Kriţno jih
prime in razvršča v ustrezne barvne obroče. Ob koncu aktivnosti pospravi rekvizite.
RAVNOTEŢJE
6. Deček hodi po klopi, v eni roki drţi cedilo z ţogo, ki jo na drugi strani klopi vrţe v
plastično posodo. Nato hodi po vrvi nazaj do začetka aktivnosti.
Dečka fizično vodim pri postavljanju ţoge na cedilo in drţanju cedila med hojo po klopi. Na
koncu klopi vrţe ţogo v plastično posodo. Nato ga spodbudim, da gre po vrvi nazaj po novo
ţogo. Pri tem ga fizično vodim od zadaj.
7. Deček sedi na rjuhi in skuša obdrţati ravnoteţje med vleko po prostoru.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
8. Deček na terapevtski ţogi leţi na trebuhu in natika obroče z izrastki na palico. Nato
se po rokah premika naprej v samokolnico.
Dečka drţim za boke in ga premikam levo in desno. Podam mu obroč, deček ga natakne na
palico. Drţim ga za nogi in ga spodbudim, da se fizično premakne naprej. Dečku s
svetlikajočim črvom označim cilj gibanja.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani
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-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, zeleni in rdeči krog )

-

nagrada - črv:

Po končani aktivnosti dobi po principu najprej - potem nagrado

(svetlikajoč črv). Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.
-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za izvajanje aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
4. Zibanje na rjuhi.
5. Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in jo zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L. pa še spi. Druga
ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije, L. se zbudi.« Poloţiva ga na tla. Dečka fizično usmerjam
pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še zibal.
6. Masaţa.
7. Deček se leţe na tla. Mama ga čvrsto krtači po eni strani telesa s krtačo, jaz z jeţkom.
Začneva pri stopalih in nadaljujeva do glave ter nazaj. Opisujem dogajanje in imenujem dele
telesa. Dejavnost ponoviva še na drugi strani telesa.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
8. Deček si po verbalnem navodilu obuje športne copate.

UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

13.

Datum:

29. 10. 2011

Prostor:

dnevna soba v dečkovem domu

Vsebina ure:

izvajanje gibalnih vaj

Stopnja učnega procesa:

ponavljanje in urjenje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska
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metoda

Metode dela:

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Slika avtomobila in deli le-tega, terapevtska ţoga, vstavljanka - vozila, blazina, svetlikajoča
se igrača - črv, slikovna podpora (za konec dejavnosti, zeleni in rdeči krog), taktilne vrečke
(9), plastična posoda, ţoga, vrv, penasta podloga (4 števila), keglji (10), barvni podstavki za
sok (10), rjuha, obteţeni brezrokavnik, krtača, pena za britje, goba, plastična posoda z vodo,
papirnate brisače, riţ, pekač.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje

gibalnih

aktivnosti

opazovanja, razlage in vodenja
Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

vstavlja vozila v ustrezne odprtine

-

vstavlja števila v odprtino

-

prireja 1:1 (keglje na barvne podstavke za sok)

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti
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Trajanje: 5 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje copate.
SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini drug nasproti drugega. Dečka fizično vodim od spredaj pri
posameznih gibalnih elementih pesmi (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij =
motor, odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok =
okna, premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim
elementom iztrga imenovani del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 30 min

Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. Deček skače po terapevtski ţogi.
Dečka drţim za boke; verbalno in fizično ga spodbujam k skakanju po ţogi. Ob tem mu
pokaţem zeleni krog in rečem: »skačeva«. Nato mu pokaţem rdeči krog in rečem »stop«.
Dečka primem za boke in ga linearno zibam naprej in nazaj.
2. Zibanje na čolnu.
Leţem na hrbet in pokrčim noge. Dečka primem za roke in ga spodbudim, da leţe na moje
noge. Drţim ga za roke in zibam naprej in nazaj, levo-desno. Ob tem pojem pesem Barčica po
morju plava.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
3. Deček leţi na terapevtski ţogi na trebuhu in vstavlja vozila v ustrezne odprtine. Nato
se po rokah premika naprej v samokolnico.
Drţim ga za boke in premikam levo in desno. Dečku podam vozilo, vstavi ga v ustrezno
odprtino. Ob tem opisujem dogajanje. Dečka drţim za nogi in ga fizično spodbudim k
premikanju naprej. Cilj premikanja mu označim s svetlikajočim črvom.
4. Zavijanje v palačinko.
Dečku rečem, naj leţe na blazino. Pri tem ga fizično usmerjam. Nato ga zavijem v palačinko.
Izvedem čvrsti pritisk na telo in imenujem dele telesa (»namaţem z marmelado«). Nato ga
odvijem.
RAVNOTEŢJE
5. Deček hodi po vrvi in na drugi strani vstavlja števila v ustrezne odprtine.
Dečka fizično in verbalno vodim pri hoji tako, da stojim za njim. Na koncu vrvi vstavi število
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v odprtino. Ob tem opisujem dogajanje. Hodi ob vrvi do začetka aktivnosti.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
6. Metanje nogavic v škatlo.
Sedim za dečkom in mu sproti podajam taktilne nogavice. Pri tem ga fizično usmerjam pri
metanju le-teh v škatlo. Pri tem uporabljam kriţne gibe (dečku podam nogavico na levo stran,
le-to zagrabi z desno roko in jo vrţe v škatlo pred njim).
8. Deček podaja ţogo.
Dečka drţim za roki, pomočnik sedi nasproti. Fizično in verbalno ga vodim pri podajanju in
ujemanju terapevtske ţoge.
9. Deček postavlja keglje na barvne kroge in jih podre z ţogo.
Dečka fizično in verbalno usmerjam pri postavljanju plastenk na barvne kroge. Dečka pri
kotaljenju terapevtske ţoge v cilj fizično vodim od zadaj. Deček pomaga pri pospravljanju
rekvizitov.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, zeleni in rdeči krog )

-

nagrada - črv:

Po končani aktivnosti dobi po principu najprej - potem nagrado

(svetlikajoč črv). Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.
-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za izvajanje aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

-

vizualne oznake za postavitev rekvizitov (krogi za postavitev kegljev)

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
Zibanje na rjuhi.
Deček si obleče obteţenu brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in dečka zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L. pa še spi.
Druga ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije, L. se zbudi.« Dečka poloţiva na tla. Fizično ga
- 136 -

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta

Krajnc Sara; diplomsko delo

usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še
zibal.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
Risanje s peno po pekaču.
Deček sede na blazino, jaz sedem za njim. Fizično ga vodim pri krtačenju roke in ob tem
opisujem dogajanje. Nato skupaj odpreva peno za britje, poškropiva po pekaču, dodava riţ in
riševa. Po končani dejavnosti skupaj pobriševa pekač in tla.
Deček si po verbalnem navodilu obuje copate.

UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

14.

Datum:

30. 10. 2011

Prostor:

dnevna soba v dečkovem domu

Vsebina ure:

izvajanje gibalnih vaj

Stopnja učnega procesa:

ponavljanje in urjenje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska, poligon

Metode dela:

metoda

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Slika avtomobila in deli le-tega, terapevtska ţoga, penasta podloga (6 števil), blazina, ţoga,
svetlikajoča se igrača - črv, slikovna podpora (za konec dejavnosti, rdeči in zeleni krog),
plastična posoda, taktilne nogavice (8), vrv, vstavljanka - ţivali, keglji (10), barvni podstavki
za sok (10), rjuha, obteţen brezrokavnik, krtača, ţoga z izrastki.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje

gibalnih

aktivnosti

opazovanja, razlage in vodenja
Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

vstavlja ţivali v ustrezne odprtine
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-

vstavlja števila v odprtino

-

prireja 1:1 (keglje na barvne podstavke za sok)

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

PRIPRAVLJALNI DEL

Trajanje: 10 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje copate.
SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini drug nasproti drugega. Pri posameznih gibalnih elementih pesmi
dečka fizično vodim od spredaj (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij = motor,
odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok = okna,
premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim elementom
iztrga imenovani del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 30 min

Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. Deček skače po terapevtski ţogi.
Dečka drţim za boke in verbalno ter fizično spodbujam k skakanju po ţogi. Ob tem mu
pokaţem zeleni krog in rečem: »skačeva«. Nato mu pokaţem rdeči krog in rečem »stop«.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
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2. Deček na terapevtski ţogi leţi na trebuhu in vtika števila v ustrezne odprtine. Nato se
po rokah premika naprej v samokolnico.
Dečka drţim za boke in ga premikam levo in desno. Podam mu število, da ga vstavi v
ustrezno odprtino. Ob tem opisujem dogajanje. Dečka drţim za nogi in ga fizično spodbudim
k premikanju naprej. Cilj premikanja mu označim s svetlikajočim črvom.
3. Zavijanje v palačinko.
Dečku rečem naj leţe na blazino. Pri tem ga fizično usmerjam. Nato ga zavijem v palačinko.
Izvedem čvrsti pritisk na telo in imenujem dele telesa (»namaţem z marmelado«). Nato ga
odvijem.
RAVNOTEŢJE
4. Deček hodi po vrvi in na drugi strani vstavlja ţivali v ustrezno odprtino.
Dečka fizično in verbalno vodim pri hoji, tako da stojim za njim. Na koncu vrvi vstavi ţival v
odprtino. Ob tem opisujem dogajanje. Po vrvi se vrača na začetek aktivnosti.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
5. Metanje nogavic v škatlo.
Sedim za dečkom in mu sproti podajam taktilne nogavice. Pri tem ga fizično usmerjam pri
metanju le teh v škatlo. Pri tem uporabljam kriţne gibe (dečku podam nogavico na levo stran,
le to zagrabi z desno roko in jo vrţe v škatlo pred njim).
6. Deček podaja ţogo.
Dečka drţim za roki, pomočnik sedi nasproti. Dečka fizično in verbalno vodim pri podajanju
in ujemanju terapevtske ţoge.
7. Deček postavlja keglje na barvne kroge in jih podre z ţogo.
Dečka fizično in verbalno usmerjam pri postavljanju plastenk na barvne kroge. Fizično ga
vodim od zadaj pri kotaljenju terapevtske ţoge v cilj. Deček pomaga pri pospravljanju
rekvizitov.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, zeleni in rdeči krog )

-

nagrada - črv:

Po končani aktivnosti dobi po principu najprej - potem nagrado

(svetlikajoč črv). Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.
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-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za izvajanje aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

-

vizualne oznake za postavitev rekvizitov (krogi za postavitev kegljev)

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
1. Zibanje na rjuhi.
2. Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in dečka zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L. pa še spi.
Druga ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije, L. se zbudi.« Dečka poloţiva na tla. Dečka fizično
usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še
zibal.
3. Masaţa.
4. Deček leţe na tla. Mama ga čvrsto krtači po eni strani telesa s krtačo, jaz z jeţkom. Začneva
pri stopalih in nadaljujeva do glave ter nazaj. Ob tem opisujem dogajanje in imenujem dele
telesa. Deček se obrne na drugo stran. Dejavnost ponoviva še na sprednji strani telesa.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
5. Deček si po verbalnem navodilu obuje copate.

UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

15.

Datum:

16. 11. 2011

Prostor:

dnevna soba v dečkovem domu

Vsebina ure:

izvajanje gibalnih vaj

Stopnja učnega procesa:

ponavljanje in urjenje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska

Metode dela:

metoda

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
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Učni pripomočki:
Slika avtomobila in deli le-tega, terapevtska ţoga, vstavljanka - ţivali, blazina, svetlikajoča
se igrača - črv, ţoga, taktilne nogavice (31), škatla, vrv, penasta podloga (4 števila), keglji
(10), slikovna podpora (za konec dejavnosti, rdeči in zeleni krog), barvni podstavki za sok
(10), rjuha, ţoga z izrastki, obteţen brezrokavnik, krtača.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje

gibalnih

aktivnosti

opazovanja, razlage in vodenja
Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

ţivali vstavi v ustrezno odprtino

-

prireja 1:1 (keglje na barvne podstavke za sok)

-

vstavlja števila v odprtino

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

PRIPRAVLJALNI DEL

Trajanje: 10 min

UVOD:
Deček se ob verbalnem navodilu samostojno sezuje.
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SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini drug nasproti drugega. Dečka fizično vodim od spredaj pri
posameznih gibalnih elementih pesmi (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij =
motor, odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok =
okna, premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim
elementom iztrga imenovani del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 40 min

Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. Deček skače po terapevtski ţogi.
Dečka drţim za boke in verbalno ter fizično spodbujam k skakanju po ţogi. Ob tem mu
pokaţem zeleni krog in rečem: »skačeva«. Nato mu pokaţem rdeči krog in rečem »stop«.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
2. Deček na terapevtski ţogi leţi na trebuhu in vtika ţivali v ustrezne odprtine. Nato se
po rokah premika naprej v samokolnico.
Dečka drţim za boke in ga premikam levo in desno. Podam ţival, da jo vstavi v ustrezno
odprtino. Ob tem opisujem dogajanje. Dečka drţim za nogi in ga fizično spodbudim k
premikanju naprej. Cilj premikanja mu označim s svetlikajočim črvom.
3. Zavijanje v palačinko.
Dečku rečem naj leţe na blazino. Pri tem ga fizično usmerjam. Nato ga zavijem v palačinko.
Izvedem čvrsti pritisk na telo in imenujem dele telesa (»namaţem z marmelado«). Nato ga
odvijem.
RAVNOTEŢJE
4. Deček hodi po vrvi in na drugi strani vstavlja števila v ustrezno odprtino.
Dečka fizično in verbalno vodim pri hoji, tako da stojim za njim. Na koncu vrvi vstavi število
v odprtino. Ob tem opisujem dogajanje. Po vrvi hodi na začetek aktivnosti.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
5. Deček podaja ţogo.
Dečka drţim za roki, pomočnik sedi nasproti. Fizično in verbalno ga vodim pri podajanju in
ujemanju terapevtske ţoge.
6. Metanje nogavic v škatlo.
Sedim za dečkom in mu sproti podajam taktilne nogavice. Pri aktivnosti ga fizično usmerjam
k metanju le-teh v škatlo. Pri tem uporabljam kriţne gibe (dečku podam nogavico na levo
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stran, le-to prime z desno roko in jo vrţe v škatlo pred njim).
7. Deček postavlja keglje na barvne kroge in jih podre z ţogo.
Dečka fizično in verbalno usmerjam pri postavljanju plastenk na barvne podstavke za sok.
Dečka fizično vodim od zadaj pri kotaljenju terapevtske ţoge v cilj. Pomaga pri pospravljanju
rekvizitov.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, zelen in rdeč krog )

-

nagrada - črv:

Po končani aktivnosti po principu najprej - potem dobi nagrado

(svetlikajoč črv). Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.
-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za zaključek aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

-

vizualne oznake za postavitev rekvizitov (krogi za postavitev kegljev)

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
Zibanje na rjuhi.
Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in dečka zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L. pa še spi.
Druga ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije, L. se zbudi.« Dečka poloţiva na tla. Dečka fizično
usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še
zibal. Rečem končano, ga primem za roko in vodim do naslednje aktivnosti.
Masaţa.
Deček leţe na tla. Mama ga čvrsto krtači po eni strani telesa s krtačo, jaz z jeţkom. Začneva
pri stopalih in nadaljujeva do glave ter nazaj. Sproti opisujem dogajanje in imenujem dele
telesa. Deček se obrne na drugo stran. Dejavnost ponoviva še na sprednji strani telesa.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
Deček si po verbalnem navodilu obuje copate.
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UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

16.

Datum:

9. 11. 2011

Prostor:

vadbeni prostor Vrtca Črnuče, enota Sonček,
Šentjakob, Ljubljana

Vsebina ure:

izvajanje gibalnih vaj na poligonu

Stopnja učnega procesa:

ponavljanje in urjenje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska, poligon

Metode dela:

metoda

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Slika avtomobila in deli le-tega, barvni krogi, trampolin, večja blazina, 2 stoţca, blazina,
rolka, vrv, 10 taktilnih zelenih in modrih vrečk, zeleni in modri obroč, klop, obroči z izrastki,
penasta podloga (števila), rjuha, terapevtska ţoga, 2 plastični posodi, ţoga z izrastki,
svetlikajoča se igrača - črv, slikovna podpora (za konec dejavnosti), obteţeni brezrokavnik,
krtača, ţoga.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje gibalnih aktivnosti na poligonu
preko opazovanja, razlage in vodenja

Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

razvršča taktilne vrečke po barvi

-

vstavlja števila v odprtino

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik
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-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

PRIPRAVLJALNI DEL

Trajanje: 10 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje športne copate.
SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini drug nasproti drugega. Fizično ga vodim od spredaj pri
posameznih gibalnih elementih pesmi (vrtenje rok =kolesa, vertikalno rotiranje zapestij =
motor, odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok =
okna, premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim
elementom iztrga imenovani del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 40 min

Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. Deček sonoţno stopa po barvnih krogih, skače po trampolinu in odskoči na blazino.
Dečka od spredaj fizično vodim pri stopanju na barvne kroge. Ob tem opisujem dogajanje. Pri
skakanju na trampolinu mu verbalno in z gesto nakaţem stop in skakanje. Z mamo ga vsaka
na eni strani primeva za roko in mu pomagava pri doskoku na blazino. Deček hodi na začetek
aktivnosti.
2. Zibanje v stoţcih.
Sedeva vsak v svoj stoţec. Primem ga za roko in ob zibanju prepevam pesem Barčica po
morju plava. Pri tem dečka gledam v oči.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
3. Zavijanje v palačinko.
Dečku rečem, naj leţe na blazino. Pri tem ga fizično usmerjam. Nato ga zavijem v palačinko.
Izvedem čvrsti pritisk na telo in imenujem dele telesa (»namaţem z marmelado«). Nato ga
odvijem.
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4. Sedi na rolki in se vleče z vrvjo, na koncu razvršča barvne taktilne vrečke v barvne
obroče.
Deček z verbalno in fizično pomočjo sede na rolko (sedi na kolenih). Od zadaj ga fizično
vodim pri vleki vrvi. Deček vstane in sortira barvne taktilne vrečke, ki mu jih sproti podajam.
Kriţno jih prime in razvršča v ustrezne barvne obroče. Ob koncu aktivnosti pospravi
rekvizite.
5. Deček na terapevtski ţogi leţi na trebuhu in razvršča barvne taktilne vrečke v
plastični posodi. Nato se po rokah premika naprej v samokolnico.
Dečka drţim za boke in ga premikam levo in desno. Dečku podam barvno vrečko, da jo vrţe
v ustrezno plastično posodo. Ob tem opisujem dogajanje. Drţim ga za nogi in ga fizično
spodbudim k premikanju naprej. Cilj premikanja mu označim s svetlikajočim črvom.
RAVNOTEŢJE
6. Deček hodi po klopi in na drugi strani vstavlja v odprtine števila. Na začetek
aktivnosti se vrne tako, da stopa po obročih z izrastki.
Deček vzame število. Fizično in verbalno ga vodim pri hoji po klopi. Pri tem ga drţim za eno
roko. Na drugi strani klopi vstavi število v ustrezno odprtino. Sonoţno po obročih z izrastki
stopa nazaj do začetka in vzame drugo število.
7. Deček leţi na trebuhu in se z rokama drţi rjuhe. Vlečem ga po prostoru.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
8. Deček podaja ţogo.
Dečka drţim za roki, mama sedi nasproti. Fizično in verbalno ga vodim pri podajanju in
ujemanju terapevtske ţoge.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano)

-

nagrada - črv:

Po končani aktivnosti dobi po principu najprej - potem nagrado

(svetlikajoč črv). Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.
-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za končanje aktivnosti, je na vidnem mestu
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ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
Zibanje na rjuhi.
Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in ga zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L. pa še spi.
Druga ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije, L. se zbudi.« Dečka poloţiva na tla. Fizično ga
usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še
zibal.
Masaţa.
Deček leţe na tla. Mama ga čvrsto krtači po eni strani telesa s krtačo, jaz z jeţkom. Začneva
pri stopalih in nadaljujeva do glave ter nazaj. Opisujem dogajanje in imenujem dele telesa.
Deček se obrne na drugo stran. Dejavnost ponoviva še na sprednji strani telesa.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
Deček si po verbalnem navodilu obuje športne copate.

UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

17.

Datum:

10. 11. 2011

Prostor:

vadbeni prostor Vrtca Črnuče, enota Sonček,
Šentjakob, Ljubljana

Vsebina ure:

izvajanje gibalnih vaj na poligonu

Stopnja učnega procesa:

ponavljanje in urjenje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska, poligon

Metode dela:

metoda

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Slika avtomobila in deli le-tega, barvni krogi (8), stol, blazina, 2 stoţca, tanka blazina, rolka,
obroč, ţoge (8), škatla, 2 stopinji, ţoga z izrastki, krtača, penasta podloga (5 števil), stoli,
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kocke, vrv, rjuha, terapevtska ţoga, obroči (8), palica, svetlikajoča se igrača - črv, slikovna
podpora (za konec dejavnosti), obteţeni brezrokavnik.
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje gibalnih aktivnosti na poligonu
preko opazovanja, razlage in vodenja

Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

vstavlja števila v odprtino

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

PRIPRAVLJALNI DEL

Trajanje: 10 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje športne copate.
SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini drug nasproti drugega. Fizično ga vodim od spredaj pri
posameznih gibalnih elementih pesmi (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij =
motor, odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok =
okna, premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim
elementom iztrga imenovani del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 35 min
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Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. Deček sonoţno stopa po barvnih krogih, stopi na stol in odskoči na blazino.
Dečka od spredaj fizično vodim pri stopanju na barvne kroge. Ob tem opisujem dogajanje.
Verbalno ga spodbudim, da stopi na stol. Z mamo ga vsaka na eni strani primeva za roko in
mu pomagava pri doskoku na blazino. Hodi na začetek aktivnosti.
2. Zibanje v stoţcih.
Oba sedeva v svoj stoţec. Primem ga za roko in ob zibanju prepevam pesem Barčica po morju
plava. Pri tem dečka gledam v oči.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
3. Zavijanje v palačinko.
Dečku rečem, naj leţe na blazino. Pri tem ga fizično usmerjam. Nato ga zavijem v palačinko.
Izvedem čvrsti pritisk na telo in imenujem dele telesa (»namaţem z marmelado«). Nato ga
odvijem.
4. Vleka na rolki, meče ţoge v škatlo.
Deček z verbalno in fizično pomočjo sede na rolko (sedi na kolenih). Primem za obroč, ki ga
drţi deček, in ga vlečem po prostoru. Deček vstane, stopi na stopinji, vzame ţogo iz škatle in
jo vrţe v prazno škatlo. Stojim za njim in ga verbalno ter fizično usmerjam pri posameznih
korakih naloge.
RAVNOTEŢJE
5. Deček vzame število, med hojo po višinskih ovirah ga drţi v roki in ga vstavi v
ustrezno odprtino na drugi strani. Nato se po vrvi vrača do začetka.
Fizično ga vodim, da vzame število in ga pri hoji po višinskih ovirah (stol, kocke) drţi v roki.
Med tem opisujem dogajanje (gor, dol, ga verbalno in fizično usmerjam). Pri hoji po vrvi ga
fizično vodim od zadaj.
6. Deček leţi na trebuhu in se z rokama drţi rjuhe. Vlečem ga po prostoru.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
7. Deček na terapevtski ţogi leţi na trebuhu in se ziba levo in desno, natika obroče na
palico in se po rokah premika naprej v samokolnico.
Dečka drţim za boke in ga premikam levo in desno. Na levo in desno stran razvrstim obroče,
deček vzame obroč in ga natakne na palico. Dečka drţim za nogi, mama ga drţi za roki,
fizično ga premikava naprej. Za cilj mu postavim svetlikajočega črva.
Prilagoditve:
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-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, zeleni in rdeči krog)

-

nagrada - črv:

Po končani aktivnosti dobi po principu najprej - potem nagrado

(svetlikajoč črv). Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.
-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za zaključek aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
Zibanje na rjuhi.
Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in ga zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L pa še spi. Druga
ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije, L. se zbudi. Dečka poloţiva na tla. Dečka fizično
usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še
zibal.
Masaţa.
Deček leţe na tla. Mama ga čvrsto krtači po eni strani telesa s krtačo, jaz z jeţkom. Začneva
pri stopalih in nadaljujeva do glave ter nazaj. Ob aktivnosti opisujem dogajanje in imenujem
dele telesa. Deček se obrne na drugo stran. Dejavnost ponoviva še na sprednji strani telesa.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
Deček si po verbalnem navodilu obuje športne copate.

UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

18.

Datum:

11. 11. 2011

Prostor:

vadbeni prostor Vrtca Črnuče, enota Sonček,
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Šentjakob, Ljubljana

Vsebina ure:

izvajanje vaj na poligonu

Stopnja učnega procesa:

ponavljanje in urjenje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska, poligon

Metode dela:

metoda

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Slika avtomobila in deli le-tega, stoli (8), barvni krogi (8), blazine, 4 zeleni listi, rdeči list,
pokrov od škatle, 2 stoţca, rolka, papirnati obris dlani, plastična posoda, rumene, zelene in
modre taktilne vrečke (13), rumeni, zeleni in modri obroč, penasta podloga (4 števila),
terapevtska ţoga, obroči (11), palica, klop, cedilo, ţoge (5), lepilni trak, keglji (10), barvni
podstavki za sok (10), rjuha, obteţeni brezrokavnik, krtača, ţoga z izrastki, svetlikajoča se
igrača - črv, slikovna podpora (za konec dejavnosti).
Metodične enote glavnega dela ure:

Izvajanje gibalnih aktivnosti na poligonu
preko opazovanja, razlage in vodenja

Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

razvršča taktilne vrečke po barvi

-

vstavlja števila v odprtino

-

prireja 1:1 (keglje na barvne podstavke za sok)

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila
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-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

PRIPRAVLJALNI DEL

Trajanje: 10 min

UVOD:
Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje športne copate.
SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini drug nasproti drugega. Od spredaj ga fizično vodim pri
posameznih gibalnih elementih pesmi (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij =
motor, odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok =
okna, premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim
elementom iztrga imenovani del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 35 min

Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. 1. Deček sonoţno stopa po barvnih krogih postavljenih na stolih, na koncu odskoči na
blazino.
Dečku na desno nart prilepim rdeči krog, na levo pa modrega. Na desne stole postavim rdeče
kroge, na leve modre kroge. Spodbudim ga, da stopi na stole in usmeri pogled na barvne pike.
Ob tem opisujem dogajanje. Z mamo ga vsaka na eni strani primeva za roko in mu pomagava
pri doskoku na blazino. Deček vzame zeleni list in ga postavi v škatlo končano. S hojo se
vrača na začetek aktivnosti.
2. Zibanje v stoţcih.
Oba sedeva vsak v svoj stoţec. Primem ga za roko in ob zibanju prepevam pesem Barčica po
morju plava. Pri tem dečka gledam v oči. Rečem končano, ga primem za roko in vodim do
naslednje aktivnosti.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
3. Deček potiska obteţeno rolko do obročev.
Dečka fizično spodbudim, da postavi roke na vizualno oznako na rolki. Od zadaj ga fizično
vodim pri potiskanju rolke. Pri tem ga verbalno usmerjam, da pri premikanju rolke sledi cilju.
Na koncu razvršča barvne taktilne vrečke v barvne obroče. Pospraviva rekvizite.
4. Deček se plazi skozi tunel in vstavlja števila v odprtine.
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Fizično ga vodim, da vzame število ter ga prinese skozi tunel. Vstavi ga v ustrezno odprtino.
Do začetka aktivnosti hodi nazaj ob tunelu.
RAVNOTEŢJE
5. Deček hodi po klopi, v eni roki drţi cedilo z ţogo, ki jo na drugi strani klopi vrţe v
plastično posodo. Nato hodi po klopi nazaj do začetka aktivnosti.
Dečka fizično vodim pri postavljanju ţoge na cedilo. Cedilo mu z lepilnim trakom prilepim na
dlan. Na koncu klopi vrţe ţogo v plastično posodo. Nato ga spodbudim, da se s hojo nazaj po
klopi vrne po novo ţogo.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
6. Deček na terapevtski ţogi leţi na trebuhu in se ziba levo in desno, natika obroče na
palico in se po rokah premika naprej v samokolnico.
Dečka drţim za boke in ga premikam levo in desno. Na levo in desno stran razvrstim obroče,
deček vzame obroč in ga natakne na palico. Dečka drţim za nogi, mama ga drţi za roki in ga
fizično premikava naprej. Za cilj mu postavim svetlikajočega črva.
7. Deček postavlja keglje na barvne kroge in jih podira z ţogo.
Dečka fizično in verbalno usmerjam pri postavljanju plastenk na barvne podstavke za sok.
Dečka fizično vodim od zadaj pri kotaljenju terapevtske ţoge v cilj. Deček pomaga pri
pospravljanju rekvizitov.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, rdeč in zelen krog zeleni in rdeči listi)

-

nagrada - črv:

Po končani aktivnosti dobi po principu najprej - potem nagrado

(svetlikajoč črv). Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.
-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za končanje aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

-

vizualne oznake za postavitev rekvizitov (škatla končano, barvni podstavki za postavitev
kegljev, obris dlani na rolki)
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Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
Zibanje na rjuhi.
1. Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in dečka zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L. pa še spi.
Druga ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije L. se zbudi.« Dečka poloţiva na tla. Dečka fizično
usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še
zibal.
2. Masaţa.
3. Deček leţe na tla. Mama ga s krtačo čvrsto krtači po eni strani telesa, jaz z jeţkom. Začneva
pri stopalih in nadaljujeva do glave ter nazaj. Hkrati opisujem dogajanje in imenujem dele
telesa. Deček se obrne na drugo stran. Dejavnost ponoviva še na sprednji strani telesa.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
4. Deček si po verbalnem navodilu obuje športne copate.

UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

19.

Datum:

12. 11. 2011

Prostor:

dnevna soba v dečkovem domu

Vsebina ure:

izvajanje gibalnih vaj

Stopnja učnega procesa:

ponavljanje in urjenje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska

Metode dela:

metoda

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Lepilni trak, slika avtomobila in deli le-tega, barvni krogi (4 oranţni, 4 zeleni), zeleni in rdeči
krog na jeţkih, zgoščenka, računalnik, škatla - končano, ţoga, terapevtska ţoga, penasta
podloga (6 števil), blazina, vrv, vstavljanka - ţivali, taktilne vrečke (9), škatla, keglji (10),
barvni podstavki za sok (10), rjuha, obteţeni brezrokavnik, ţoga z izrastki, krtača,
svetlikajoča se igrača - črv, slikovna podpora (za konec dejavnosti).
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Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje

gibalnih

aktivnosti

preko

opazovanja, razlage in vodenja
cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

vstavlja ţivali v ustrezne odprtine

-

vstavlja števila v odprtino

-

prireja 1:1 (keglje na barvne podstavke za sok)

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem

-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

PRIPRAVLJALNI DEL

Trajanje: 10 min

UVOD:
Deček se ob verbalnem navodilu samostojno sezuje.
SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini drug nasproti drugega. Fizično ga vodim od spredaj pri
posameznih gibalnih elementih pesmi (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij =
motor, odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok =
okna, premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim
elementom iztrga imenovani del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
GLAVNI DEL

Trajanje: 40 min
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Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. 1. Deček sonoţno stopa po barvnih krogih.
2. Dečku na desno nart prilepim zeleni krog, na levo pa oranţnega. Na tleh na desni strani
prilepim zelene kroge, na levo pa oranţne. Spodbudim ga, da stopi in usmeri pogled na
barvne pike. Ob tem opisujem dogajanje. Pri tem ga fizično vodim od spredaj tako, da stopam
pred njim nazaj po barvnih krogih. Deček iztrga zeleni krog in ga postavi v škatlo končano.
Deček hodi na začetek aktivnosti. Za nagrado lahko posluša pesem z zgoščenke.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
3. 2. Zavijanje v palačinko.
Dečku rečem, naj leţe na blazino. Pri tem ga fizično usmerjam. Nato ga zavijem v palačinko.
Izvedem čvrsti pritisk na telo in imenujem dele telesa (»namaţem z marmelado«). Nato ga
odvijem.
4. 3. Deček na terapevtski ţogi leţi na trebuhu in vstavlja števila v ustrezne odprtine. Nato
se po rokah premika naprej v samokolnico.
5. Dečka drţim za boke in ga premikam levo in desno. Podam mu število, da ga vstavi v
ustrezno odprtino. Ob tem opisujem dogajanje. Dečka drţim za nogi in ga fizično spodbudim
k premikanju naprej. Cilj premikanja mu označim s svetlikajočim črvom.
RAVNOTEŢJE
6. 4. Deček hodi po vrvi in na drugi strani vstavlja ţivali v ustrezno odprtino.
7.

Dečka fizično in verbalno vodim pri hoji, tako da stojim za njim. Na koncu vrvi vstavi ţival v
ustrezno odprtino. Ob tem opisujem dogajanje. Po vrvi se vrača do začetka aktivnosti.
KOORDINACIJA OKO-ROKA

8. 5. Deček podaja ţogo.
9. Dečka drţim za roki, pomočnik sedi nasproti. Fizično in verbalno dečka vodim pri podajanju
in ujemanju terapevtske ţoge. Ob vsaki podaji iztrga zeleni krog in ga vrţe v škatlo končano.
5. 6. Metanje nogavic v škatlo.
Sedim za dečkom in mu sproti podajam taktilne vrečke. Pri tem ga fizično usmerjam pri
metanju le-teh v škatlo. Pri tem uporabljam kriţne gibe (dečku podam vrečko na levo stran, le
to prime z desno roko in jo vrţe v škatlo pred njim).
6. 7. Deček postavlja keglje na barvne kroge in jih podira z ţogo.
Dečka fizično in verbalno usmerjam pri postavljanju plastenk na barvne podstavke za sok. Pri
kotaljenju terapevtske ţoge v cilj ga fizično vodim od zadaj. Deček pomaga pri pospravljanju
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rekvizitov.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, rdeči in zeleni krog, zeleni in rdeči listi)

-

nagrada - črv:

Po končani aktivnosti dobi po principu najprej - potem nagrado

(svetlikajoč črv). Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.
-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za zaključek aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

-

vizualne oznake za postavitev rekvizitov (škatla končano, barvni podstavki za postavitev
kegljev)

ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
7. Zibanje na rjuhi.
8. Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in dečka zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L. pa še spi.
Druga ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije, L. se zbudi.« Poloţiva ga na tla. Dečka fizično
usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še
zibal.
9. Masaţa.
Deček leţe na tla. Mama ga s krtačo čvrsto krtači po eni strani telesa, jaz z jeţkom. Začneva
pri stopalih in nadaljujeva do glave ter nazaj. Vmes opisujem dogajanje in imenujem dele
telesa. Deček se obrne na drugo stran. Dejavnost ponoviva še na sprednji strani telesa.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
Deček si po verbalnem navodilu obuje copate.
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UČNA PRIPRAVA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Zaporedna številka vadbene enote:

20.

Datum:

13. 11. 2011

Prostor:

dnevna soba v dečkovem domu

Vsebina ure:

izvajanje gibalnih vaj

Stopnja učnega procesa:

ponavljanje in urjenje

Oblike dela:

individualna, v dvojicah, skupinska

Metode dela:

metoda

razlage,

metoda

demonstracije,

metoda opazovanja, metoda vodenja
Učni pripomočki:
Lepilni trak, slika avtomobila in deli le-tega, terapevtska ţoga, penasta podloga (6 števil),
ţoga, blazina, vrv, vstavljanka - vozila, taktilne nogavice (18), škatla, keglji (10), barvni
podstavki za sok (10), rjuha, obteţeni brezrokavnik, ţoga z izrastki, krtača, barvni krogi (8),
zeleni in rdeči krog, svetlikajoča se igrača - črv, slikovna podpora (za konec dejavnosti).
Metodične enote glavnega dela ure:

izvajanje

gibalnih

aktivnosti

opazovanja, razlage in vodenja
Cilji:
 raven znanja
-

spoznava nove pojme (avto, predlogi, opisovanje početja …)

-

prireja dele avtomobila na sliko avtomobila

-

vstavlja števila v odprtino

-

vstavlja vozila v ustrezne odprtine

-

prireja 1:1 (keglje na barvne podstavke)

 razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja
-

razvija koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, moč, preciznost, gibljivost

-

spodbujanje lokomocij, manipulacij in sestavljenih gibanj

 čustveno-socialna raven
-

usmerja pogled v moje in svoje početje, v učne pripomočke

-

vzpostavlja očesni stik

-

vzpostavlja komunikacijo s pogledom (še)

-

zaupa drugim ljudem
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-

igra se igre izmenjave, zaveda se drugih ljudi

-

upošteva verbalna in slikovna navodila

-

aktivno sodeluje

-

izraţa svoje občutke

-

doţivlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti

Trajanje: 5 min

PRIPRAVLJALNI DEL
UVOD:

Deček si ob verbalnem navodilu samostojno sezuje copate.
SPLOŠNO OGREVANJE: petje pesmi Avto (avtorica: Romana Kranjčan)
Z dečkom sediva na blazini drug nasproti drugega. Pri posameznih gibalnih elementih pesmi
dečka fizično vodim od spredaj (vrtenje rok = kolesa, vertikalno rotiranje zapestij = motor,
odpiranje in zapiranje pesti = luči, ploskanje = vrata, dvigovanje in spuščanje rok = okna,
premikanje rok levo in desno = brisalci, ţgečkanje = šofer). Pred vsakim gibalnim elementom
iztrga imenovani del avtomobila in ga prilepi na sliko avtomobila.
Trajanje: 30 min

GLAVNI DEL
Snovna in metodična priprava:
VESTIBULARNE AKTIVNOSTI
1. 1. Deček sonoţno stopa po barvnih krogih.

2. Dečku na desno nart prilepim oranţni krog, na levo pa zelenega. Na tleh na desni strani
prilepim oranţne kroge, na levo pa zelene. Spodbudim ga, da stopi in usmeri pogled na
barvne pike. Ob tem opisujem dogajanje. Pri tem ga fizično vodim od spredaj tako, da po
barvnih krogih stopam pred njim nazaj. Deček iztrga zeleni krog in ga postavi v škatlo
končano. Deček se vrača na začetek aktivnosti.
PROPRIOCEPTIVNE AKTIVNOSTI
2. Deček na terapevtski ţogi leţi na trebuhu in vtika števila v ustrezne odprtine. Nato se
po rokah premika naprej v samokolnico.
Dečka drţim za boke in ga premikam levo in desno. Podam mu število, da ga vstavi v
ustrezno odprtino. Ob tem opisujem dogajanje. Dečka drţim za nogi in ga fizično spodbudim
k premikanju naprej. Cilj premikanja mu označim s svetlikajočim črvom.
3. Zavijanje v palačinko.
Dečku rečem, naj leţe na blazino. Pri tem ga fizično usmerjam. Nato ga zavijem v palačinko.
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Izvedem čvrsti pritisk na telo in imenujem dele telesa (»namaţem z marmelado«). Nato ga
odvijem.
RAVNOTEŢJE
4. Deček hodi po vrvi in na drugi strani vstavlja vozila v ustrezno odprtino.
Dečka fizično in verbalno vodim pri hoji, tako da stojim za njim. Na koncu vrvi vstavi vozilo
v ustrezno odprtino. Ob tem opisujem dogajanje. Vrača se ob vrvi do začetka aktivnosti.
KOORDINACIJA OKO-ROKA
5. Deček podaja ţogo.
Dečka drţim za roki, pomočnik sedi nasproti. Fizično in verbalno dečka vodim pri podajanju
in ujemanju terapevtske ţoge. Ob vsaki podaji iztrga zeleni krog in ga vrţe v škatlo končano.
6. Metanje nogavic v škatlo.
Sedim za dečkom in mu sproti podajam taktilne nogavice. Pri tem ga fizično usmerjam pri
metanju le-teh v škatlo. Pri tem uporabljam kriţne gibe (dečku podam nogavico na levo stran,
le to prime z desno roko in jo vrţe v škatlo pred njim).
7. Deček postavlja keglje na barvne kroge in jih podira z ţogo.
Dečka fizično in verbalno usmerjam pri postavljanju plastenk na barvne podstavke za sok. Pri
kotaljenju terapevtske ţoge v cilj ga fizično vodim od zadaj. Deček pomaga pri pospravljanju
rekvizitov.
Prilagoditve:
-

slika avtomobila pri petju pesmi (za laţjo predstavo imenovanih delov)

-

delo po sistemu najprej to - potem to

-

fizična pomoč od zadaj, spredaj , s strani

-

verbalne usmeritve pri delu

-

slikovna podpora (3, 2, 1, končano, rdeč in zelen krog)

-

nagrada - črv:

Po končani aktivnosti dobi po principu najprej - potem nagrado

(svetlikajoč črv). Nagrado odvzamem tako, da iztrgam sličice 3, 2, 1 in rečem končano.
-

pohvale, spodbude, dajanje petke za dobro opravljeno delo

-

ciljno naravnane aktivnosti

-

material, potreben za zaključek aktivnosti, je na vidnem mestu

-

ob koncu vsake aktivnosti rečem končano, dečka primem za roko in ga vodim do
naslednje aktivnosti

-

vizualne oznake za postavitev rekvizitov (škatla končano, barvni podstavki za postavitev
kegljev)
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ZAKLJUČNI DEL URE

Trajanje: 10 min

POMIRJANJE
1. Zibanje na rjuhi.
2. Deček si obleče obteţeni brezrokavnik in po verbalnih navodilih leţe na rjuho. Z dečkovo
mamo primeva za rjuho in dečka zibava. Pri tem pojeva pesem: »Prva ura bije, L. pa še spi.
Druga ura bije, L. pa še spi. Tretja ura bije, L. se zbudi.« Poloţiva ga na tla. Dečka fizično
usmerjam pri vzpostavljanju očesnega kontakta in pogled podkrepim z besedami: L. bi se še
zibal.
3. Masaţa.
4. Deček leţe na tla. Mama ga s krtačo čvrsto krtači po eni strani telesa, jaz z jeţkom. Začneva
pri stopalih in nadaljujeva do glave ter nazaj. Med masaţo opisujem dogajanje in imenujem
dele telesa. Deček se obrne na drugo stran. Dejavnost ponoviva še na sprednji strani telesa.
FINOMOTORIČNE DEJAVNOSTI
5. Deček si po verbalnem navodilu obuje copate.
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13.2 Vprašalnik – ocenjevalna lestvica disfunkcije senzorne integracije za
določanje hiper- hiposenzitivnosti
Navodila:
DA

Če se vedenje pojavlja pogosto.

VČASIH

Če se vedenje pojavlja občasno.

NE

Če se vedenje ne pojavlja ali se pojavlja zelo neredno.

Taktilno področje

DA

VČASIH

NE

Pretirano reagira na boleče fizične izkušnje?

2

1

0

Premalo reagira na boleče fizične izkušnje (zdi se, da se ne

2

1

0

Pretirano reagira na dotik (se umakne, izogiba)?

2

1

0

Ne opazi dotika?

2

1

0

Je pretirano ţgečkljiv?

2

1

0

Se ne odziva na ţgečkanje?

2

1

0

Pretirano reagira na umazane sestavine, kot so barva prsti,

2

1

0

Hrepeni po umazanih aktivnostih?

2

1

0

Ne mara pranja, česanja ali krtačenja las; striţenja las ali

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

Ali otrok:

zaveda urezov, udarcev in poškodb)?

lepilo, blato ali se jih izogiba?

nohtov?
Se pretirano umiva, grize nohte, ima rad pretirano vroče ali
mrzle kopeli?
Ne mara, da se ga kdo dotika, še posebej nepričakovano;
postane vznemirjen, kadar je v gneči ali sam, stran od drugih?
Ne mara, da se ga kdo dotika; išče fizično agresiven stik
(glasni prepiri in zabave, zaletavanje v stene in ljudi, udarjanje
z glavo, grizenje samega sebe ali praskanje)?
Nosi samo določene vrste oblačil ali ne mara oblačil (raje ima
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kratke rokave, zavrača kape, rokavice)?
Raje nosi debelejša oblačila, npr. puloverje in plašče ali tesna

2

1

0

DA

VČASIH

NE

Se izogiba ali ne mara guganja, drsenja ali igranja na igralih?

2

1

0

Hrepeni po guganju in drsenju?

2

1

0

Močno zavrača premetavanje po zraku?

2

1

0

Hrepeni po premetavanju po zraku?

2

1

0

Ne mara skakanja z višine (tudi z majhne višine)?

2

1

0

Neprestano skače (s postelje, igral, stopnic)?

2

1

0

Se zdi preobčutljiv za gibanje, mu v avtu zlahka postane slabo

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

DA

VČASIH

NE

Se ob glasnih zvokih zdi prestrašen ali vznemirjen?

2

1

0

Se zdi, da se glasnih zvokov ne zaveda?

2

1

0

Se zdi zelo občutljiv za zvoke v ozadju?

2

1

0

Se zdi, da presliši zvoke, kot so telefon, zvonec pri vratih,

2

1

0

2

1

0

oblačila, npr. kape in rokavice?

Vestibularno področje

Ali otrok:

in postane omotičen?
Ne postane omotičen ali mu ni slabo po intenzivnem vrtenju,
hrepeni po aktivnostih, ki vključujejo vrtenje?
Močno zavrača poloţaje, v katerih je postavljen na glavo
(stoja na glavi, prevračanje »kozolcev«)?
Hrepeni po poloţajih, v katerih je postavljen na glavo, hrepeni
po prevračanju »kozolcev«?

Področje sluha

Ali otrok:

alarm?
Ima teţave pri usmerjanju pozornosti ob prisotnosti hrupa v
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okolici?
Nima teţav z usmerjanjem pozornosti ob prisotnosti hrupa v

2

1

0

DA

VČASIH

NE

2

1

0

2

1

0

Spregleda podrobnosti, kadar opazuje slike?

2

1

0

Se osredotoči na najmanjše pozornosti v slikah?

2

1

0

DA

VČASIH

NE

Se zdi pretirano občutljiv za določene vonje?

2

1

0

Se zdi neobčutljiv za neprijetne vonjave?

2

1

0

DA

VČASIH

NE

Močno vztraja pri hrani blagega okusa (jo ima raje)?

2

1

0

Močno vztraja pri začinjeni hrani (jo ima raje)?

2

1

0

Se pritoţuje čez hrano kot prevročo ali prehladno?

2

1

0

Se zdi, da se ne zaveda temperature hrane (prevroče ali

2

1

0

2

1

0

okolici (lahko bere in dela domačo nalogo ob igranju
televizije in radia)?

Področje vida

Ali otrok:
Se zdi občutljiv na svetlobo, ima raje temo ali zatemnjeno
svetlobo?
Kadar dela, ima raje močno osvetljene sobe ali med branjem
potrebuje osvetljeno knjigo?

Področje voha

Ali otrok:

Področje okusa

Ali otrok:

prehladne)?
Močno vztraja pri hrani brez teksture (jo ima raje)?
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Močno vztraja pri hrani z močno teksturo (jo ima raje)?

2

1

0

Osenčene trditve se točkujejo pri hipersenzitivnosti, neosenčene trditve pa pri
hiposenzitivnosti.
Čutno področje

Rezultat

Rezultat

hipersenzitivnost

hiposenzitivnost

opombe

Taktilno
Vestibularno
Sluh
Vid
Voh
Okus

13.3 Odprt intervju s starši
 Ali ste ob izvajanju programa senzomotoričnih aktivnostih pri otroku opazili kakšne
spremembe v vedenju?
Če da, v čem so opazne te spremembe?
 Ali so v šoli opazili kakšne spremembe v dečkovem vedenju?
 Menite, da je dečku program senzomotoričnih aktivnosti koristil? Kaj menite, da je otrok
pridobil z izvajanjem senzomotoričnih aktivnosti?
 Ali ste doma opazili, da samoiniciativno izvaja dejavnosti iz programa senzomotoričnih
aktivnosti?
 Bi si ţeleli, da bi s podobnim programom nadaljevali tudi v bodoče?

13.4 Zgoščenka
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