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GIBANJE 

• GIBANJE je del osnovnega človekovega 
komunikacijskega sistema. Začne se že pred 
rojstvom 

• Človekovo gibanje (tek, hoja, ples…) je vedno 
rezultat skladnega delovanja CŽS 

• Učitelj je pogosto postavljen v dilemo, kako 
nekomu z več primanjkljaji pomagati, da bo 
razvil preostale potenciale 



UČENJE 

• Tudi osebe z več primanjkljaji na NMP so 
sposobne učenja in usvajanja določenega šol. 
znanja, pod posebnimi pogoji ter na določene 
načine, ob upoštevanju, da se počasneje učijo. 

• Vzrok: 

- manjše število senzo-motoričnih izkušenj 

- nizek nivo funkcioniranja 

- skromni transformacijski procesi  



PRI UČENJU JE POTREBNO ZAGOTOVITI: 

 

- zadostno število ponavljanj  

- v različnih konkretnih situacijah 

- na različne načine 

- z uporabo večjega števila senzornih kanalov 

- z uporabo različnih materialov 

 

VSA PONAVLJANJA MORA OTROK OZAVESTITI, 
IMETI MORAJO DOLOČEN NAMEN, LE TAKO JIH 
PONOTRANJI IN UPORABI V NOVI SITUACIJI! 

 



CENTRALNO-ŽIVČNI SISTEM 

HRBTENJAČA: filogenetsko najstarejši del sistema, ki 
upravlja gibanje-refleksni nivo 

MOŽGANSKO DEBLO: izvor vseh spontanih gibanj, 
uravnava vse aktivnosti spočete po piramidni poti 

MALI MOŽGANI: uravnavajo mišični tonus, koordinacijo 
gibanja in motorične odgovore, prečiščujejo vse 
motorične informacije 

BAZALNI GANGLIJI: določajo motorično vedenje, 
pomembni pri izvrševanju motoričnih planov, v povezavi 
z motivacijo, ko se gib bliža koncu 

MOŽGANSKA SKORJA: filogenetsko najmlajši del, 
predstavlja piramidno motoriko, je izvor hotenega 
gibanja, finomotorike, zahtevnih izoliranih gibov 

 



ŽIVČNI SISTEM (Geralis in Ritter, 1998) 



MOTORIČNI ZAOSTANKI 

• zaostanki s področja grobe motorike se vedno kažejo kot slaba 
kontrola glave (vzravnava in kontrola) okrog 3. m., slabo 
sedenje pri 10. m. ali nesamostojnost pri hoji pri  18. m. 

 

• opozorilni znaki za zaostajanje razvoja fino-motoričnih 
spretnosti so predvsem nezmožnost  prinesti roki proti sredini 
(srednja linija telesa) ter pred seboj (vizuelno-motorična 
koordinacija) ali nesposobnost dati predmet v usta pri 6. m.  

 

• V NR otroci med 3. in 4. m. začnejo opuščati fazo tiščanja 
prstov in dlani. Zadrževanje le-tega nakazuje motnjo v razvoju 
fine in  grobe motorike ter pojav abnormne nevrološke 
situacije, povezane z neustrezno kontrolo mišičnega tonusa. 

 



CEREBRALNA PARALIZA - CP 

• je skupen medicinski izraz za več različnih 
nevroloških znakov in ni bolezen v ustaljenem 
medicinskem pomenu (Eliasson, 2004) 

 

• motnja drže in ravnotežja 

 

• Klasifikacija CP: 

-   piramidna (80%) 

- ekstrapiramidna (10%) 

- mešane (10%) 

 



HEMIPAREZA/HEMIPLEGIJA 

• ne prihajamo od zadaj, ne od prizadete strani 

• slabša gibljivost, senzibiliteta, moč 

• okvara vida/sluha na prizadeti strani  

• pre-orientacija na zdravo stran, neuporaba 
slabše roke 

 

PRIPOROČILA: občutenje telesa, telesne sheme, 
soročnost, srednja linija, center telesa 

 

 



DIPAREZA/DIPLEGIJA 

• lahko prihajamo L/D, spredaj 

• malo ritmičnosti pri gibanju 

• izrazita škarjasta hoja 

• pomanjkljive rotacije 

 

PRIPOROČILA: občutenje telesa, telesne sheme, 
povečanje dinamike gibanja, recipročnost, 
rotacije 



TETRAPAREZA/TERTRAPLEGIJA 

• ne prihajamo od strani, ampak od spredaj 

• če gre za spast. obliko, je povišan tonus v udih 

• težave pri vzdrževanju aktivnega sedenja 

• skromnost ekskurzije gibanja 

 

• PRIPOROČILA: občutenje telesa, telesne 
sheme, gradnja srednje linije in učenje 
prehoda preko nje 

 



ATETOZA 

• počasni, črvičasti gibi 

• gibanje z malo ravnotežja 

• težave z ravnotežjem pri vseh prehodih 

• okvara malih možganov, bazalnih ganglijev 

 

• PRIPOROČILA: občutenje telesa, telesne 
sheme, uravnoteženost gibanja 



ATAKSIJA 

• nesigurna, opotekajoča hoja, slabo ravnotežje 

• prisoten tremor v rokah 

• prihajamo od spredaj, pomembna je simetrija 
trupa in stabilnost 

• čim manj na mizi, stran od drugih 

 

• PRIPOROČILA: občutenje telesa, telesne 
sheme, srednja linija 

 



HIPERKINETIČNI SINDROM 

• velik nemir, nezbranost 

• pogosta menjava položajev 

• čim manj na mizi, odstranitev vsega motečega 

• primeren prostor v razredu 

 

• PRIPOROČILA: občutenje umirjanja, sproščanja 



MIŠIČNE DISTROFIJE 

• skorajda brez omejitev 

• prilagajanje sedežne in delovne ploskve 

• prilagajanje glede na fazo razvoja bolezni 

• intelektualno dobro ohranjeni 

• vedenjske in osebnostne spremembe 

• motnje inkontinence 

 

PRIPOROČILA: zahteve prilagojene fazi razvoja 
bolezni 

 

 



MIELOMENINGOKELA 

• motorika odvisna od intaktnosti hrbtenjače 

• delovna površina je prilagojena glede na 
ohranjeno motoriko 

• športne in druge aktivnosti (v skladu z lezijo) 

• slabša senzorika: občutenje, zaznavanje delov 
telesa, znižan občutek za bolečino, toplo/hladno 

 

PRIPOROČILA: občutenje telesa, telesne sheme 

 



SPECIALNO PEDAGOŠKA PRIPOROČILA 

PRILAGAJA SE: 

- okolje, dostop, prehajanje 

- delovni prostor, površino (delovna mizica, 
stol…) 

- delovne pripomočke (zvezek, delovni list, 
računalniška tipkovnica, komunikator, pisala, 
držala za pisala…) 

- uporaba terapevtskih pripomočkov (blazine, 
valji, terapevtski stolčki, prilagojene žlice, 
lončki z urezom, longete, opornice, steznike…) 

 



TEŽAVE GIBALNO OVIRANIH OTROK – posledica 

pomanjkljivih čutno-gibalnih izkušenj 

• motorika 

• govor 

• orientacija 

• senzorična integracija 

• zaznavanje 

• stranskost 

• pozornost/ koncentracija 

• motivacija 

• pomnenje 

• vztrajnost 



CIRIUS VIPAVA 

Prilagoditve, ki jih zahtevajo 
spremljajoči simptomi 

– ojačane črte, barvne črte 

– bralno ravnilo 

– povečan tisk 

– večji razmak med vrsticami 

– primerna velikost delovnega lista 

– vsaka naloga na svojem listu 

– kratka in jasna navodila 

– fonomimična metoda opismenjevanja 

– multisenzorno učenje 



CIRIUS VIPAVA 

PRILAGODITVE  
NA GRAFOMOTORIČNEM 

PODROČJU 
• nastavki za pisala 

• več časa za vse aktivnosti (do 50%) 

• fotokopije zapiskov 

• individualizirani učni listi 

• lepljenje listkov 

• uporaba računalnika 



CIRIUS VIPAVA 

• izbira najustreznejšega tipa nalog 
(obkroževanje, povezovanje, 
podčrtavanje) 

• lahko piše spremljevalec po nareku 
učenca 

• pri merjenju znižani kriteriji 

• prilagojena merska orodja 

• primeren didaktičen material (ustrezna 
velikost, primerni materiali) 

 



PRILAGOJEN UČNI PRIBOR 



CIRIUS VIPAVA 

PRILAGODITVE DELOVNEGA 
PROSTORA 

 

• sedež 

• opora za glavo 

• opora za kolke 

• naslon za noge 

• miza 

 




