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PREDGOVOR UREDNICE 

 

Na področju vzgoje in izobraţevanja otrok s posebnimi potrebami je bilo v 

zadnjih desetletjih vneseno veliko strokovnih, didaktičnih, vsebinskih in tudi 

zakonodajnih sprememb, ki so omogočale vključevanje vseh, še tako oviranih 

oseb v redne, specialne oblike šolanja, integracijske in inkluzivne oblike. 

 

Vstop v organizirano obliko izobraţevanja, pa naj gre za predšolske ali 

osnovnošolske vsebine, zahteva od vsakega otroka določeno mentalno, socialno, 

čustveno, motivacijsko in tudi motorično zrelost. Zdravi otroci ob tem naletijo 

na teţave, na še večje ovire, omejitve pa lahko naletijo otroci s posebnimi 

potrebami, zlasti tisti s teţjimi gibalnimi primanjkljaji. Zakaj?  

Predvsem zato, ker je vrsta človekovih osnovnih dejanj, kot npr. gibanje – 

premikanje, hoja, tek, manipulacija s predmeti, pisanje ali govor, primarno 

motoričnih. Zato je motorika del osnovnega komunikacijskega sistema, ki je za 

človekovo ţivljenje in njegovo povezovanje s socialno sredino izredno 

pomembno. Kot taka je sestavni, vezni in komplementarni del celostnega 

razvoja človekove osebnosti. 

 

Projekt Kako lahko pomagam je usmerjen v prepoznavanje otrokovih temeljnih 

teţav, iskanje ustreznih oblik pomoči (oblikovanje programov pomoči) ob 

upoštevanju otrokovih preostalih zmoţnosti, močnih področij in motivacijskih 

aktivnosti. Projekt je zato namenjen vsem tistim strokovnim delavcem 

(učiteljem, vzgojiteljem, svetovalnim delavcem, pedagogom, pomočnicam 

vzgojiteljic, spremljevalcem gibalno oviranih, varuhom negovalcem), ki se 

srečujejo z gibalno oviranimi učenci, dijaki.  

 

Namenjen je pridobivanju dodatnega znanja s področja specialnodidaktičnih, 

motivacijskih, motoričnih, senzorno-perceptivnih, nevrofizioloških in 

rehabilitacijskih vsebin in je primeren najširšemu spektru strokovnih delavcev s 

področja vzgoje, izobraţevanja, rehabilitacije in usposabljanja na predšolski, 

osnovnošolski ali poklicni oz. srednješolski stopnji. Osrednji namen programa 

pa je pridobiti dodatna ali nova, specialna znanja, ki bodo v pomoč pri 

izobraţevanju, vzgajanju in usposabljanju oseb z gibalnimi primanjkljaji, v 

njihovi osebni rasti, dozorevanju in čim večji samostojnosti ter poklicni 

orientaciji.  

V času izobraţevanja so bile podane tudi vsebine za oblikovanje programov 

pomoči za gibalno ovirane osebe pri športu, preţivljanju prostega časa, treningu, 

vključevanju individualiziranih programov. 

 

Zbrano gradivo je namenjeno slušateljem programa Kako lahko pomagam, da 

osveţijo in dodatno podkrepijo znanja in nujna vedenja s področja: 
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- populacije oseb s posebnimi potrebami (splošno), da se seznanijo s 

širokim spektrom različnih oblik gibalne oviranosti, posebnih pristopov 

glede na obliko gibalne oviranosti, 

- psiholoških posebnosti oseb s posebnimi potrebami (splošno) s 

poudarkom na njihovih gibalnih primanjkljajih ter tipičnih psiholoških 

lastnostih oseb z gibalno in organsko oviranostjo, 

- vključevanja priporočljivih terapevtskih elementov/pristopov v vzgojno-

izobraţevalne, rehabilitacijske in prostočasne aktivnosti pri delu z gibalno 

oviranimi, 

- individualnih nevroterapevtskih obravnav (delovna terapija, fizioterapija) 

oseb z gibalnimi primanjkljaji, 

- uporabe različnih podpornih, nadomestnih komunikacijskih tehnik pri 

gibalno oviranih osebah za korekcijo govornih motenj, 

- plesno-gibalne aktivnosti pri gibalno oviranih osebah, 

- prilagojenih športnih aktivnosti (MATP – Motor Activities Training 

Program) za vključevanje oseb z več gibalnimi primanjkljaji ter 

oblikovanja individualiziranega programa za športno vzgojo. 

 

Izvajalci programa Kako lahko pomagam ţelimo, da bo zbrano ter v praksi 

večkrat preizkušeno gradivo tudi za slušatelje uporabno pri njihovem delu z 

osebami s posebnimi potrebami.  
 

Vipava, januar 2011                                                                             

 

            dr. Erna Ţgur 
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dr. ERNA ŢGUR 

 

MOTORIČNE ZNAČILNOSTI OSEB S POSEBNIMI 

POTREBAMI 
 

Vrsta človekovih osnovnih dejanj – premikanje, hoja, tek, rokovanje s predmeti, tudi govor – 

je motoričnih. Izvedba teh je rezultat skladnega in dovršenega delovanja ţivčno-mišičnega 

sistema. Karkoli zmoti ta dovršen sistem, so posledice vedno vidne. Kaţejo se v sposobnostih 

najrazličnejšega gibanja, pri katerem imajo pomembno vlogo izvedba in dovršitev gibalne 

naloge, kvaliteta in tudi natančnost njenega izvajanja. 

 

Osebe z nevrološkimi okvarami izkazujejo zaradi vrste nevroloških mehanizmov (okvare 

centralnega ţivčnega sistema) pomanjkljivosti v izgradnji, pojavljanju in izvedbi preprostih, 

zlasti pa zapletenih motoričnih dejanj. Ker je osnovna motorika temeljni kamen vsakega 

početja, pri osebah s cerebralno paralizo najbolj opazimo pomanjkljivo motoriko. Ta se lahko 

pokaţe kot nespretnost in nerodnost gibanja ali posameznih gibalnih dejanj, nezmoţnost 

povezovanja več komponent gibanja med seboj, neskladnost tega, motnje ravnoteţja, slabša 

manipulacija, nedoseganje ali preseganje cilja, neustrezna napetost mišičnega sistema ipd., 

kar se odraţa na človekovem motoričnem sistemu. 

 

Zaradi nepravilnega razvoja moţganov prihaja lahko do motenj v delovanju motoričnega 

sistema in njegovih podsistemov. Motnje so lahko blage, kaţejo se v okornosti, nedovršenosti 

in nespretnosti gibanja ali v posameznih elementih gibanja. Če pa so lezije v motoričnih 

predelih moţganov obseţne in se širijo tudi na druge moţganske predele, so motorične motnje 

izrazitejše, kompleksnejše in povzročajo večje teţave pri gibanju, premikanju, sedenju, 

vzdrţevanju pokončnega poloţaja, hoji, posledično tudi pri zahtevnejših kognitivnih nalogah, 

in sicer pri pisanju, branju, mišljenju, izraţanju, komunikaciji, risanju, govoru.  

 

Motorični razvoj poteka vzporedno z vsemi ostalimi oblikami razvoja v procesu celostnega 

spreminjanja, zorenja in dozorevanja. Je v tesnem odnosu z razvojem kognitivnega in 

afektivnega ter socialnega področja. Zato tudi razvoja motorike (gibalne sposobnosti človeka) 

ne smemo jemati izolirano, ampak vedno v tesni in linearni povezavi z vsemi vidiki zorenja in 

spreminjanja. 

 

Motorični razvoj je definiran s progresivnimi spremembami v motoričnem vedenju v 

celotnem ţivljenjskem ciklu, ki prinaša naključno interakcijo med zahtevami naloge, biologijo 

posameznika in stanjem okolja. Motorični razvoj zahteva stalno spreminjanje posameznika v 

različnih stopnjah funkcioniranja. Motorično vedenje je študija sprememb motoričnega 

učenja, motorične kontrole in motoričnega razvoja, ki prinaša interakcijo med motoričnim 

učenjem in številnimi biološkimi procesi. 

 

Motorika je vodilni dejavnik učinkovitega gibanja, motorični vzorci pa so skupni prednostni 

biološki in mehanični procesi, saj so organizirana serija sorodnega gibanja. 
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Slika 1: Faktorji rasti, dozorevanja, izkušenj in adaptacije v povezovalni vlogi razvoja 

individuuma (avtorja: Keogha in Sugdena, po Galkahue in Ozmun) 

 

 
 

Človekovo vedenje lahko klasificiramo s pomočjo treh področij: psihomotoričnega, 

kognitivnega in emocionalnega. 

 

Psihomotorični vidik človekovega razvoja: v psihomotoričnem področju je gibanje lahko 

rezultat kognitivnih posrednikov. Gre za delovanje vmesnih procesov v višjih moţganskih 

centrih (motorični korteks), refleksne aktivnosti v niţjih moţganskih centrih ali 

avtomatiziranih gibalnih odgovorov v centralnem ţivčnem sistemu (CŢS). Psihomotorično 

področje vsebuje vse fizične in fiziološke spremembe posameznika v njegovem ţivljenju. 

 

Kognitivni vidik človekovega razvoja: kognitivno področje uporablja študije gibalnega 

vedenja z vključevanjem funkcionalnega razmerja med telesom in umom. Prvi raziskovalci 

(Jean Piaget in sodobniki) so poznali to teorijo kot kognitivno razvojno teorijo. Prav Piaget je 

spoznal pomen vloge gibanja v celotnem človekovem obdobju, še posebej je poudarjal 

njegovo vlogo v otroštvu. Piagetovo delo je prineslo širšo razseţnost v predstavi perceptivno-

-motoričnega razvoja kot vsa predhodna akademska razmišljanja. Perceptivno-motorični izraz 

pomeni pomemben vpliv senzoričnih in perceptivnih procesov, ki jih imajo na motorično 

aktivnost. Perceptivne sposobnosti so del kognitivnih procesov in so osnova kognicije. 

 

Emocionalni vidik človekovega razvoja: emocionalno področje zajema študije človekovega 

gibanja, povezane s čustvi in emocijami. Motorično zaupanje, samopredstava, samopodoba, 

zavedanje telesne sheme, telesna predstavljivost, kultura in socializacija so področja 

raziskovanja v motoričnem razvoju. 

 

Motoriko lahko opredelimo z več vidikov: groba oz. velika motorika (vključenost velikih, 

masovnih mišičnih skupin), fina oz. drobna motorika (vključujejo se drobne, majhne mišice), 

lahko pa jo opredelimo z vidika motoričnih sposobnosti in spretnosti. Motorične sposobnosti 

in spretnosti sestavljajo enostavne in zrelostno zapletene vzorce različnih motoričnih dejanj. 

Nanje delujejo številni regulacijski procesi CŢS. Človek v svojem procesu rasti in zorenja 

prehodi vrsto refleksnih, rudimentalnih in fundamentalnih oblik gibanja. Za vsako od teh faz 

velja, da se vzpostavi v določenem starostnem obdobju in ima svoj časovni okvir. Skozi te 

razvojne faze gre vsak otrok v času svojega otroštva. 

 

Motorika predstavlja tako kompleksno kot tudi splošno sposobnost, ki je v celoti odgovorna 

za uspešno izvedbo posamezne gibalne naloge. Poznane so štiri temeljne gibalne faze, ki 

predstavljajo osnovo gibalnega razvoja. Prva je refleksna gibalna faza, ki se deli na kodirajočo 

in dekodirajočo stopnjo. Kodirajoča stopnja traja do 4. meseca, dekodirajoča stopnja od 4. 
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meseca do 1. leta. Druga je rudimentalna gibalna faza, ki se deli na refleksno inhibicijsko 

stopnjo (od rojstva do 1. leta starosti) ter predkontrolno stopnjo (od 1. do 2. leta starosti). 

Tretja je fundamentalna gibalna faza, ki se deli na inicialno stopnjo (od 2. do 3. leta starosti), 

elementarno stopnjo (od 4. do 5. leta starosti) ter zadnjo, zrelostno stopnjo(od 6. do 7. leta 

starosti). Četrta faza je specializirana gibalna faza, ki se deli na predhodno stopnjo (od 7. do 

10. leta starosti), uporabno stopnjo (od 11. do 13. leta starosti) in vseţivljenjsko vsakodnevno 

stopnjo (od 14. leta dalje). Specializirana gibalna faza predstavlja temelj razvoja 

vseţivljenjske vsakodnevne aktivnosti, vseţivljenjske rekreacijske dejavnosti in 

vseţivljenjske športno-tekmovalne dejavnosti. 

 

 

Motorične sposobnosti določajo človekovo motorično izraţanje in so njegove naravne 

danosti. Odvisne so predvsem od nivoja delovanja različnih nadzornih sistemov CŢS. So 

preteţno prirojene, vendar določeno temeljno stopnjo razvitosti lahko preseţemo tudi z 

motoričnim učenjem. Vsak ima svoj urnik zrelostnega pojavljanja, pridobivanja in razvijanja 

motoričnih sposobnosti. Motorične sposobnosti delimo na: ravnoteţje, koordinacijo, hitrost, 

gibljivost, moč in preciznost. 

 

 

Motorične spretnosti predstavljajo z učenjem in treningom pridobljena motorična znanja. So 

ţe v večji meri dovzetne za zrelostne procese, zato so kvalitetnejše, če se razvijejo v 

ustreznem starostnem obdobju. Gre za človekovo spretnost doseči rezultat z maksimalno 

zanesljivostjo in minimalno porabo časa in energije. Motorične spretnosti delimo na: 

manipulacijo, stabilnost/stojnost in lokomocijo. 

 

INDIVIDUALNOST V RAZVOJU 

 

V človekovem celostnem razvoju je zelo pomemben vidik individualnosti (njegove 

posebnosti). Vsak otrok je svojstven, poseben in edinstven individuum, z lastnim urnikom in 

tempom razvoja. Vsak nosi v svoji dedni zasnovi samo njemu lastno zasnovo in tudi okolje, iz 

katerega izhaja posameznik, je vedno drugačno. Kasnitev v pojavu določenih razvojnih 

zakonitosti še ne pomeni, da je z otrokom kaj narobe, kasni le časovna pojavnost določenega 

vedenja, vendar se ta lahko pojavi kasneje, brez večjih posledic. 

 

CEREBRALNA PARALIZA  

 

Največje število nevroloških motenj, kot posledice okvare moţganskih struktur, se izkaţe pri 

cerebralni paralizi. Cerebralna paraliza je skupen medicinski izraz za več različnih 

nevroloških znakov in ni bolezen v ustaljenem medicinskem pomenu. Do teh nepravilnosti 

prihaja ţe pred rojstvom, med porodom ali kasneje v zgodnjem otroštvu. Poškodbe moţganov pri 

cerebralni paralizi zajamejo motorični sistem, rezultat tega je slabša motorična sposobnost 

koordinacije in ravnoteţja, prisotnost abnormnih gibalnih vzorcev ali kombinacija teh motenj. 

Avtorja Miller in Bachrach (2006) opisujeta cerebralno paralizo kot skupek značilnih znakov, 

ki prizadene otrokove gibalne sposobnosti, kontrole drţe in ravnoteţja. 

 

Cerebralna paraliza je statična, mirujoča in nespremenjena motnja moţganov ter ni 

progresivna, kar pomeni, da se motnja ali okvara moţganov ne povečuje in ne širi na druge 

moţganske predele. 
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Otrok s cerebralno paralizo ima mnogo različnih problemov, tudi medicinskih. Večina jih 

nastane kot posledica okvare moţganov. Poleg očitne oz. obvezne motorične motnje so lahko 

pridruţene še druge: epilepsija, hiperaktivnost, mentalna prikrajšanost, učni problemi, slabša 

pozornost itd. Manifestacije tega stanja so tako raznolike, kot je raznoliko delovanje 

poškodovanih moţganov.  

 

CENTRALNI ŢIVČNI SISTEM  

 

Človekov centralni ţivčni sistem (CŢS) je odgovoren za nemoteno delovanje različnih delov 

telesa in telesa samega ter omogoča skladno in dovršeno akcijo celotne motorike. Naš ţivčni 

sistem je zgrajen iz dveh delov: centralnega ţivčnega sistema in perifernega ţivčnega sistema. 

CŢS predstavlja moţgane in hrbtenjačo, periferni ţivčni sistem pa drugo ţivčevje, ki poskrbi 

za prenos informacij med CŢS in drugimi deli telesa. Sestavljata ga senzorično in motorično 

ţivčevje. Senzorično ţivčevje skrbi za informacije zaznavanja, občutenja, bolečine, dotika, 

pritiska, poloţaja telesa in delov telesa itd., te informacije stalno dovaja CŢS. Motorično 

ţivčevje pa prenaša informacije iz CŢS k periferiji, k mišicam.  

 

Estetsko, gladko potekajoče hotno gibanje je vedno rezultat usklajenega in harmoničnega 

delovanja vseh delov ţivčnega sistema. Gibanje samo se začne v predelih moţganov, ki jih 

imenujemo motorični korteks.  

 

Slika 2: Ţivčni sistem (Geralis in Ritter) 

 

 
 
 
Iz motoričnega korteksa izhajajo začetni impulzi za določeno gibanje ali posamezen gib. 

Začetni impulz je nato še modificiran in ustrezno obdelan v dveh moţganskih predelih: malih 

moţganih in bazalnih ganglijih. Mali moţgani pomagajo koordinirati mišično aktivnost, 

mišično napetost in stalno kontrolirajo ravnoteţje. V kontrolo ravnoteţja se vključujejo tudi 

bazalni gangliji, ki med gibanjem kontrolirajo uravnavo in ohranjujejo ravnoteţje ter drţo 

telesa. Po ustrezni modifikaciji v obeh moţganskih predelih gredo impulzi proti hrbtenjači. Ta 

poskrbi za prenos informacij do perifernega ţivčevja, ki vodi do ustreznih mišic, ki izvedejo 

gib oz. v višjih moţganskih centrih sproţijo določeno motorično dejanje.  
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Na osnovi prejetih impulzov iz CŢS preko perifernega ţivčevja prihajajo navodila za mišično 

kontrakcijo (skrčenje), kar privede do nameravanega (hotnega) gibanja.  

 

Osebe s cerebralno paralizo imajo vedno poškodbo v moţganskih predelih, zato ne morejo 

avtomatično kontrolirati gibanja. Motenost gibanja je odvisna od mesta in velikosti okvare v 

moţganih, kar povzroča motnje mišičnega tonusa in različne motnje gibanja. 

 

NORMALNI RAZVOJNI MEJNIKI IN RAZVOJ OTROKA S CEREBRALNO 

PARALIZO 

 

Otrokov razvoj vključuje osvojitev 4 glavnih tipov veščin: 

- groba/velika motorika, ki zajame razvoj sposobnosti drţe, lokomocije, koordinacije in 

zahteva usklajeno uporabo velikih mišičnih skupin; 

- fina/drobna motorika vključuje manipulacijske veščine, ki vključujejo hranjenje, 

oblačenje, igranje ipd.; 

- komunikacijske veščine, ki zajemajo osnovne govorne kapacitete, ki jih vsak otrok 

potrebuje za razumevanje drugih in za vzpostavljanje medsebojne komunikacije z drugimi; 

- socialne veščine, ki vključujejo številne komunikacijske elemente, ki jih posameznik 

potrebuje za enakovredno vključevanje v širše socialno okolje (del socialne druţbe, kjer 

posameznik ţivi, dela in ustvarja). 

 

Človekov razvoj je determiniran z zakonitostmi, ki se pojavljajo vedno v določenih korakih. 

Razvojni koraki se pojavljajo vedno na enak način: otrok mora najprej obvladati kontrolo 

glave, preden lahko samostojno sedi, in mora biti sposoben samostojnega sedenja, še preden 

shodi.  

 

Razvojni zaostanek zelo pogosto pokaţe zaostanek tudi na področju razvoja govora, kar se 

kaţe v skromnem glasovnem izraţanju, saj je pri otroku manj čebljanja, bebljanja, gruljenja. 

Razvojni znaki vključujejo tudi socialni in emocionalni razvoj, kar pa je teţko določiti kot 

samo telesni zaostanek, saj sta povezana s kulturnimi, etničnimi in druţinskimi pričakovanji 

ter s temperamentom otroka. 

 

Cerebralna paraliza ali druga nevrološka motnja lahko povzroča motnjo v zgodnjem 

prepoznavanju predmetov in razumevanju odnosov vzrok – posledica. V normalnem razvoju 

je potrebno najprej razviti fazo razvoja poseganja z roko in prijemanja. Če se ta faza razvojno 

ne pojavi ali ne razvije, so opazne kasnejše posledice. Koordinacija med občutenjem in 

videnjem predmeta je dovršena s prijemom predmeta, kadarkoli zvok ali telesno dejanje 

sproţi, da roka posega po predmetu. Razvojni zaostanek nastopi, ko otrokove prevladujoče 

motnje ovirajo sposobnost uporabe rok za poseganje, prijemanje, izpuščanje, skratka za 

manipulacijo s predmeti. Vloga usmerjene vadbe/igre je v razvoju zelo pomembna. 

 

Cerebralno paralizo, ki je predvsem motnja motoričnega sistema, pogosto spremljajo še drugi 

problemi, ki segajo na emocionalno, kognitivno in socialno področje otrokovega 

funkcioniranja. Primanjkljaji na več področjih hkrati lahko v večji ali manjši meri določajo 

tudi otrokovo šolsko uspešnost. Poznane so povezave med nevrološkimi motnjami (npr. 

cerebralna paraliza) in drugimi spremljajočimi ali sekundarno pridobljenimi motnjami: 

- mentalna prikrajšanost: inteligentnost označuje človekovo sposobnost za mišljenje, 

logiko, konceptualizacijo in sposobnost reševanja problemov. Inteligentnost zahteva 

sposobnost razumevanja realnega sveta, skrb zase in ustrezno socialno vedenje. Povezava 

med mentalno prikrajšanostjo in cerebralno paralizo je vidna pri 25 % do 30 % otrok s 
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cerebralno paralizo, le-ti kaţejo teţke oblike intelektualnih primanjkljajev. Več otrok naj 

bi tudi imelo zniţane intelektualne sposobnosti, tako naj bi 50 % otrok s cerebralno 

paralizo imelo IQ pod 50, manj kot 50 % otrok s cerebralno paralizo pa je normalno 

intelektualno opremljenih;  

- epilepsija: pojavlja se pri 25 % do 45 % otrok s cerebralno paralizo (Geralis in Ritter, 

1998). Najpogostejša je pri spastični hemiplegiji in spastični tetraplegiji, najmanj pa je 

prisotna pri spastični diplegiji. Pri pojavu epilepsije kot spremljajočega simptoma je zelo 

pomembna dosledna antiepileptična terapija, spremljanje otrokovega počutja, vedenja v 

šoli ter doma. Posebno pozornost je potrebno nameniti pojavu preloma razvoja, ki se 

lahko pojavi pri otroku s kraniocerebralno travmo in epilepsijo; 

- senzorični primanjkljaji pri osebah s cerebralno paralizo pogosto nastopijo zaradi 

poškodbe moţganov v parietalnem reţnju. To področje je odgovorno za interpretacijo in 

predelavo senzoričnih informacij (občutenje, zaznavanje ipd.). Senzorični primanjkljaji se 

pogosto kaţejo kot pomanjkljiva zaznava dotika, pritiska, pozicije telesa ali njegovih 

posameznih delov (propriocepcija), gibanja (vestibularni sistem) in ravnoteţja. 

Najpogosteje gre za taktilno hipersenzibilnost (preobčutljivost) in taktilno 

hiposenzibilnost (zniţano sposobnost zaznave); 

- pogosta je prisotnost vidnih in slušnih primanjkljajev (18 %). Vidni primanjkljaji 

pogosto nastopijo zaradi motenj mišičnega tonusa. Kar polovica otrok s cerebralno 

paralizo ima porušeno koordinacijo očesnih mišic. Slušni problemi se pojavljajo pri 5 % 

do 15 % otrok s cerebralno paralizo in se pojavljajo pogosteje pri cerebralni paralizi kot 

pri drugih boleznih. Različne stopnje izgube sluha (senzorno-nevralne) so pogosto 

odvisne od poškodovanega dela moţganov;  

- s cerebralno paralizo so pogosto zdruţeni učni problemi otrok, ki se kaţejo predvsem v 

slabši oz. kratkotrajni pozornosti, slabši zapomnitvi, hitrem pozabljanju, slabši orientaciji, 

neizdelani grafomotoriki ipd. Otroci z normalno intelektualno opremljenostjo imajo lahko 

učne teţave, ki se kaţejo kot motnja pozornosti ter motnje v enem ali več psiholoških 

procesih, ki vključujejo tudi razumevanje uporabe pisnega in govorjenega jezika. 

Rezultat tega je, da so njihove sposobnosti poslušanja, koncentracije, mišljenja, govora, 

branja, pisanja, izgovorjave glasov ali matematičnih procesov (procesov računanja) 

zmanjšane ter pomanjkljive. To pomeni, da imajo otroci, kljub normalnim kognitivnim 

potencialom, prisotno motnjo v procesiranju posameznih učnih sposobnosti, branju, 

pisanju ali računanju ali drugih nujnih govornih in drugih veščinah, ki so potrebne za 

uspešno šolsko delovanje (sposobnost mišljenja, poslušanja, govorjenja). Pogosto je 

pomanjkljivost v medsebojnem delovanju – procesiranju višjih miselnih procesov, kar 

povzroča disfunkcija CŢS. Učne teţave so pogosto posledica perceptivnih motenj ali 

motenj procesiranja informacij; 

- govorno-jezikovni in širši komunikacijski problemi so pogosto zdruţeni s cerebralno 

paralizo, kar povzroča tudi učne teţave. Otrok s cerebralno paralizo, ki ima tudi slušne 

primanjkljaje, ima pogosteje govorne in jezikovne motnje. Otrok teţje razume besede in 

jih ne zna uporabljati, ker ima teţave v zapomnitvi pomena posameznih besed; 

- vedenjski problemi so pogost spremljajoč dejavnik pri cerebralni paralizi (25,5 %). Ti 

vključujejo pretirano odvisnost, opozicijsko oz. uporniško vedenje in pojav 

hiperaktivnega vedenja; 

- sindrom ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); pribliţno 20 % otrok s 

cerebralno paralizo ima kakšno od posameznih oblik ADHD. Zaradi svojega vedenja 

imajo pogosto teţave pri socialnem sprejemanju, pridobivanju in vrednotenju šolskega 

znanja in samopodobi. 

Otroci s cerebralno paralizo imajo prisotno izgubo določenih motoričnih sposobnosti in 

spretnosti, kar predstavlja zaostanek v razvoju, ki se ne kaţe samo na motoriki. Na splošno 
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velja, da če otrok ne zmore samostojnega sedenja pri starosti 4 let ali če ne shodi do starosti 8 

let, verjetno ne bo nikoli samostojno shodil. Še teţje je napovedati prihodnost, če so 

motoričnim motnjam pridruţene še govorno-jezikovne ter senzorične motnje. Otrokove 

motorične motnje pogosto povzročajo prevrednotenje tudi njihovih intelektualnih 

sposobnosti.  

 

Starši običajno najbolj poznajo otroka, njegove potrebe in sposobnosti, toda včasih njihova 

sodba, pričakovanja temeljijo na nerealni sliki, zato so njihova pričakovanja glede otrokove 

prihodnosti nerealna in previsoka oz. prenizka. Starše je potrebno seznaniti z realnostjo in 

dejansko zmoţnostjo otroka, kar je naloga strokovnih delavcev. 

 

ZNAČILNOSTI OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Vsak otrok za vstop v šolo potrebuje določeno mentalno, emocionalno, fiziološko, socialno in 

telesno zrelost. To velja tudi za otroka s posebnimi potrebami. Osebe s posebnimi potrebami 

imajo zaradi številnih nevropatoloških in drugih vzrokov drugačen, predvsem upočasnjen 

razvoj. Ta drugačnost se ne odraţa samo na motoričnem področju, ampak prizadene tudi 

druga, spremljajoča (kognitivna, emocionalna in socialna sfera otrokovega delovanja). 

 

Ko pri otroku s posebnimi potrebami govorimo o primanjkljaju, opaţamo določeno stopnjo 

odklona od kontinuiranega, pričakovanega in celovitega normalnega razvoja. V normalnem 

razvoju vsa področja otrokovega razvoja potekajo med seboj vzporedno povezano (linearnost 

v razvoju, zaporednost). Slabše determinirana razvojna funkcija se spontano ne bo 

vzpostavila, zato tak otrok potrebuje pravočasen, usmerjen in kontinuirano voden 

specialnopedagoški, terapevtski proces. Ta mora v osnovi zagotoviti, da se bo razvojna 

funkcija okrepila ali da se bodo na novo spodbudili mehanizmi za odpravo razvojnega 

zaostanka. 

 

V sledenju razvoja je potrebno vedno izhajati iz kontinuitete duševnega in telesnega razvoja. 

V normalnem razvoju si vsi razvojni vidiki sledijo zaporedno. Kot prvi se morajo vzpostaviti 

niţji nivoji. Ko je vzpostavljen zadosten temelj za delovanje niţjih nivojev, so dani pogoji za 

zorenje in razvoj višjih struktur (nadgradnja sistema). 

 

Če otrok v svojem razvoju izkazuje določen zaostanek, se ta ne more nadoknaditi, če ne pride 

najprej do vzpostavitve zadovoljivega refleksnega nivoja (primarni nivo). Ta se kasneje 

integrira v višje nevronske povezave CŢS. Šele takrat lahko pričnemo z učinkovitim učenjem 

višje strukturirane funkcije. Ta mehanizem delovanja sistema pa ni značilen samo za 

razvojne, nevrološke in druge funkcije, ampak velja tudi ta proces učenja. Tudi tu se morajo 

najprej vzpostaviti niţji nivoji (osnovno znanje), ki ga nadgrajujemo z vedno novimi in 

zahtevnejšimi vsebinami. Če učenec nima dovolj utrjenega znanja (vsebine), le-tega ne more 

zadostno uporabiti pri pridobivanju novega. 

 

V normalnem razvoju ni povratkov na niţjo stopnjo. Če otrok v svojem razvoju ne razvije 

določene sposobnosti na primarnem nivoju, tega kasneje ni več mogoče vzpostaviti. V 

normalnem razvoju ni moţno preskakovati razvojnih funkcij, ampak je vedno potrebno 

najprej vzpostaviti niţje funkcije. Te bodo omogočile transfer oz. nadgradnjo, da gremo v 

učenju na višje, razvojno zahtevnejše naloge. 

 

Za uspešno šolsko in širše socialno delovanje učenci s posebnimi potrebami potrebujejo 

individualiziran program. Kakovosten individualiziran program mora temeljiti na: 
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• dobrem opazovanju otrokovega vedenja, igre, gibanja ipd., 

• identifikaciji osnovnih primanjkljajev, stopnji razvoja določenih funkcij, 

• identifikaciji močnih področij/prednosti, 

•oblikovanju ustreznega programa pomoči, ki naj vsebuje tudi mehanizme za odpravo 

razvojnega primanjkljaja. Program pomoči mora vsebovati tudi navodila oz. postopke 

svetovanja, pomoč druţini, šoli, 

• izvajanju programa pomoči, 

• sledenju otrokovega razvoja skozi daljše obdobje. 

 

VLOGA ZGODNJE OBRAVNAVE V PROCESU REHABILITACIJE OSEB S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

 

• Zgodnja obravnava je ključna v zgodnjem otroštvu, ko se določeno odstopanje ali kasnenje 

v razvoju opazi, in naj ne bo orientirana ali identificirana šele z vstopom v osnovno šolo. 

• Potrebna je pravočasna, zgodnja detekcija primanjkljaja in ustrezna pomoč otroku in druţini 

(v obliki svetovanja, učenja staršev določenih prijemov, edukaciji), da se razvojni zaostanki 

odpravijo v zato najprimernejšem obdobju. 

• Gre za svetovanje s tistimi nujnimi informacijami, ki bodo lahko olajšale vsakodnevno skrb 

za otroka, hkrati pa vključevale ţe usmerjene informacije s specialnopedagoškega področja 

(svetovanje o igri, spodbujanje le-te, motivacija, izbira igrač, prostora, uporaba naravnih 

materialov). 

• Vstop v vzgojno-izobraţevalni proces je optimalno obdobje za začetek pridobivanja 

akademskega znanja, ki je zaradi razlik med normalnim in upočasnjenim razvojem, zaradi 

razkoraka med normalnim in upočasnjenim funkcioniranjem ter razkorakom med zahtevanim 

in pričakovanim ter dejansko doseţenim lahko travmatičen. Otroci, ki so ob vstopu v šolo 

motorično teţko ovirani, ne morejo enakovredno izkazovati svojega napredovanja na 

kognitivnem in motoričnem področju kot njihovi zdravi vrstniki ali vrstniki z manj teţavami. 

• Otrok z gibalnimi primanjkljaji mora vlagati bistveno večji vloţek, da je na telesnem, 

socialnem, komunikacijskem in kognitivnem področju uspešen ter enakovreden zdravim 6-

letnikom, ki vstopajo v vzgojno-izobraţevalni proces. 

• Otrok s posebnimi potrebami je na niţji razvojno-gibalni stopnji ob vstopu v šolo. Iluzorno 

je pričakovati, da bo lahko enakovredno in izenačeno napredoval na področju usvajanja 

akademskega znanja, čeprav je vključen v program z enakovrednim ali s prilagojenim 

izobrazbenim standardom, kljub njegovi relativno ohranjeni mentalni opremljenosti. 

• Otroci s posebnimi potrebami ne smejo biti prevarovani, prezaščiteni ali izključeni iz 

socialnih in kognitivnih nalog okolja samo zato, ker drugi čutijo, da so drugačni. 

• Še tako dobri nameni staršev po varovanju in obvarovanju otrok pred neznanim in bolečim 

ne opravičijo njihove nezmoţnosti pridobivanja, navezovanja in iskanja stikov z drugimi. 

• Tudi otroci s cerebralno paralizo gredo skozi faze nekontrolirane jeze, izbruha smeha, joka 

ipd. tako kot zdravi. Njihova frustracija je lahko še večja, ker se pogosto srečujejo z 

nezmoţnostjo, da bi bili razumljeni, zlasti kadar njihove govorno-receptivne sposobnosti 

prekoračujejo njihove ekspresivne sposobnosti, s tem pa zmanjšujejo moţnost govora in 

sporazumevanja z okolico. 
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OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Otroci s posebnimi potrebami so: slepi in slabovidni, otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

gluhi in naglušni, otroci z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, 

otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 

po 11. členu ZOŠ pa še učenci z učnimi teţavami (UT) in nadarjeni učenci. 

Pogostost populacije s posebnimi potrebami: 20 % do 25 % šolske populacije potrebuje 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraţevanja (VIZ) z dodatno strokovno pomočjo 

ali prilagojene programe VIZ oz. posebne programe VIZ. Spremeni se izvajanje, prilagaja se: 

organizacija v šoli, prostor, didaktične in druge pripomočke, organizacijo časa, način 

preverjanja znanja, uporabo pripomočkov, vprašalnike, teste. 

 

Slepi in slabovidni 

- slepi imajo zoţeno vidno polje in ostrino vida manj kot 5 %,slabovidni imajo od 5 % do 

30 % ostanka vida, 

- uporabljajo ostanke vida in druga čutila ali le druga čutila, 

- potrebujejo posebne prilagoditve pripomočkov za pisanje, branje, prilagoditve prostora, 

- potrebujejo posebne treninge. 

 

Motnja v duševnem razvoju 

- zniţane intelektualne sposobnosti, 

- niţje razvite govorne, gibalne, socialne, emocionalne sposobnosti, 

- LMDR, ZMDR, TTMDR, 

- počasnejše učenje, raba številnih ponazoril, konkretnih materialov, 

- nizka koncentracija, hitro pozabljanje, 

- pomanjkljive strategije učenja. 

 

Gluhi in naglušni 

- gluhi otrok sliši zvok nad 91 decibelov, 

- ni sposoben slišati in razumeti govora, 

- posledično je prizadeto razumevanje: sporazumevanje, razumevanje, predstavljanje in 

poslušanje govora ter druge oblike prizadetosti poslušanja, orientacije, prilagajanja na 

okolje, moteno vedenje in vključevanje v širšo socialno sredino, 

- naglušni otrok sliši zvok od 26 do 90 decibelov, 

- teţave pri sporazumevanju, poslušanju in razumevanju govora, 

- motnje na področju orientacije, prilagajanja na okolje in vključevanja v širšo socialno 

sredino,  

- moteni vrstniški odnosi. 

 

Gibalno ovirani 

- gre za poškodbo gibalnega aparata, centralno okvaro ali okvaro perifernega dela, 

- potrebujejo veliko prilagoditev pripomočkov in prostora, 

- motnje gibanja zdruţene z MDR. 

 

Stopnje gibalne oviranosti 

- 1. stopnja gibalne oviranosti 

laţja motorična oviranost, okvara, prizadetost 

- 2. stopnja gibalne oviranosti 

zmerna motorična oviranost, okvara, prizadetost 
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- 3. stopnja gibalne oviranosti 

teţja motorična oviranost, okvara, prizadetost 

- 4. stopnja gibalne oviranosti 

teţka motorična oviranost, okvara, prizadetost 

 

Dolgotrajno bolni 

- kategorija zajema 14 kroničnih bolezni. Kronična bolezen je vsaka bolezen, ki traja dlje 

kot 3 mesece, 

- ne gre za probleme učenja, ampak za potrebo po prilagoditvi učenja zaradi pogoste in 

dolgotrajne odsotnosti. 

 

Govorno-jezikovne motnje 

- motnje sporazumevanja, sporočanja, razumevanja, 

- vzrok je v okvari govornih centrov v moţganih, 

- problem razumevanja slišanega, prebranega, “iskanje besed”, nepravilna sintaksa ipd., 

- potrebne prilagojene tehnike in metode poučevanja ter prilagoditve učnega gradiva. 

 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

- nevrološko pogojene funkcionalne motnje, ki se kaţejo kot teţave v pozornosti, 

pomnjenju, mišljenju, koordinaciji, komunikaciji, razvoju socialnih veščin (vrstniški 

odnosi) in emocionalnem dozorevanju (30 % vse populacije), 

- teţave z branjem, s pisanjem, sporazumevanjem, z računanjem, 

- teţave so trajne, moţne so le ublaţitev in razvoj kompenzatornih mehanizmov in 

 prilagoditve pri izobraţevanju. 

 

Učne teţave (UT) 

- TIP I: teţave v primarnem učnem okolju (teţave pri učenju, ki so posledica kulturne in 

ekonomske prikrajšanosti) 

- TIP II: kombinacija dejavnikov med posameznikom in okoljem  

- TIP III: primarni vzroki so v posamezniku (nevrološke motnje, razvojne ali motivacijske 

posebnosti) 

 

Podskupine UT 

- laţje in zmerne SUT ter jezikovne teţave, 

- UT zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti, 

- UT zaradi splošno upočasnjenega razvoja, 

- UT zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti, 

- UT zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti, 

- UT zaradi pomanjkljive učne motivacije, 

- čustveno pogojene teţave pri učenju, 

- UT zaradi socialno-ekonomske oviranosti. 

 

Motnje vedenja in osebnosti 

- asocialno vedenje oz. motnje v socialni adaptaciji je intenzivno, ponavljajoče in trajno  

vedenje, 

- asocialno vedenje se kaţe kot agresivno in avtoagresivno vedenje, uţivanje drog, 

uničevanje tuje lastnine, pobegi od doma, čustvene motnje, 

- potrebna strokovna pomoč na vseh stopnjah VIZ (pomoč pri vzgojnih, socialnih, 

integrativnih, preventivnih, kompenzacijskih in korekcijskih programih). 
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Red. prof. dr. MIRAN ČUK 

 

PSIHOLOŠKE LASTNOSTI OSEB S POSEBNIMI 

POTREBAMI 
 

Psihologija oseb s posebnimi potrebami je samostojna znanstvena disciplina, ki je povezana z 

vsemi drugimi psihološkimi disciplinami. Razvila se je zaradi potreb in raziskovanja 

duševnega razvoja omenjenih oseb.  

 

Duševni razvoj oseb s posebnimi potrebami poteka nekoliko drugače kakor normalen duševni 

razvoj. Za prepoznavanje oseb s posebnimi potrebami je potrebno upoštevati sociološki 

kriterij. Ta naj bi pojasnil pri subjektu njegovo socialno prilagojenost na njegovo okolje. 

Pomembno je vedeti, kako se posameznik vključuje v okolje, posebej v znano in posebej v 

tuje okolje. Prav tako je potrebno vedeti, kako posameznik sprejema ţelje skupine in drugih 

oseb. Pomembno je tudi vedeti, če je sposoben socialnega učenja in ravnanja po tem znanju, 

kako se je pripravljen prilagajati skupini, ki ji pripada, in iz kakšnega socialnega okolja 

prihaja. Pomemben je njegov sorojenski poloţaj in poznavanje odnosov v druţini, med starši 

in sorojenci.  

 

ČLOVEKOV RAZVOJ 

 

Človekov razvoj se začenja ob rojstvu z manifestacijo gibalnih sposobnosti. Pomembna je 

stopnja razvitosti gibalnih sposobnosti. Gibalne sposobnosti, ki so dokaj visoko dedno 

pogojene, kaţejo stopnjo zrelosti centralnega ţivčnega sistema in tudi posameznikovo 

motorično znanje oz. veščine. Posebne potrebe se kaţejo tudi na gibalnem področju. 

 

Pomemben pokazatelj, ki ga je potrebno upoštevati pri prepoznavanju osebe s posebnimi 

potrebami, je zdravstveni vidik. S tega vidika je potrebno pojasniti zdravstvene indikacije 

drugačnosti funkcioniranja posameznika. Ţeleno je, da se ve, če gre za degenerativne pojave, 

za mutacijo ali za poškodbo. Ţeleno je vedeti, kdaj je bila okvara pridobljena in ali se bo 

stanje poslabševalo ali ne. Skratka, potrebno je vedeti, ali je drugačnost razvoja pogojena z 

boleznijo ali je to stanje, ki se s časom ne bo spremenilo. Na osnovi čim večjega števila 

informacij se poskuša prepoznavati posameznika glede njegovih posebnih potreb.  

 

Predmet naše obravnave so osebe s posebnimi potrebami, ki kaţejo slabšo energetsko 

opremljenost. Za njihovo socialno vključevanje in učenje je potrebno uporabljati specifične 

metode usposabljanja. 

 

Za razumevanje normalnega ali posebnega razvoja je potrebno upoštevati nekatere 

zakonitosti. Človekov razvoj je kontinuiran proces od spočetja pa do smrti. Ta razvoj poteka 

samo v eno smer in vračanje na niţji nivo ni mogoče. V posameznem razvojnem obdobju je 

potrebno razviti določene specifične sposobnosti oz. funkcije. Zamujanje v razvoju 

posameznih funkcij se pozna vse ţivljenje. Preskakovanje posameznih razvojnih obdobij pa ni 

mogoče brez trajnih posledic. Patološke strukture je mnogo teţje popravljati, kakor omogočati 

spontan razvoj posameznika. V primeru korekcije patoloških struktur pri posamezniku 

pomembno vpliva negativni transfer učenja.   

 

Z zorenjem se nekatera področja razvoja pojavljajo prej, druga pa kasneje. Razvojna področja 

se torej pojavljajo v različnih ţivljenjskih obdobjih. S pojavom novega duševnega področja se 
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le-ta razvija vzporedno z vsemi preostalimi duševnimi področji. Odnosi med vsemi duševnimi 

področji niso vzročni, temveč samo stohastični (korelacijski). Skratka, vsako razvojno 

področje se razvija samostojno, skladno s preostalimi področji. To pomeni, da s forsiranjem 

razvoja na posameznem razvojnem področju lahko vplivamo samo na to področje, ne moremo 

pa vplivati na druga področja. V razvoju je potrebno teţiti k harmoničnemu (spontanemu) 

razvoju posameznih sposobnosti. Spontan razvoj se razvija v skladu s stopnjo zorenja 

centralnega ţivčnega sistema. 

 

Človek je v veliki meri pogojen z dednostjo, vzgojo in okoljem. Danes se pomen dednosti 

vedno bolj potrjuje z analizami DNK. V splošnem velja, da so pri višji stopnji dednosti moţne 

manjše korekcije na določeni sposobnosti. Najlaţje se popravlja sposobnosti, ki so pod 

močnim vplivom učenja in praktičnega ţivljenjskega izkustva. Korekcije primanjkljajev so 

najbolj uspešne v predšolskem obdobju, do neke zadovoljive uspešnosti še v šolskem obdobju 

do pribliţno 12. leta koledarske starosti. Po tem obdobju je uspešnost korekcije občutno 

zniţana in pogosto se dogodi, da posameznik razvije določene nevrotične motnje. 

Maksimalna plastičnost centralnega ţivčnega sistema se običajno konča v 6. letu koledarske 

starosti. Nekateri avtorji celo zagovarjajo, da je človek v glavnem oblikovan ţe v prvih šestih 

letih ţivljenja. 

 

NORMALNI DUŠEVNI RAZVOJ  

 

V prvem letu ţivljenja, ko otrok še ni verbalno komunikativen, ugotavljamo duševno razvitost 

s pomočjo baby testov ali posredno z ugotavljanjem zrelosti centralnega ţivčnega sistema na 

osnovi poloţajnih ali postularnih refleksov. Baby testi so predvsem zasičeni z gibalnimi 

sposobnostmi, ki jih je mogoče opazovati na osnovi otrokovih gibalnih aktivnosti. Ker vsi 

razvoji potekajo vzporedno, lahko posredno sklepamo, da so tudi vsi ostali vidiki razvoja v 

mejah normale, če je gibalni razvoj primerno razvit. Drugačna pa je situacija v primeru, če 

otrok izkazuje zaostanke na motorično-gibalnem področju. Na osnovi poloţajnih refleksov je 

mogoče ugotavljati stopnjo zrelosti centralnega ţivčnega sistema. Tipična lastnost poloţajnih 

ali postularnih refleksov je, da se mora posamezen refleks v določeni stopnji zrelosti 

centralnega ţivčnega sistema pojaviti, določen čas mora biti prisoten, nato pa prenehati. 

Refleksov je več vrst. Poznamo brezpogojne, pogojne, aksonske in poloţajne reflekse. Vsak 

refleks ima receptor – čutilo, ki ima nalogo pretvarjati zunanjo energijo v električni impulz, ki 

se po aferentnem ţivcu prevaja do centra, kjer pride do preskoka na eferentni ţivec in po 

katerem gre impulz do ustreznega efektorja (mišice ali ţleze). Splošna zakonitost je, da je 

refleks izrazitejši, bolj ko se nek refleksni lok uporablja.  

 

V primeru, da pri otroku ugotovimo zaostajanje v pojavljanju določenega poloţajnega 

refleksa, ga lahko na osnovi poznavanja receptorjev – čutila umetno provociramo. Na ta način 

mi z aktivnostjo prisiljujemo oblikovanje refleksnega loka. Bistvo je v tem, da se morajo 

postularni ali poloţajni refleksi manifestirati po točno določenem zaporedju in preskakovanje 

posameznih refleksov ni mogoče. Splošna zakonitost v razvoju namreč je, da se višje 

strukture razvijajo na osnovi izdelanih niţjih struktur.  

 

S terapijo in provociranjem postularnih ali poloţajnih refleksov se ukvarjajo različne 

nevromuskularne terapije, katerih cilj je patološki proces zorenja čim bolj pribliţati 

normalnemu poteku razvoja. Z doseganjem pribliţno normalnega pojavljanja refleksov se 

omogoča tudi normalen duševni razvoj posameznika, ker mehanizem paralelizma velja in se 

vsa duševna področja vzporedno razvijajo. To je edini mehanizem, s katerim lahko 

neposredno vplivamo na hitrost zorenja centralnega ţivčnega sistema. 
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Poloţajni ali postularni refleksi so prisotni, dokler mielienizacija (izolacija) ţivčnih vlaken ni 

zaključena. Z mielinizacijo ţivčnih vlaken se omogoči dokončno diferenciranost posameznih 

gibalnih sposobnosti. Prehitevanje spontanega razvoja vedno vodi v patologijo, ki jo je zelo 

teţko odpravljati.  

 

Posebne sposobnosti so tudi gibalne sposobnosti, ki jih je več vrst in so hierarhično urejene. 

Motorika ni enovita sposobnost in je sestavljena iz vrste specifičnih gibalnih sposobnosti. 

Specifične sposobnosti so posledica izdiferenciranosti in tvorijo tako imenovane motorične 

sheme in stereotipe.   

 

MOTORIKA 

 

Gibalne sposobnosti razvijamo kot nadgradnjo zrelosti centralnega ţivčnega sistema na 

osnovi osebne aktivnosti in motoričnega učenja. Motorično učenje je specifično, saj temelji na 

metodi »lastne koţe«. To pomeni, da mora biti posameznik v procesu pridobivanja gibalnega 

znanja fizično aktiven. Rezultat motoričnega učenja je motorično znanje. Avtomatizacijo 

gibalnih znanj oz. veščino doseţemo s treningom.  

 

Tudi na področju gibalnih sposobnosti imamo pogosto zanemarjene osebe. V medicini jih 

imenujejo kot psihomotorično retardirane osebe ali nerodne oz. gibalno upočasnjene. 

Najboljši gibalni razvoj imajo otroci, ki jim je bil omogočen spontan gibalni razvoj. Trening 

ni pomemben samo na področju gibalnih sposobnosti, temveč tudi na področju logičnega 

znanja. V elementarnih razredih učenec spoznava črke, zloge, besede in jih povezuje v stavke 

in fraze. Ta znanja mora s treningom avtomatizirati, da lahko hitro bere. V višjih razredih je 

učencu branje sredstvo, s katerim pridobiva nova znanja. In v kolikor ni vešč hitrega branja, 

se prepočasi uči in je pogosto zaradi tega v šoli manj uspešen. Enako je pri motoričnem 

učenju.  

 

DUŠEVNI ZAOSTANEK 

 

Za uspešno psihološko prepoznavanje drugačnosti posameznikovega razvoja je ţeleno imeti 

čim več informacij. Najboljše je, če poznamo trend njegovega razvoja, ki ga lahko dobimo s 

tako imenovanim procesnim diagnosticiranjem.   

 

Osebe s posebnimi potrebami, ki se nahajajo na levi skrajnosti normalne distribucije, 

izkazujejo določene primanjkljaje na duševnem področju. Duševni primanjkljaj je lahko 

pogojen po okolju ali po organski motnji. Zato govorimo o retardaciji ali duševnem zaostanku 

ali vzgojni zanemarjenosti in o duševni nerazvitosti, ki je posledica organske prizadetosti. 

Retardacija v pravem pomenu besede je posledica zunanjih, okoljskih vplivov. Retardacija je 

vedno posledica več ali manj normalnih primarnih potencialov, ki jih je posameznik uspel 

razviti zaradi omejevanja v nestimulativnem okolju. Pri nas se sedaj pogosteje pojavlja 

retardacija zaradi prevarovanosti. Prevelika vnema in skrb za potomca lahko ovira spontan 

otrokov duševni razvoj. Posledica takega vodenja se izraţa v otrokovi napačni samopodobi. 

Otrok, ki je prevarovan, pa nima samo napačne samopodobe, temveč ne izkazuje velike 

radovednosti, prepričan je, da je vse samo za njega in da se mu mora vse ustreči. Tipično za 

takega otroka je to, da je inaktiven, da ne pridobi občutka odgovornosti in je samozadosten.  

Drugi vzrok posebnih potreb je nerazvitost, ki je posledica organske okvare, ki jo je 

posameznik utrpel lahko ţe pred rojstvom. Tako so zelo nevarna sevanja v prvih treh mesecih 

nosečnosti, različne viroze, infekcije, zastrupitve, fizične poškodbe, metabolne motnje in 

nepravilno delovanje endokrinega sistema. 
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Obstaja bistvena razlika med retardacijo in nerazvitostjo. V psihološkem profilu 

zanemarjenega subjekta bomo opazili, da dosega najniţje rezultate v sposobnostih, ki so pod 

močnim vplivom učenja, znanja in praktičnih ţivljenjskih izkustev, dobro pa ima razvite tiste 

sposobnosti, ki so preteţno dedno pogojene in niso pod takim vplivom učenja. Subjekti s 

posebnimi potrebami, ki so posledica nerazvitosti, imajo v glavnem vse sposobnosti enako 

slabo razvite. 

 

NEVROTIZEM 

 

Neučinkovitost v šoli je lahko pogojena tudi z nevrotičnimi motnjami. Nevrotizem je pogojen 

s pretirano čustveno obremenjenostjo. Profil sposobnosti takega posameznika bo kazal 

primanjkljaje predvsem v tistih sposobnostih, ki so energetsko zelo zahtevne. Kazal bo slabšo 

fleksibilnost na hitro prilagajanje novim situacijam, trajanje koncentracije in visoko 

odkrenljivost, imel pa bo tudi teţave v neposrednem mehaničnem pomnjenju in pri 

grafomotoriki.  

 

Podobne teţave imajo tudi vse druge oblike organske prizadetosti. Za uspešno saniranje in 

kompenzacijo primanjkljajev je potrebno poznati vzroke za neučinkovitost v šoli. 

 

Za vse osebe s posebnimi potrebami ima šola velik pomen, saj pri retardiranih, zaostalih 

pomaga odpravljati vzgojne in učne zaostanke, pri nerazvitih pa omogoča maksimalno 

razvijati ohranjene sposobnosti. Pri nevrotičnih učencih bi šola morala delovati 

psihoterapevtsko in jih emocionalno sproščati ter jim omogočati razvoj ustreznih obrambnih 

mehanizmov. 

 

UČENJE 

 

Učenje je transformacijski proces in je neposredno odvisen od posameznikove energetske 

opremljenosti. Pri procesih učenja je pomembno upoštevati: 

- posameznikovo stopnjo vzgojenosti,  

- njegov vrednostni sistem,  

- kako reagira na uspeh in neuspeh,  

- kakšno je njegovo vedenje, vzorec reagiranja, njegova samopodoba, oz. pri starejših, 

kakšna je njegova struktura osebnosti. 

Človek svoje sposobnosti razvija na osnovi dedne zasnove s pomočjo aktivnosti in učenja. 

Učenje je dejavnost, pri kateri so vključene vse najvišje duševne sposobnosti, vključno z 

mišljenjem. Vsebine, ki jih pridobimo z učenjem, tvorijo znanje. Vsako znanje je več kakor 

pomnjenje. Na vse znanje deluje proces pozabljanja. Pozabljamo vedno tisto, kar nas ne 

zanima in ni bilo globoko čustveno doţiveto. 

 

Najbolj elementarno učenje je arhetipsko učenje. Takšno učenje imajo tudi ţivali. Za razliko 

od človeka je pri njih prisotno vse ţivljenje, človek pa ga je sposoben samo v obdobju, ko 

mielinizacija ţivčnih vlaken še ni zaključena. Tipična lastnost z arhetipskim učenjem 

pridobljenega znanja je, da nanj proces pozabljanja ne vpliva. Vsebine, ki smo jih pridobili z 

arhetipskim učenjem niso podvrţene pozabljanju. Vrednostni sistem posameznika mora 

temeljiti na tem znanju. V ranem obdobju mora priti do spoznanja, da se je potrebno 

določenim zahtevam odpovedati in ni mogoče vsega doseči. Vrednostni sistem ni stvar 

kognitivnega spoznanja, temveč osebnega izkustva doţivetja in je del osebnostne integritete. 
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VLOGA INTELIGENTNOSTI IN MIŠLJENJA V ŠOLSKI USPEŠNOSTI 

 

V splošnem je znano, da je učenje transformacijski proces, ki je odvisen od vrste dejavnikov. 

Za hitrost transformacij je predvsem odgovorna splošna energetska opremljenost 

posameznika. Večjo energetsko opremljenost ima posameznik, hitreje se bo učil in več vsebin 

bo ohranil. Energetska opremljenost je odvisna od integriranosti centralnega ţivčnega sistema 

in jo imenujemo inteligentnost.  

 

Definicij inteligentnosti je veliko, vendar najbolj splošna je tista, ki govori, da je 

inteligentnost sposobnost znajdenja v povsem novi situaciji na socialnem ali biološkem 

področju.   

 

Na osnovi stopnje razvitosti intelektivnih sposobnosti delimo osebe s posebnimi potrebami na 

laţje, zmerno, teţje in teţko motene. Pravega učenja so sposobne samo osebe, ki so laţje 

motene v razvoju. To so osebe, ki so sposobne osamosvojitve in pridobitnega dela. Glede na 

njihovo duševno ohranjenost so sposobni dela, ki ne zahteva višjih duševnih sposobnosti. Pri 

ročnem delu so lahko zelo uspešni. Sposobni so počasnega učenja na osnovi specialnih 

metodičnih in didaktičnih postopkov ter potrebujejo veliko utrjevanja in ponavljanja. 

   

Osebe, ki so zmerno, teţje ali teţko motene, učenja v pravem smislu niso sposobne. Njih se 

socializira, higiensko ureja in oblikuje zaţelene navade s pomočjo privajanja na osnovi 

pogojevanja in prilagajanja. Navaja se jih na konkretno okolje. Na ta način se oblikuje 

navade, ki so statične in povsem funkcionirajo v standardnih pogojih. Ker je vsaka navada 

statična, se ne prilagaja novim situacijam. Osebe, ki so zmerno motene v duševnem razvoju, 

obvladujejo verbalni govor in pogosto kaţejo manjšo prizadetost od dejanske. V primeru, da 

morajo reševati konkretno nalogo, povsem odpovedo. Osebe s teţjo in teţko motnjo v razvoju 

osvojijo samo najosnovnejše navade in se običajno slabše socializirajo in higiensko 

usposobijo.  

 

Pri nas pogosto uporabljajo izraz inteligenca namesto inteligentnosti. Inteligenca je sociološka 

kategorija in pomeni druţbeno plast ali sloj, medtem ko je inteligentnost univerzalna 

sposobnost posameznika, ki se odraţa v vseh njegovih dejavnostih. Zato je moţno 

retrogradno ugotavljati intelektivne potenciale izdelovalca nekega predmeta ali ugotavljati 

intelektivne potenciale na osnovi grafološke analize. Inteligentnost lahko izmerimo s pomočjo 

testov inteligentnosti, lahko pa jo tudi merimo zelo objektivno s pomočjo hitrosti prehoda 

električnega potenciala preko sinapse iz ene ţivčne celice na drugo.  

 

Inteligentnost se razlikuje od mišljenja. Mišljenje, najvišja duševna sposobnost, je usmerjen 

proces. Inteligentnosti ne moremo razvijati, mišljenje je odvisno od inteligentnosti. 

 

Inteligentnost je sposobnost, ki je hierarhično oblikovana na osnovi vrste specifičnih duševnih 

sposobnosti. Inteligentnost tako tvorijo:   

- percepcija ali zaznavanje, ki je odgovorno za hitrost opazovanja in prepoznavanja 

bistvenih in nebistvenih lastnosti predmetov;  

- spacialne sposobnosti, ki omogočajo prostorsko predstavljivost, prostorsko presojanje 

odnosov v prostoru;  

- gibalne sposobnosti, ki omogočajo gibanje posameznika v prostoru. Moţno je ugotavljati 

visoko stopnjo povezanosti med globalno inteligentnostjo in vizuelno-motorično 

koordinacijo. Obe sposobnosti sta neposredno odvisni od stopnje integriranosti 

centralnega ţivčnega sistema, na kar kaţe visoka stopnja ujemanja;    
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- numerične sposobnosti, ki omogočajo hitro manipuliranje z numeričnimi simboli;  

- verbalne sposobnosti, ki omogočajo posamezniku razumevanje govora, sporazumevanje 

in semantično analizo;   

- pomnjenje, ki je hierarhično oblikovano in je za uspešno učenje nujno potrebno;   

- predstavljivost, ki omogoči posamezniku predstavo posameznega predmeta ali pojava;  

- pozornost, ki je temeljna sposobnost nekega sistematičnega dela;  

- fleksibilnost, ki omogoča posamezniku hitro prilagajanje novim situacijam;  

- storilnost na konkretnem nivoju, ki omogoča posamezniku reševanje konkretnih 

manipulativnih nalog ter druge naloge.  

Vse hierarhično oblikovane sposobnosti so v medsebojnih zvezah, nekatere v tesnejši, druge v 

ohlapnejši povezavi.  

 

Intelektivni razvoj poteka skladno s procesi zorenja in se normalno upočasni nekje med 

dvanajstim in petnajstim letom koledarske starosti. Upočasnjen duševni razvoj še narašča 

nekako do osemnajstega oz. dvajsetega leta starosti. V splošnem velja, da osebe z večjo 

energetsko opremljenostjo dalj časa zorijo, medtem ko osebe z zniţanimi potenciali svoj 

razvoj hitreje zaključijo. Osebe z zniţanimi duševnimi sposobnostmi lahko svoj razvoj 

zaključijo ţe pred šestnajstim letom. Pri učencih, ki zaključijo obvezno šolanje, običajno 

njihova mentalna starost ne preseţe dvanajstih let. V tej starosti se normalno razvijajočemu 

subjektu začenja razvijati abstraktno mišljenje. Zato pri osebah z motnjami v duševnem 

razvoju ni mogoče pričakovati sposobnosti abstraktnega mišljenja. Osebe z zmanjšano 

energetsko opremljenostjo, ki so še učljive, so sposobne učenja na osnovi specialno 

prilagojenih didaktičnih in metodičnih postopkov. V procesu izobraţevanja morajo biti 

zadovoljeni pogoji glede postopnosti, nazornosti in pravilnega utrjevanja in ponavljanja. V ta 

namen se pri razlagi nove snovi uporablja vrsto ponazoril, ilustracij, modelov, filmskih 

prikazov ipd.  

 

Proces pozabljanja je najintenzivnejši neposredno po usvojeni snovi. Zato ima didaktika 

vgrajeno utrjevanje na koncu vsake učne ure, ko se razlaga novo snov. Pri osebah z zniţanimi 

potenciali se je potrebno zavedati, da morajo biti zaradi intenzivnejšega pozabljanja intervali 

utrjevanja snovi krajši, kakor je to potrebno pri učencih brez teţav. Na ta način na osnovi 

neposrednega mehaničnega pomnjenja ohranjajo naučeno vsebino, ki jo kasneje prenašajo v 

trajen spomin in oblikujejo znanje.  

 

VLOGA DETERIORACIJSKIH PROCESOV 

 

Nivo duševnega stanja, ki ga je posameznik dosegel na koncu procesa zorenja, ostaja na 

enakem nivoju pribliţno do štiridesetega leta starosti. Po tej starosti začenja upadati 

plastičnost moţganov ali centralnega ţivčnega sistema. V začetku je vpad plastičnosti 

sorazmerno majhen, vendar se s starostjo postopno povečuje. To je povsem normalen pojav, 

imenovan deterioracija. Upadanje plastičnosti moţganov se ne izkazuje samo na področju 

duševnosti, temveč tudi na drugih (gibalnih in fizioloških) področjih človekovega 

funkcioniranja. Na duševnem področju v veliki meri kompenziramo zniţevanje plastičnosti z 

znanjem in izkušnjami. Vpliv deterioracije na duševnem področju je tem manjši, čim večjo 

količino znanja in izkušenj imamo. Če se pojav deterioracije pojavi prej, govorimo o 

patološki deterioraciji. Patološka deterioracija je pogosto posledica organske okvare. Tako jo 

lahko ugotavljamo v nekaterih primerih postravmatskega sindroma, epilepsije, tumoralnih 

stanjih, presnovnih motenj, porušenega endokrinega sistema ipd. 
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Proces rehabilitacije poteka sorazmerno počasi in zelo teţko je predvidevati, do kakšne 

stopnje bo mogoče poškodbo odpraviti. Ni mogoče vnaprej napovedovati, ali bo prišlo do 

preloma razvoja, do pojava regresije ali do deterioracije. S psihološkega vidika je 

priporočljivo, da posameznik pridobiva novo znanje čim prej v skladu z njegovimi 

psihofizičnimi sposobnostmi. Vpliv deterioracije bo tem manjši, čim večjo količino znanja bo 

imel posameznik.  

 

POSEBNOSTI OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI V POVEZAVI S ŠOLSKO 

USPEŠNOSTJO 

 

Osebe s posebnimi potrebami imajo na področju percepcije in opazovanja velike teţave. 

Praviloma jih je potrebno opazovanja naučiti. Največji problem pri njih je ta, da so pri 

opazovanju nesistematični, da je njihovo opazovanje površno, da ne ločujejo opazovanega 

predmeta od njegove podlage ali od ozadja, da so upočasnjeni v reagiranju, da potrebujejo 

stalno vodenje in dodatno motiviranje. Njihova koncentracija je kratkotrajna in dokaj plitva. 

Običajno so odkrenljivi in vsaka najmanjša motnja jih zmoti pri sistematičnem delu. Zaradi 

plitve in kratkotrajne pozornosti in koncentracije niso sposobni dolgotrajnega intenzivnega 

dela. Zanje mora biti delo kratkotrajno in intenzivno. Njihova metoda učenja običajno temelji 

na metodi »poskusa in zmote«. Po navedeni metodi učenja delajo nesistematično in ker se 

počasi učijo, naredijo veliko napak, jih ponavljajo, kar kaţe na zniţano racionalno kontrolo. 

Njihovo delo in reševanje je nesistematično in pogosto kratkotrajno, ker jim motivacija za 

delo dokaj hitro upada. Posledica upočasnjenega reševanja se pogosto odraţa v njihovem 

neuspehu, kar povzroča upadanje motivacije za delo. Zaradi navedenega mehanizma 

potrebujejo pri kompleksnejših nalogah vodenje, dodatno stimuliranje in bodrenje. 

 

V splošnem imajo osebe s posebnimi potrebami slabše razvite sposobnosti, ki omogočajo 

prostorsko predstavljivost, ugotavljanje medsebojnih odnosov v prostoru in se kaţejo v 

spacialnih sposobnostih. Svojih napak običajno ne uvidijo in jih ne znajo korigirati. V 

miselnih procesih so rigidni in le s teţavo prehajajo iz ene na drugo miselno shemo. Njihova 

racionalna kontrola je občutno zniţana in zaradi tega pogosto posredujejo absurdne odgovore.  

 

Osebe s posebnimi potrebami običajno slabo obvladujejo analizo problema, ki je osnova 

usmerjenega miselnega procesa. Še slabše od analize obvladujejo sintezo. Oboje je potrebno, 

da se v procesu šolanja po moţnosti nauči. Pri normalno razvijajočem otroku se te 

sposobnosti razvijejo ţe v predšolskem obdobju, ko svoje igrače razstavlja in ponovno 

sestavlja. Zaradi razvoja mišljenja je potrebno otroku nuditi igrače, ki jih lahko po mili volji 

razstavlja, sestavlja in tvori nove kombinacije in nove predmete. V procesu igre otrok izţivlja 

svoja čustvena doţivljanja in ima igra za njega terapevtski pomen. S starostjo pa mu 

izţivljanje njegovih čustvenih situacij ne zadostuje več in ţeli imeti povratno informacijo o 

učinkovitosti svojega ravnanja. To je obdobje, ko se začne sistematično učiti. Otrok s 

posebnimi potrebami ima ob vstopu v šolo lahko duševno starost komaj treh let koledarske 

starosti. Zaradi tolikšnega duševnega zaostanka potrebuje zelo sistematično in pravilno 

usmerjeno poučevanje in razvijanje sposobnosti, ki jih je otrok z normalnim razvojem 

spontano razvil ţe v predšolskem obdobju.   

Višjih miselnih procesov osebe s posebnimi potrebami niso nikoli sposobne. Tako pri njih ni 

mogoče pričakovati sposobnosti generalizacije in abstrakcije. To so višje duševne 

sposobnosti, ki se razvijejo šele po dvanajstem letu, za osebe s posebnimi potrebami pa vemo, 

da se njihov duševni razvoj zaključi nekje pri dvanajstih letih duševne starosti. 
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V splošnem velja, da je proces pozabljanja tem intenzivnejši, čim niţja je energetska 

opremljenost. Pri učenju je za osebe s posebnimi potrebami pomembno, da s pomočjo 

utrjevanja in ponavljanja na nivoju neposrednega mehaničnega pomnjenja ohranijo določeno 

vsebino. Običajno je pri teh osebah navedena sposobnost dovolj dobro ohranjena, posebno pri 

tistih, ki so še učljivi. To neposredno mehanično pomnjenje je osnova za oblikovanje 

določenega znanja. Uporabnosti znanja jih je potrebno naučiti. Sami potrebujejo veliko časa, 

da lahko svoje znanje ustrezno uporabijo. Princip vseţivljenjskega učenja je za njih zelo 

pomemben. Naučeno vsebino morajo stalno obnavljati, saj na ta način ohranjajo uporabnost 

naučenega znanja. V primeru, da določenega šolskega znanja stalno ne uporabljajo, ga v 

sorazmerno kratkem času tudi pozabijo.  

 

VLOGA EMOCIJ 

 

V procesu usposabljanja in učenja igrajo pomembno vlogo emocije. Čustva imajo v procesu 

poučevanja funkcijo katalizatorja. V splošnem si bolje zapomnimo in se laţje učimo vsebin, 

ki so nam čustveno ugodne, medtem ko so vse tiste vsebine, do katerih imamo negativen 

odnos, občutno bolj podvrţene procesom pozabljanja. Proces pozabljanja je progresiven 

proces, ki nas razbremenjuje negativnih čustvenih vsebin in na ta način omogoča čustveno 

ravnoteţje. Čustva imajo lastnost, da so prenosljiva. Zato je potrebno učne vsebine 

posredovati s čustveno pozitivnim poudarkom.  

 

Čustva so duševno svojstvo, po katerem se ljudje bistveno ne razlikujemo. Ne glede na 

stopnjo motenosti in posebnostih posameznega razvoja, se v čustvih medsebojno ne 

razlikujemo. Vsebine, ki smo jih dovolj intenzivno čustveno doţiveli, ne moremo pozabiti in 

jih lahko samo izrinemo v podzavest. Vsa čustva se v končni konsekvenci lahko opredelijo v 

ugodna in neugodna.  

 

SAMOPODOBA OTROKA 

 

Otrok še nima razvite in strukturirane osebnostne strukture. Pri njih govorimo o samopodobi, 

reaktivnem vzorcu, vzorcu vedenja. Pri tistih osebah, ki imajo zaključen proces zorenja, pa 

lahko govorimo o njihovi osebnostni strukturi. Osebnostna struktura se deli na normalno in 

patološko osebnostno strukturo. Vsi imamo obe, vendar naše ravnanje kontrolira in usmerja 

predvsem normalna osebnostna struktura.   

 

Patološka osebnostna struktura se deli na psihotično in nevrotično. Psihotična struktura je 

osnova pravih duševnih bolezni, s katerimi se v šoli običajno ne srečujemo. Nevrotična 

struktura pa je zelo pogosta patologija tudi v šolskih situacijah. Nevrotična struktura je osnova 

veliko vrst nevroz. Nekatere delujejo na povišani stopnji emocionalne tenzije, druge na 

generaliziranem mehanizmu inhibicije, tretje so konvulzivne nevroze, grozavostne in prisilne. 

Vse nevroze imajo vgrajen mehanizem destrukcije in ta preprečuje, da bi lahko posameznik 

dosegel storilnost na nivoju svojih potencialnih sposobnosti. Ta mehanizem je tudi osnova 

učenčevega neuspeha v šoli, če ima pridobljeno nevrozo. Nevrotičen učenec porabi preveč 

energije, da se dela sploh loti, in mu za samo reševanje problema zmanjka energije in je zato 

neuspešen. 

 

Nevroza temelji na motivacijskem mehanizmu. Vsaka potreba ima negativno čustveno 

oznako. Potrebo ţelimo zadovoljiti in ko smo to storili, negativno čustveno stanje spremeni 

svojo vsebino v pozitivno, v ugodje. Dokler lahko svoje potrebe zadovoljujemo s pomočjo 

motivacijskega mehanizma, ni nobenih teţav. Teţava nastopi v primeru, ko nam postopek 
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zadovoljevanja potrebe prepreči ovira, ki je lahko zunanja ali notranja. V takem primeru 

govorimo o frustraciji. Neugodno čustveno stanje poskušamo odpraviti s pomočjo različnih 

obrambnih mehanizmov, ki jih vsak uporablja glede na konkretno situacijo. Uporaba vseh 

obrambnih mehanizmov prinese posamezniku čustveno pomiritev, celotnega čustvenega 

neugodja pa le ne izbriše in tako se ta negativno čustva seštevajo. Obrambni mehanizmi nas 

rešujejo toliko časa, dokler ne izbruhne nevroza, ki se v skrajnih primerih konča z različnimi 

psihosomatskimi obolenji.  

 

Ljudje ob enakih čustvenih obremenitvah izkazujejo različno frustracijsko toleranco in s tem 

pogojujejo hitrejši ali počasnejši pojav nevroze. Nekateri posamezniki lahko doţivljajo teţke 

čustvene pretrese, pa jih normalno prenašajo, drugi pa ţe ob minimalni obremenitvi podleţejo 

nevrozi. Vsaka nevroza je pogojena in vključuje čustveno preobčutljivost. Odpravljanje 

nevrotičnih teţav temelji izključno na sproščanju čustvene napetosti in oblikovanju ustreznih 

obrambnih mehanizmov. Zaradi navedenega mora šola pri nevrotičnem učencu delovati v 

smislu psihoterapije. 

Tudi različne učne teţave imajo patološke osnove. Za uspešno odpravljanje le-teh je potrebno 

poznati njihove vzroke. Korigiranje in odpravljanje teţav je moţno samo v situacijah, če 

poznamo njihov vzrok. Bolje kot poznamo patogenezo posameznega odklona, uspešneje jo 

bomo lahko odpravili. 

 

Vedenjska slika retardiranega, nerazvitega in nevrotičnega otroka je lahko zelo podobna, 

osnova za takšno obliko funkcioniranja pa je za vsak primer drugačna. Celo prevarovan oz. 

pretirano razvajen otrok ima lahko podobno obliko vedenja. Vendar je potrebno ugotoviti, kaj 

je vzrok določenemu odstopanju, preden se lotimo samega ukrepanja. Ukrepanje mora biti v 

skladu z ugotovljeno patologijo.  

 

Poseben primer so osebe s posebnimi potrebami, ki imajo svojo deviacijo pogojeno z 

različnimi organskimi odkloni. V takem primeru je potrebno posvetiti posebno pozornost 

medicinskim ukrepom in farmakološki terapiji. Terapija je uspešna takrat, kadar subjektu 

preprečuje manifestacijo patoloških izpadov, istočasno pa pri otroku omogoča normalen 

duševni razvoj. 

 

VLOGA MOTIVACIJE 

 

Motivacija je pomemben mehanizem za uspešno učenje in usposabljanje. Moč motivacijskega 

mehanizma je odvisna od bliţine cilja. Konkretni cilj mora biti časovno in krajevno blizu. 

Moč cilja se izraţa v potenci motivacije. Pri osebah s posebnimi potrebami je izredno 

pomembno, da smo vešči strategije postavljanja ciljev. Kompleksne cilje, ki so oddaljeni in za 

osebe s posebnimi potrebami ne bi imeli ustrezne potence in privlačnosti, je potrebno 

razstaviti v posamezne etapne, delne cilje. Za ohranjanje primerne motivacije, tudi za učenje, 

je zelo pomembno, da posameznik v procesu osvajanja nove snovi ne doţivi neuspeha. 

Neuspeh deluje demotivacijsko in posameznik reagira tako, da opusti nadaljnje sodelovanje. 

Pri etapnih, delnih ciljih, ki jih posameznik dosega, mu uspeh povečuje motivacijo in ga 

vzpodbuja k sodelovanju. V primeru, da posameznik ne doseţe postavljenega cilja, je 

potrebno ravnati tako, da se mu omogoči spoznati, kako bi moral ravnati. Kritika in prepovedi 

ne povedo, kaj bi posameznik moral narediti, temveč samo ugotavljajo nepravilnost. To pa 

negativno čustveno vpliva na posameznika in se takih situacij začenja izogibati. Proces 

vodenja je najustreznejši, če temelji na pozitivnem pogojevanju. To pa pomeni, da se 

posamezniku pomaga in razloţi, v čem je njegov neuspeh, predvsem pa se opira motivacijo na 

uspešno doseţene cilje.  
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GIBALNO OVIRAN OTROK V VZGOJNO-

IZOBRAŢEVALNEM PROCESU 
 

Proces integracije prinaša velike spremembe v šole, zahteva tesno sodelovanje med 

strokovnjaki, ki delajo z otrokom, in seveda s starši. Vpliva na kakovost ţivljenja vseh, ki 

vstopajo v šolo – otrok, staršev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Da bi se otroci s 

posebnimi potrebami med vrstniki dobro počutili in dosegli zastavljene cilje, mora biti 

pedagoški proces prilagojen vsakemu posamezniku, njegovim sposobnostim, interesom, 

teţavam in motnjam. Vsak otrok z gibalno oviro potrebuje timsko in procesno obravnavo. Ni 

toliko pomembno, kaj je posameznik izgubil, ampak kaj mu je ostalo. To, kar mu je ostalo, 

mu pomeni osebno ţivljenje (Čuk, 1993). 

 

GIBALNO OVIRANI OTROCI IN POSEBNOSTI 

 

Otroci z gibalno oviranostjo imajo prirojeno ali pridobljeno telesno okvaro, ki se kaţe pri hoji, 

uporabi rok in izvajanju drugih motoričnih aktivnosti (Peljhan, 2004). Njihove potrebe so 

enake potrebam »zdravih« vrstnikov, zaradi oviranosti pa imajo še dodatne »posebne« 

potrebe. Moten gibalni razvoj ima za posledico upočasnjen oz. moten celostni razvoj otroka. 

Primarnim teţavam na motoričnem področju, ki so posledica njihovih okvar in obolenj, se 

lahko pridruţijo učne in druge teţave. Področja, na katerih se pojavljajo teţave, so: vidna in 

slušna percepcija, orientacija (telo, prostor, list, čas, smer), govor (artikulacija, besedni 

zaklad, pojmi, razumevanje), spomin, pozornost, koncentracija, motivacija, vztrajnost, motnje 

v čustvenem razvoju in psihosomatske teţave (povzeto po predavanju Berra, 2005). Za 

samostojno premikanje otroci uporabljajo različne pripomočke: invalidski voziček, hodulje, 

bergle, najrazličnejše opornice, ki jim omogočajo zanje najbolj primerno obliko premikanja 

po prostoru. Pri premikanju na dolge razdalje lahko uporabljajo trikolo, elektromotorni 

voziček, skuter. Glede na stopnjo gibalne oviranosti jih delimo na:  

 

1. Brez ali laţja motorična okvara, prizadetost, oviranost   

Zaradi pomanjkljivih čutno-gibalnih izkušenj so opazne manjše teţave na področju senzorike 

in percepcije. Učenec potrebuje spremljanje osebne higiene in občasno terapevtsko pomoč. 

Samostojen je pri dnevnih aktivnostih, le ob akutnih obolenjih potrebuje zdravniško oskrbo in 

zdravstveno nego. Učenec ima razvit govor, ki pa je pogosto nepopoln in siromašen, 

artikulacijsko neizdelan. Za izvajanje šolske dejavnosti ne potrebuje fizične pomoči. Pri 

nekaterih delih potrebuje pripomočke (posebna pisala, orodja). Potrebno je spremljanje 

razvoja.  

 

2. Zmerna motorična okvara, prizadetost, oviranost  

Motnje gibov povzročajo zmerno funkcionalno prizadetost. Učenec samostojno hodi na krajše 

razdalje. Za daljše razdalje potrebuje prilagojeno kolo ali transportni voziček. Viden je 

senzomotorni in perceptivni deficit zaradi pomanjkanja čutno-gibalnih izkušenj. Potrebuje 

spremljanje in občasno terapevtsko obravnavo. Pri dnevnih aktivnosti potrebuje občasno 

delno pomoč zdravstvene nege. Inkontinenca je urejena. Občasno, ob akutnih obolenjih, 

zaradi komplikacij osnovne bolezni ali drugih kroničnih obolenj potrebuje zdravniško oskrbo. 
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Otrok ima govorno motnjo, ki preprečuje uspešno komunikacijo z okolico. Govor se razvija 

ali je nepopolno razvit. Pri šolskem delu potrebuje občasno fizično pomoč. Pojavljajo se 

motnje psihosocialnega funkcioniranja (čustvene, vedenjske, storilnostne, učne). 

 

3. Teţja motorična okvara, prizadetost, oviranost  

Motnje gibov povzročajo teţjo funkcionalno prizadetost. Za gibanje in ostale dejavnosti so 

potrebni pripomočki. Učenec ima velik izpad na področjih senzorike in percepcije. Potrebuje 

redno terapevtsko obravnavo. Potrebuje redno delno pomoč ali vodenje pri izvajanju dnevnih 

aktivnosti in vsaj dva programa zdravstvene nege. Inkontinenca je urejena bodisi s stiskanjem 

mehurja pod nadzorom bodisi s samokateterizacijo. Potrebuje redno zdravniško oskrbo zaradi 

komplikacij osnovne bolezni ali drugih kroničnih obolenj. Učenec za uspešno komunikacijo 

potrebuje intenzivno logopedsko obravnavo. Lahko se kaţejo izrazitejše učne teţave, motnje 

socialnega vedenja, motnje organskega izvora. Pri šolskem delu potrebuje stalno fizično 

pomoč.  

 

4. Teţka motorična okvara, prizadetost, oviranost 

Otrok ima malo uporabnih gibov, gibanje ni moţno oz. moţno z električnim vozičkom. V 

celoti je odvisen od tuje pomoči. Ima velik izpad na področjih senzorike in percepcije. 

Potrebna je redna, intenzivna vključitev v terapevtske programe. Prav tako potrebuje tudi 

redno zdravstveno nego v obsegu večine njenih programov. Inkontinenca je neurejena ali pa 

je potrebna kateterizacija. Potrebuje pogosto zdravniško oskrbo zaradi komplikacij osnovne 

bolezni ali drugih kroničnih obolenj. Prisotna je teţka motnja v komunikaciji. Sporazumeva 

se s pomočjo neverbalne metode komunikacije. Izrazite so teţave v psihosocialnem 

funkcioniranju. 

 

PRIPOROČILA ZA POUČEVANJE IN POMOČ 

 

Potreba po gibanju je otrokova primarna potreba. Postopni koraki v otrokovem telesnem 

razvoju so bistvenega pomena. Z gibanjem otrok spoznava sebe in okolico. Kakršnakoli 

motnja ta razvoj zmoti. Otrok se v procesu razvoja začne vzravnavati, upirati sili teţe, 

pridobiva čutno-gibalne izkušnje, preko katerih postopoma spoznava svoje telo in okolico. Z 

gibanjem in spreminjanjem poloţaja ter obremenitvijo razvija občutek za dele telesa. 

 

Prvi korak se začne z razvojem kontrole glave in prerazporeditvijo teţišča navzdol proti 

centru. Tako osvobodi roki in glavo, se opre na roke in pogleda, kaj se dogaja okoli njega. S 

premikom teţišča navzdol razvija kontrolo telesa in razvija vzravnalne reakcije. Pomembno 

vlogo igra oblikovanje sredine, ko je otrok sposoben prenesti dele telesa preko sredine. Tako 

razvija rotacije, ki so pomembne za razvoj ravnoteţnostnih reakcij. 

 

Pri otroku z gibalno oviro je ta potek moten. Čutno-gibalne izkušnje, ki jih pridobiva, so 

zakasnele ter jih v celoti pridobiva na drugačen način. Otrok z gibalno oviro se manj giblje, 

svojega telesa ne zaznava v celoti in zato teţko razvije kontrolo glave in telesa, prenos teţišča 

v center in s tem varne poloţaje. Ker pri njih ţivčni sistem ne funkcionira kot celota, ne pride 

do senzorne integracije. Posledica tega so slabše razvite sposobnosti:  

 koncentracije, 

 organizacije, 

 samokontrole, 

 samospoštovanja, 

 samozaupanja, 

 šolskega učenja, 
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 abstraktnega mišljenja, 

 specializacije obeh strani telesa in moţganov.  

 

Obnašanje in učni uspeh otrok sta namreč pokazatelja nevidne aktivnosti otrokovega ţivčnega 

sistema in sta viden rezultat senzorne integracije. Pri dobri senzorni integraciji moţgani 

organizirajo in obdelajo senzorne impulze na način, ki posamezniku omogoča natančno 

informacijo o sebi in svojem svetu. Brez dobre senzorne integracije je učenje teţje, 

posameznik se pogosto počuti nelagodno in ima teţave z običajnimi zahtevami vsakdanjega 

ţivljenja. 
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Slika 1: Integracija senzornih informacij (povzeto po Ayres 2002) 

 

 

ČUTILA  RAZVITE FUNKCIONALNE 

SPOSOBNOSTI 

 1. nivo 2. nivo 3. nivo 4. nivo 
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VESTIBULARNI SISTEM 

(sila teţe in gibanje) 

 

 

Gibanje oči 

Drţa 

Ravnoteţje 

Mišični tonus 

Gravitacijska varnost 

 

 

Zaznavanje telesa 

Koordinacija obeh delov 

telesa 

Motorično planiranje 

 

 

 

 

Koordinacija oko – roka 

Spos. koncentracije 

Spos. organizacije 

Samospoštovanje 

Samokontrola 

Samozaupanje 

PROPRIOCEPCIJA 

(mišice in sklepi) 

    

 

 

 

 

TAKTILNOST  

(dotik) 

 

Sesanje 

Hranjenje 

 

 

Odnos mama – dojenček 

Taktilno ugodje 

 

Nivo aktivnosti 

Razpon pozornosti 

Emocionalna stabilnost 

 

Vidno zaznavanje 

Sestavljena aktivnost 

 

Spos. šolskega učenja 

Spos. abstraktnega  

mišljenja 

Specializacija obeh strani telesa in 

moţganov 

VID (gledanje)     



 

31 

 

 

Vsi otroci gredo v razvoju skozi serijo zaporednih in hierarhičnih stopenj. Formula, ki velja za 

razvoj, je : 

 

razvoj = fizično dozorevanje + fizične izkušnje + socialne izkušnje + ekvilibracija 

 

Motorični in kognitivni razvoj sta vzporednici, odvisni druga od druge, ki teţita k ravnoteţju. Pri 

dojenčkih je motorični odgovor dokaz za normalno delovanje ţivčnega sistema. Motorični 

odgovori so uporabna sredstva za ugotavljanje kognitivnega napredka. V razvoju je zelo 

pomembna senzorna integracija. 

 

SENZORNA INTEGRACIJA 

 

Senzorna integracija je nevrološka aktivnost, ki poteka znotraj naših teles. Gre za način, kako 

ţivčni sistem procesira informacije, ki jih dobiva od čutil. Senzorna integracija je sposobnost 

moţganskega in ţivčnega sistema, da te draţljaje organizira. Ko občutki vstopajo na organiziran 

ali integriran način, jih lahko moţgani uporabijo pri oblikovanju zaznav, vedenj in učenja. 

 

Pri vnosu draţljajev so pomembna čutila: okus, vonj, vid, sluh, dotik. Poleg teh sta zelo 

pomembna vestibularno in proprioceptivno čutilo. Vestibularno čutilo predstavlja način, na 

katerega poloţaj ali gibanje telesa pošilja moţganom sporočila. Propriceptivno čutilo se nanaša 

na senzorne informacije, ki nastanejo ob krčenju in raztezanju mišic ter s prepogibanjem, 

ravnanjem, vlačenjem in stiskanjem sklepov. 

Senzorna integracija poteka v štirih nivojih. 

 

 

1. NIVO SENZORNE INTEGRACIJE 

Integracija na nivoju taktilnosti (dotika) 

Receptorji v koţi so prvi sistem, ki spodbuja gibalni razvoj. Ta aktivira našo podobo, razvoj in 

zorenje refleksov (toplota – k ognju, vročina – umik, boţanje različnih materialov – ugodje, gnus, 

bos na pesku, travi – prijetno, grušč – bolečina), omogoča otroku sesanje in hranjenje ter 

vzpostavljanje odnosa mama – otrok. Ta integracija poteka preko koţe. Koţa je naš največji 

organ, varuje nas pred zunanjimi vplivi (toplota, mraz, mikrobi), diha, čisti strupe. Pomembna je 

za razvoj percepcije in kinestetike. Formira se ţe tri tedne po spočetju. Predstavlja mejo med 

fizičnim telesom in zunanjim svetom.  

 

Procesiranje draţljajev je bistveno za normalen razvoj. Predstavlja nenehen vir informacij za 

centralni ţivčni sistem, kjer poteka razvrščanje vstopnih draţljajev glede na njihov pomen. 

Integracija na področju dotika spodbudi občutek varnosti, sprosti obrambne reflekse in optimizira 

moţgansko deblo (čustvena zrelost). Na občutek varnosti vpliva tudi sila teţe, ki nam daje 

občutek povezanosti z zemljo in občutek, da imaš prostor, v katerem se počutiš varnega (intimna 

bliţina) in se ti nič ne more zgoditi.  

 

Integracija vestibularnega in proprioceptivnega nivoja omogoča otroku kontrolo nad 

gibanjem oči. Brez sodelovanja teh čutil ima otrok teţave pri osredotočenju na predmet in pri 

spremljanju predmeta v gibanju. Tak otrok ima kasneje lahko teţave s spremljanjem poteka 

smeri, teţave na področju zapisa in branja. Beremo takrat, ko oči mirujejo, zato je pomembno, da 

se otrok nauči fiksirati oči (pogled). Če očesna motorika ni dovolj spretna, pogled bega, premiki 
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oči med postanki pa so prekratki in prepočasni. To pogosto spremljajo še regresijski gibi oči, to je 

gibanje oči proti levi (v isti vrstici) ali ponovno branje besed. Hitro in uspešno branje je odvisno 

tudi od tega, koliko besed naenkrat (pri enem postanku oči) lahko učenec prebere. 

 

Preglednica 1: Priporočila pri teţavah s fiksacijo oči 

teţava šolsko delo priporočila 

 pri fiksaciji pogleda na točko 

 
 pri kontroliranem gibanju oči 

od zgoraj navzdol, od leve 

proti desni in preskoku iz ene 

vrstice v drugo 

 

 pri zajemanju večjega števila 

določenih enot, in sicer z enim 

pogledom, to je širine vidnega 

polja 

teţave pri branju 

 
 vaje, s katerimi uri premikanje oči 

v vse smeri, fiksacijo oči na 

določeno točko in širjenje vidnega 

polja 

 

 branje s pomočjo bralnega 

kartončka oz. ravnilca 

 
 kriţno gibanje 

 

 

SEDENJE IN FUNKCIONALNA UPORABA ROK GIBALNO OVIRANEGA OTROKA 

 

Senzorna integracija in organizacija sta nujno potrebni za kontrolo drţe otroka pri sedenju. Pri 

otrocih z gibalno oviranostjo motnje občutenja vplivajo na abnormne vzorce drţe in na 

vzdrţevanje ravnoteţja. Ocenjevanje vizualnega, vestibularnega in somatosenzoričnega sistema 

prispeva pomembne informacije, ki jih uporabimo pri analizi problema sedenja in pri iskanju 

primernejše rešitve sedenja.  

 

Otrok, ki je gibalno oviran, mora preteţni del dneva preţiveti sede. Za marsikaterega je zelo 

teţko povezati dva zahtevna procesa: sedenje in funkcionalno uporabo rok istočasno. Otrok, ki ne 

integrira tonične refleksne aktivnosti, ne zmore zgraditi ustreznih vzravnalnih in ravnoteţnih 

reakcij. Prestrezne reakcije omogočajo poravnavo našega telesa v prostoru. Ravnoteţnostne 

reakcije so avtomatske reakcije, ki omogočajo vzdrţevanje pokončne drţe. Za normalno 

izgradnjo ravnoteţnostnih reakcij potrebujemo normalen vzorec tonusa drţe. Normalno se 

začnejo razvijati okrog 6. meseca starosti, nato narašča njihov vpliv do 24. meseca starosti. 

Prisotnost tonične refleksne aktivnosti kaţe na nepravilnosti v otrokovem nevromotoričnem 

dozorevanju. 

 
Pri uravnoteţenem sedenju sta glava in vrat pokončna, kolk je 

flektiran za 90 stopinj, z razširjenimi (abduciranimi) stegni, 

ramena so rahlo zaokroţena. Roki in stopala so podprti, hrbet 

je v rahli reklinaciji. Podpora sedenja mora biti prilagojena 

vsakemu posamezniku. Uravnoteţeno sedenje mora biti 

stabilno, udobno, funkcionalno, praktično. 
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Sedenje samo oz. s pripomočki, ki jih za to uporabljamo (stol, miza, invalidski voziček), morajo 

zagotavljati, da je sedenje: 

 udobno, da oseba lahko sedi 6 do 8 ur zdrţema, 

 funkcionalno, da lahko oseba maksimalno izkoristi in poudari individualne potenciale učenja 

in ţivljenjske izkušnje, 

 upoštevati mora psihološki vidik, 

 praktično, 

 zagotavlja mobilnost, 

 estetsko. 

 

Najpomembnejši cilji sedenja so otrokove potrebe. Maksimalna funkcija in maksimalno udobje 

sta idealna cilja, h katerima stremimo vsi, ki z otrokom delamo. Za otroke z gibalno oviranostjo 

lahko rečemo, da ţelimo z optimalnim sedenjem: 

 vplivati na mišični tonus, 

 omejiti vpliv primitivnih refleksov, 

 kontrolirati nenormalne vzorce gibanja, 

 vzpodbujati normalni motorični razvoj, 

 zaščititi otroka pred razvojem deformacij in kontraktur, 

 preprečiti nastanek dekubitusov – zagotoviti otroku moţnost daljšega sedenja, 

 olajšati perceptivno-kognitivni in socialni razvoj. 

 

Vsaka rešitev je usmerjena v večanje otrokovih kapacitet in zagotavljanje udobja, ki ga otrok 

potrebuje v času, ko sedi. Individualne rešitve sedenja so bistvene za vsakega otroka. Pri tem je 

potrebno preučiti otrokove: 

 fizične sposobnosti, 

 funkcionalne sposobnosti, 

 domače in šolsko okolje. 

 

Primeren poloţaj pri sedenju otroku omogoča optimalno aktivnost v vzgojno-izobraţevalnem 

procesu in skrbi za samega sebe. Otrok potrebuje dovolj veliko podporno ploskev, kolki morajo 

biti primerno pokrčeni. To omogoča pokončni poloţaj medenice in poravnan ledveni del 

hrbtenice. Teţa mora biti simetrično razporejena na kolke in na stegna. 

 

Kadar uporabljamo prilagojeno pohištvo, mu mora le-to omogočiti največjo moţno funkcijo. Za 

prilagoditve se pedagoški delavec posvetuje z nevrofizioterapevtom ali delovnim terapevtom. 
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Slika 2: Normalni posturalni tonus 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Abnormni posturalni tonus 
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2. NIVO SENZORNE INTEGRACIJE 

Integracija taktilnega, vestibularnega in proprioceptivnega področja je predpogoj za emocionalno 

stabilnost – če te povezave, organizacije ni, lahko otrok neprimerno reagira na okolico 

(tih/hiperkinetik). Z vidom in sluhom otrok nima teţav – otrok je hiperaktiven, ker mu taktilno, 

vestibularno in proprioceptivno področje ne nudijo občutka stabilnosti in varnosti. Čeprav je 

otrok zelo aktiven, ni pozoren na stvari, ki jih dela oz. redkokdaj aktivnost tudi dokonča. Svojih 

moţganov ne more usmeriti, zato ne pride do usklajevanja funkcij zadovoljstva in abstraktnega 

mišljenja. Pojavlja se neracionalen strah, reakcije upora ali poleta ter nesposobnost občutenja ali 

izraţanja občutkov. Ničesar se ne moramo naučiti brez pozitivnih čustev in popolnega 

razumevanja. 

 
Preglednica 2: Priporočila pri teţavah na področju emocionalne stabilnosti 

teţava šolsko delo priporočila 

 gibalni nemir 

 pretirano 

gibanje 

 stalno, 

nezaustavljivo 

govorjenje 

 slaba 

samopodoba 

 se ne vključuje 

v dejavnosti 

razreda 

 zaprt vase 

 terja, da mu takoj 

posvetimo pozornost 

 prekinja pogovor in 

dejavnost drugih 

 teţko čaka, da pride na 

vrsto 

 ne razmisli, preden 

nekaj reče, odgovori 

 slabo predvidi 

posledice svojega 

dejanja 

 hiter pri reševanju 

nalog 

 ne preverja svojih 

izdelkov 

 ne vpraša za pomoč 

 

 

 dotik je pomemben (v vsaki neobičajni situaciji 

namesto besede uporabimo dotik) 

 jasno izraţena pravila 

 krajše učne enote 

 upoštevamo otrokove slabe in dobre dneve 

 omogočanje mirnega kotička, kjer proč od motečih 

dejavnikov rešuje naloge 

 očesni stik z otrokom, ko mu posredujemo 

informacije 

 preden mu postavimo vprašanje, ga pokličemo po 

imenu 

 informacije naj bodo kratke in razumljive 

 preprečevanje vedenjskih teţav z občasnim 

fizičnim dotikanjem  

 ignoriranje manjših odstopanj v vedenju  

 učenje tehnik samonadzora 

 ne zmerjamo učenca pred razredom 

 z otrokom smo dosledni 

 izboljšanje samopodobe z lovljenjem uspehov, z 

realnimi pohvalami, s pogovori 
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Pravilno delovanje moţganov se izraţa na področju stopnje koncentracije in na nivoju 

aktivnosti. Pomanjkanje kontrole občutenja senzornih impulzov v moţganih otroku onemogoča 

usmerjeno pozornost in aktivnost. Slušni in vidni draţljaji ga lahko pretirano ovirajo ali 

razdraţijo. Otrok ima slabšo sposobnost pri usmerjanju na določen predmet, cilj in vsebino. Če je 

porušena notranja orientacija (varnost, strahovi), imajo osebe teţave v pozornosti in 

razumevanju, posledica tega pa je stres. Stres otroku onemogoča učenje. 

 

Koncentracija je usmerjena pozornost, ki traja različno dolgo in je pogoj za dobro razumevanje. 

 

Preglednica 3: Priporočila pri teţavah s koncentracijo 

teţava šolsko delo priporočila 

 pomanjkanje 

notranje varnosti – 

strahovi (stres) 

 pri osredotočenju, 

vztrajanju in 

dokončanju 

aktivnosti 

 pri organizaciji 

dejavnosti, 

informacij in nalog 

 pri poslušanju in 

pomnjenju 

informacij, 

razumevanju 

 pri izpolnjevanju 

zadolţitev 

 

 

 preobčutljiv na zunanje 

draţljaje (butanje vrat, 

kričanje, močni zvoki) 

 teţko usmeri in zadrţi 

pozornost pri šolskem 

delu 

 ne dokonča nalog 

 teţave ima pri 

prehajanju z ene na 

drugo temo, dejavnost, 

nalogo,  

 naloge slabo izpolni, 

pozablja nanje, izgublja 

stvari ipd. 

 

 razvijanje občutka notranje varnosti 

 vzpostavljanje očesnega stika – 

pokličemo ga po imenu  

 poučevanje naj bo zanj smiselno in 

zanimivo 

 poudarjanje pomembnega 

 odstranjevanje nepomembnega in 

motečega  

 sedi naj spredaj 

 sprememba pritegne pozornost 

 razdelimo zapletene naloge na dele, 

manjše enote 

 dejavno in veččutno učenje 

 ne prekinjamo po nepotrebnem 

otrokovega dela   

 naučiti otroke strategij dela, 

 kratka in jasna navodila 

 pri pisnih navodilih preveriti, če je 

prebral do konca 

 
 
Zaznavanje – percepcijo telesa sestavljajo zemljevidi, ki so shranjeni v moţganih. V teh mapah 

so informacije o vsakem delu telesa, odnosu med njimi, o vseh gibanjih, ki jih posamezen del 

lahko izvede. Dobro organizirana percepcija telesa omogoča osebi, da občuti, kaj njeno telo dela 

– brez kontrole oči in dotika prstov. Vidna informacija ni pomemben del percepcije telesa. Če 

otrok pri delu preveč uporablja vid, ima mogoče teţave s percepcijo telesa. Če percepcija telesa 

ne vključuje jasnih in pozitivnih informacij v odnosu do leve in desne strani telesa, ima otrok 

teţave pri izvajanju vsega, kar zahteva dobro koordinacijo obeh rok ali nog. Teţave ima s 

plesanjem in spremljanjem ritma. Slaba koordinacija obeh strani telesa je vidna pri otrocih, ki 

imajo teţave na področju vestibularnega sistema. 
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Gibanje telesa je odvisno od notranje senzorne slike telesa. Ta se shrani, le če pride do uspešnega 

prenosa električnih signalov iz kateregakoli dela telesa preko ţivčnega sistema v moţgane in 

nazaj v telo.  

 

Naše zaznavanje telesa vsebuje spomin o vseh delih našega telesa (njihovi velikosti, teţi, mejah, 

trenutnih poloţajih v odnosu do ostalega telesa) in o vseh gibanjih, ki smo jih kadarkoli izvedli. 

Vsebuje tudi spomin, ki se nanaša na okolje – informacije o gravitaciji, strukturi posameznih 

predmetov (čvrstost, elastičnost, trdota). Moţgani zaradi teh informacij vedo, kako hitro, močno 

mora delati vsaka mišica, da izvrši dano nalogo, kaj mora narediti in kaj ne. Da nam informacijo, 

ali bomo padli, če se na določen način premaknemo. 

 

Preglednica 4: Priporočila pri teţavah z zaznavanjem telesa 

teţava šolsko delo priporočila 

 nima prave predstave o 

svojem telesu 

 pri razlikovanju 

spredaj, zadaj, spodaj, 

zadaj, levo, desno 

 ne znajde se, kje bi 

začel brati, kje bi 

nadaljeval 

 ne ve, kje naj začne 

pisati 

 teţko sledi smeri, 

zaporedju črk, zlogov 

 ne uvidi celote 

 slabo povezuje vidne, 

slušne, tipne 

informacije 

 slabše uporablja 

notranji in zunanji 

govor za opisovanje 

 zamenjuje črki b – d 

 piše zrcalno 

 oteţena je orientacija na 

številski premici 

 teţko ureja zaporedje 

števil (štetje naprej in 

nazaj, ne zna določiti 

predhodnika in 

naslednika) 

 pri večmestnih številih 

ima teţave pri zapisu 

števil 

 ne doume, da ostaja 

količina enaka, tudi če 

 vaje zaznavanja telesa preko 

dotikov 

 vaje razvijanja prostorske 

orientacije in orientacije na listu 

 vaje v sledenju zaporedja 

znakov, črk, besed, povedi, 

vrstic, odstavkov, kitic 

 barvane črte 

 zadebeljene črte 

 širše črtovje 

 bralna ravnila 

 vsa besedila, ki jih učitelj daje, 

morajo biti tiskana, črke 

zaokroţene, razločne, vsaka 

neobičajna oblika povzroča 

teţave  

 Milena Košak Babuder 

priporoča: 

 najustreznejša oblika tiska je 

ARIAL ali COMIC SANS 

 uporabljamo velikosti 12pt ali 

14pt do 18pt   

 besedilo z velikimi tiskanimi 

črkami je teţje berljivo 

 papir naj bo moten, brez leska, 

sivo-bele barve z okrepljenim 

temno zelenim tiskom 

 med vrsticami naj bo presledek 
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jo drugače razporedimo 

 teţave pri pisnem 

mnoţenju in deljenju, 

ker slabo podpisuje 

 ne mara športnih 

aktivnosti 

1,5 do 2 

 med odstavki naj bodo presledki  

 pomembne besede/besedne zveze 

naj bodo v okvirčku  

 besed ne podčrtujemo, ker to daje 

vtis, da so besede skupaj 

 učitelj naj piše na tablo z večjimi 

črkami, z barvnimi oporami 

 zapisovanje dvomestnih števil po 

metodi Kretshmann, ki je 

prilagojena otrokovemu 

razmišljanju (50) 

 črki b – d pišemo v dveh barvah 
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Motorično planiranje – če v moţganih ni natančnih map telesa, mu to onemogoča nadziranje in 

planiranje motoričnih gibov. Večina odraslih uporablja npr. vilice avtomatsko ali se oblačimo, 

otrok pa mora te aktivnosti motorično planirati.  

 

Motorično planiranje je senzorni proces, ki nam omogoča, da se prilagodimo neznanim 

aktivnostim in se naučimo, kako jih avtomatizirati. Ključ motoričnega planiranja je percepcija 

telesa z natančnimi taktilnimi, proprioceptivnimi in vestibularnimi informacijami. Otrok s slabim 

zaznavanjem svojega telesa ima teţave z usmerjanjem novih gibanj, potrebuje veliko časa, da se 

jih nauči. Prisoten je krog slabo organiziranih gibov. Igranje z igračami mu predstavlja problem – 

igrače nenamerno uničuje – vzrok temu je nezmoţnost občutenja (1. nivo: sila teţe, gibanja z 

očmi, ravnoteţje, mišični tonus, brez taktilnega ugodja) – igrače nepravilno vleče, potiska, trţe 

ipd. (izpade grob). 

 

Vloga dotika na zaznavanje telesa in na motorično planiranje 

Najbolj pogosta teţava je v netočni lokalizaciji taktilnega draţljaja in nesposobnost, da določi 

pomen v odnosu na prostor. Otrok ima teţave pri diskriminiranju in identificiranju tistega, ki se 

ga dotika, oz. tistega, česar se dotika. Ve, kdaj se ga nekaj dotika, ne zna pa določiti, ali je to bil 

njegov sredinec ali prstanec, občuti, da ima nekaj v roki, ne ve pa, ali je to kovanec ali gumb. 

Občutek dotika pride do moţganov preko vsakega dela koţe in potuje skoraj do vseh delov 

moţganov. Motnja v kateremkoli delu moţganov lahko onemogoča taktilno diskriminacijo – se 

pa ta kaţe pri vsakem otroku drugače.   

 

Vpliv propriocepcije na zaznavanje telesa in na motorično planiranje 

Propriocepcija mišic in sklepov vpliva na naše zavedanje, kje je posamezen del telesa in kako se 

gibamo. Medtem ko se gibamo, proprioceptorji aţurirajo našo zaznavo telesa, moţgani lahko zato 

planirajo naslednji gib in kontrolirajo, usmerjajo ustrezno mišico pravočasno in v pravo smer. 

Največkrat o propriocepciji razmišljamo takrat, ko je odsotna. Kolikokrat smo pokrili čajnik in o 

tem sploh nismo razmišljali. Vse to smo zmogli, ker so nas vodili proprioceptivni signali in 

proprioceptivna izkušnja. Naše ţivljenje bi bilo veliko teţje, če bi o vsem, kar ţelimo narediti, 

tudi razmišljali. Pri otrocih, ki imajo zmanjšano sposobnost propriocepcije, je občutek velikokrat 

nejasen, pomagajo si z vidom. Če delajo brez vidne kontrole, so izgubljeni, komajda vedo, kje so 

njihove roke in noge. Ne občutijo, koliko moči potrebujejo za posamezno dejanje (uničujejo 

igračke). Včasih za take otroke rečemo, da so teţki kot vreča krompirja – njihove roke so teţke in 

z njimi teţko gibamo. Tak otrok ima teţave pri gibanju med ovirami, vzpenjanju na 

gimnastičnega konja. Na rolki lahko leţi samo s polovico telesa, vendar se tega ne zaveda. 

 

Vloga vestibularnega sistema pri zaznavanju telesa in motoričnem planiranju 

Za popolnejšo zaznavanje telesa se mora občutek sile teţe in gibanja povezati skupaj z 

informacijami iz mišic, sklepov in koţe. Zemljevidi mišic, sklepov in koţe bi bili neuporabni 

brez zemljevidov sile teţe, ki deluje na telo.   

 

Otroci, ki imajo teţave na vestibularnem področju, imajo velikokrat primanjkljaje na področju 

proprioceptivne in taktilne obdelave. Za izboljšanje njihovega motoričnega planiranja potrebujejo 

aktivnosti, polne vestibularne, taktilne in proprioceptivne stimulacije (trampolin, spuščanje po 

toboganu, padanje na mehko podlago, metanje otroka s pomočjo ponjave, guganje v ponjavi, 

skakanje na kenguru ţogi, seskoki z različnih orodij, voţnja na orodjih, jahanje). Impulzi iz 

vestibularnega sistema vplivajo na mišični tonus. Ti otroci imajo pogosto zniţan mišični tonus, 

kar vpliva na zmanjšano količino propriocepcije, ki jo mišice pošiljajo nazaj v ţivčni sistem.  
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Preglednica 5: Priporočila pri teţavah na področju motoričnega planiranja 

 teţava šolsko delo priporočila 

 pri oblikovanju in 

načrtovanju lastnega 

gibanja 

 imajo enolično gibalno 

igralno vedenje 

 pri učenju veščin s 

področja grobe ali fine 

motorike 

 so počasni 

 so neučinkoviti v 

gibanju 

 pri učenju posameznih 

veščin (hranjenje z 

ţlico, odpenjanje 

gumbov, vezanje 

vezalk, voţnja s 

kolesom, rokopis – 

nečitljiva pisava) 

 

 ne zna drţati pisala 

 šolske potrebščine so 

neurejene 

 izgublja šolske 

potrebščine 

 nespreten je pri delu s 

škarjami  

 risbe so neprimerne 

njegovi starost 

 nespreten je pri 

plezanju, vajah na 

orodju, igrah z ţogo 

 teţko sledi pravilom 

igre 

 teţko avtomatizira 

pisanje, zato je pri 

nareku zadnji 

 izogiba se športnih 

dejavnosti, ker je vedno 

zadnji, neuspešen 

 je neroden, pogoste so 

poškodbe 

  

 več časa za pisanje  

 prilagojene domače naloge 

 poudarek na kakovosti, ne na 

količini nalog  

 več ustnega preverjanja znanja  

 raba tehničnih pripomočkov 

(računalnikov za pisanje, 

kasetofonov za snemanje razlag) 

 pomoč pri naravoslovnih 

laboratorijskih vajah 

(organizirano delo v paru – 

načrtuje delo z aparaturami, 

spretnejši sošolec pa delo izvaja)  

 fotokopiranje zapiskov  

 prilagoditev pri telesni in 

tehnični vzgoji  

 prijazno opozarjanje namesto 

graj  

 pomoč pri vključevanju v 

razredni kolektiv  

 učenje socialnih veščin  

 občutljivost za otrokove 

posebne potrebe in način 

prilagajanja, ki ne prizadene, 

ţali, poniţuje otroka ali 

mladostnika (na primer: Ker ne 

znaš pisati, boš pa ...) 

 vedeti, da ni len, ampak se boji 

neuspeha, zato se izogiba 

gibalne aktivnosti 

 naučiti ga, da tekmuje sam s 

seboj in ne z drugim 

 demonstracije naj bodo 

preproste in ne verbalizirane 

 ponudimo mu, da je večkrat 

vodja in naj izbira soigralce 

 več časa za pisanje 

 več časa za izvajanje gibalnih 

aktivnosti 
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Če za trenutek pomislimo, kaj vse človek zmore, lahko ugotovimo, da je vse vezano na gibanje 

(tudi naše mišljenje izraţamo preko gibanja). Brez gibanja ne bi mogli govoriti o skrbi za samega 

sebe, o komuniciranju. Gibanje je vse tisto, kar lahko vidimo, še posebej če ima kdo teţave z 

gibanjem. In ker je veliko procesov vključenih v gibe, je lahko veliko vzrokov za slabo 

koordinacijo. Sistem gibalne koordinacije leve in desne strani telesa je odgovoren za 

povezovanje gibanja in spretnosti z levo in desno stranjo ter integracijo nalog leve in desne 

moţganske hemisfere (oči – mono- in binokularni vid; sluh – mono- in binauralni sluh; 

koordinacije leve in desne roke in nog ter celotna groba motorika telesa). Ta sistem vpliva na 

povezave in delovanje bilateralnih zaznav in gibalnih organov in s tem tudi na organizacijo 

zaznav. Če zaznava telesa nima jasne in pravilne informacije v odnosu leva – desna, ima otrok 

teţave pri izvajanju vsega, kar zahteva dobro koordinacijo obeh rok ali nog. 

 

Preglednica 6: Priporočila pri teţavah na področju koordinacije leve in desne strani telesa 

teţava šolsko delo priporočila 

 pri binokularnem 

gledanju v sredinskem 

vidnem prostoru 

 pri binaurealnem 

poslušanju  

 pri vidnem sledenju 

predmeta preko sredinske 

linije 

 pri povezovanju vidnih, 

slušnih, taktilnih in 

vestibularnih informacij 

 pri slušni diskriminaciji 

 pri učenju v oţjem 

vidnem polju 

 slabša sposobnost branja, 

pisanja, komunikacije, 

 

 moţnost gibanja v naravi 

 plezanje, skakanje s 

kolebnico, na trampolinu, 

igre z ţogo, ţongliranje 

 vaje kriţnega gibanja 

 

 

3. NIVO SENZORNE INTEGRACIJE 

Na tretjem nivoju senzorne integracije se začne obdelava slušnih in vidnih draţljajev. Slušni in 

vestibularni draţljaji skupaj z zaznavanjem telesa, koordinacijo obeh strani telesa, motoričnim 

planiranjem, nivojem aktivnosti, pozornostjo in emocionalno stabilnostjo omogočajo otroku 

govor in razumevanje jezika. 

 

Senzorna integracija je kontinuiran proces in vsak nivo integracije omogoča naslednji nivo. Šele 

ko je otrok sposoben usmeriti pozornost na govorca, lahko razume besede. Prej kot lahko 

oblikuje, izgovori besedo, pa mora imeti dobro senzorno informacijo svojih govoril. Draţljaji iz 

vestibularnega sistema vplivajo na slušno-govorni center moţganov. Govor in jezik sta odvisna 

od integracije slušnih draţljajev z vestibularnim sistemom. Poslušanje je pomembno za 

razumevanje jezika in razvoj govora, vestibularni sistem pa moţganom olajša obdelavo slišanega. 

Otroci s teţavami na vestibularnem področju so upočasnjeni v razvoju govora, čeprav je njihov 

govor, medtem ko govorijo, normalen. Tudi za artikulacijo besed je potrebna senzorna integracija 
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vseh treh sistemov. Veliko otrok s teţavami senzorne integracije ne občuti, kje se nahaja njihov 

jezik, kako se dotikajo njihove ustnice, zato je njihov govor nerazumljiv. 

 

Slušni prostor zaznavamo s čutilom za sluh, ki je občutljivo na zvočne draţljaje, ki prihajajo iz 

različnih smeri. Čutilo za sluh in vestibularno čutilo imata svoje zgodovinsko poreklo v čutilu 

dotika – vibracija dotika.  

 

Eden od pogojev za lokalizacijo glasu je poslušanje z obema ušesoma. Pri poslušanju z enim 

ušesom, brez vidnega zaznavanja in gibanja glave, ne pride do razlikovanja npr. dveh zvočnih 

signalov. Človek najlaţe razlikuje širjenje zvoka z leve ali desne smeri, zvočne signale, ki 

prihajajo od spredaj, zadaj ali zgoraj, pa bolj ugiba kot presoja. Lokalizacijo glasu omogoča 

časovna razlika pri sprejemu zvočnih valov v levo ali desno uho. 

 

Najpogostejše slušne teţave zaznavanja, ki ovirajo sprejem informacij in s tem proces učenja, so: 

 ostrina sluha, 

 sposobnost slušnega razlikovanja (od kod prihaja zvok, ločevanje različnih glasov), 

 sposobnost slušnega razčlenjevanja (poved razčleni na besede, besedo razčleni na zloge, 

glasove) in 

 sposobnost slušnega pomnjenja. 

 

Pomemben dejavnik v procesu slušnega zaznavanja je slušna pozornost ali pripravljenost 

poslušalca na sprejemanje slušnih draţljajev. 

 
Preglednica : Priporočila pri teţavah slušnega zaznavanja 

teţava šolsko delo priporočila 

 pri slušnem razlikovanju 

(razlikovanje ritmov, 

prepoznavanje in 

razlikovanje šumov, 

zvokov, glasov, besed) 

 pri slušnem 

razčlenjevanju ritmov in 

besed 

 pri slušnem pomnjenju 

 

 zamenjuje slušno podobne črk: b – 

d, b – p, m – n, s – z, s – c, f – m 

 izpušča soglasnike iz soglasniškega 

sklopa (vestno – vesno) 

 izpusti drug soglasnik (poleg – 

poeg) 

 dodaja samoglasnik (vestna – 

vestona) 

 zamenjuje samoglasnika (roka – 

reka) 

 zamenjuje soglasnika (sladko – 

slatko) 

 izpušča besede  

 vaje za razvijanje 

slušne pozornosti in 

diferenciacije (Ţarek 

v besedi) 

 
Vidni draţljaji se integrirajo z osnovnimi draţljaji (z dotikom, s propriocepcijo, silo teţe in z 

gibanjem ter s poslušanjem). Ta povezava otroku omogoča zaznavanje podrobnosti in 

koordinacijo oko – roka. Otrok je sposoben kompleksnejših, sestavljenih aktivnosti – je z ţlico, 

vilico, riše, sestavlja in razstavlja predmete. 
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Vidna percepcija je poleg jezika in govora končni rezultat senzorne integracije na niţjih nivojih. 

Vidna percepcija je zavedanje videnega. Najenostavnejša vidna percepcija je prepoznavanje 

nečesa. Višja stopnja percepcije je videnje predmetov v odnosu na druge predmete in ozadja. 

Vidna percepcija prostora nam daje informacije o svetu: ali je skodelica prevrnjena ali ne; ali 

košček sestavljanke sodi na določeno mesto; kako poloţim pismo v ovojnico, s tem da bo naslov 

v okencu. Sposobnost gledanja (videnja) je premalo. Za razvoj vidne percepcije potrebujemo 

polno doţivljanje predmetov, manipuliranje z njimi. Ob tem občutimo njihovo teţo – preko 

sklepov in mišic (propriocepcija), interakcije sile teţe in gibanja.  

 

Teţave pri zaznavanju globine (stopnic, višina) so posledica teţav na vestibularnem področju. Če 

se teţavam na vestibularnem področju pridruţijo še slaba taktilna in proprioceptivna integracija, 

imajo otroci teţave npr. pri prestavljanju stolov (ti so teţki), prelivanju tekočin iz posode v 

kozarec. 

 

Vidna percepcija je sposobnost vidnega razlikovanja, vidnega pomnjenja, zaznavanja lik – 

ozadje. Vse to je nujno za učenje branja, pisanja in razvoj računanja in drugih šolskih spretnosti. 

 
Preglednica 8: Priporočila pri teţavah vidne percepcije 

teţava šolsko delo priporočila 

 pri razlikovanju enakih in 

različnih figur, likov ipd. 

 pri analizi vidnih znakov 

 pri zaznavanju lik – 

ozadje 

 

 zamenjuje vidno podobne 

črke(F – T, S – Z, M – N; 

D – O; B – R; k – h, r – 

n, e – c, n – u, u – v) 

 zamenjuje vidno podobne 

števke(1 – 7, 3 – 6) 

 zamenjuje podobne 

simbole (+ / -) 

 ni sposoben uporabljati 

analogije 

 ima teţave pri računanju 

z ničlo 

 teţave pri določanju 

količin 

 vaje vidnega zaznavanja in 

vidnega pomnjenja (konkretno) 

 vaje vidnega razločevanja in 

razčlenjevanja (Šali, Ţarek v 

besedi) 

 vaje vidnega razlikovanja zelo 

podobnih črk (Ţarek v besedi, 

Šali) 

 ustrezna metoda opismenjevanja 

 dejavno učenje 

 
 
Otrokove aktivnosti postajajo v tem obdobju (obdobje treh let) vse bolj sestavljene in zahtevne. 

Otrok lahko dela nekaj, kar ima začetek, potek in zaključek. Temu procesu tudi sledi do cilja. 

Poseganje po ropotulji, plazenje skozi sobo, jemanje igrače, postavljanje ţebljičkov in vzpenjanje 

so sestavljene aktivnosti. Otrok, ki nima teţav s senzorno integracijo, izvaja usmerjene 

aktivnosti brez teţav, ker njegov senzorni sistem deluje stabilno, celovito in zanesljivo. Na drugi 

strani pa otrok s teţavami teţko sledi cilju – preveč stvari ga zmede, ovira, prekomerno vzburi in 

razburi. 

 

Velik del sestavljenih aktivnosti se izvaja tako, da se vzpostavi koordinacija oko – roka. 

Določene gibe naših rok vodita vestibularni in proprioceptivni sistem. Pri nalogah, ki zahtevajo 
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natančnost, in pri nepoznanih nalogah moramo gledati, kaj delamo. O dobri koordinaciji oko – 

roka govorimo takrat, ko se roki in prsti usmerijo točno na mesto, ki ga določijo oči. Te 

informacije pošljejo moţganom. Pri tem so potrebne tudi zanesljive informacije iz receptorjev za 

silo teţe, gibanje, mišic, sklepov in koţe celega telesa. Samo delovanje moţganov kot celota 

omogoča dobro koordinacijo oko – roka. Nepravilna informacija vpliva na končni rezultat. Otroci 

z vestibularnim, taktilnim in proprioceptivnimi teţavami imajo teţave na področju koordinacije 

oko – roka (vlečenje črte med dvema pikama, pobarvati prostor med dvema črtama).  

 

Preglednica 9: Priporočila pri teţavah s koordinacijo oko – roka 

teţava šolsko delo priporočila 

 roka in oko nista 

usklajena pri 

izvajanju aktivnosti 

 pri začetnem branju 

 teţave pri branju in pisanju 

 slabo barva med dvema črtama 

 probleme mu povzroča urejanje 

elementov v manjše mnoţice 

 prehod preko desetice 

 uporablja bralno ravnilo 

 vaje razvijanja 

koordinacije oko – roka 

 
 
FUNKCIJA ROK 

 

Uporaba rok je pomembna za : 

 perceptivni, kognitivni in emocionalno-socialni razvoj otrok, 

 oporo ali prijem, ko sedijo, stojijo, hodijo ali spreminjajo poloţaj, 

 fiksacijo ramenskega obroča, ki je ključen za mnoge tako finomotorične kot grobomotorične 

sposobnosti. 

 

Razvoj ročnih spretnosti poteka vzporedno s celostnim razvojem otroka in je odvisen od 

razvitosti mišičnih struktur, zorenja ţivčnega sistema in s tem povezane koordinacije mišic, 

razvitosti koordinacije oko – roka ter od zadostne količine ustreznih vaj. 

 

Najvaţnejši motorični vidik razvoja funkcije roke vključuje: vzorec prijema, vzorec poseganja, 

vzorec poseganja in prijemanja ter vzorec spuščanja.  

 

Razvoj in oblikovanje ročnih spretnosti sta odvisna tudi od diferenciacije rok in prstov. 

Diferenciacija je proces, v katerem strukture, funkcije in oblike vedenja postanejo bolj 

specializirane. Nanaša se na napredovanje motorične kontrole od velikih, slabo kontroliranih 

gibov, do preciznega, kompleksnega motoričnega vedenja (Gabbard, 1992). Prvi znaki 

diferenciacije prstov se začnejo kazati v 1. letu otrokove starosti. Takrat začne otrok iztezati in 

krčiti prste. Diferenciacija tretjega, četrtega in petega prsta (sredinec, prstanec in mezinec) se 

začne oblikovati okoli 3. leta starosti, pri 8 letih pa je otrokova sposobnost gibanja prstov 

pribliţno enaka sposobnostim odrasle osebe. 
 
 

 



 

45 

 

 

Prijem svinčnika 

 

 

Dinamični triprstni prijem 

Okoli 5., 6. leta starosti drţi otrok svinčnik s precizno opozicijo distalne falange 

palca, kazalca in sredinca. Prstanec in mezinec sta pokrčena in formirata 

stabilen blok. Zapestje je rahlo iztegnjeno. Svinčnik prime otrok ob konici. 

Metakarpofalangialni sklepi delujejo kot stabilizatorji, medtem ko 

interfalangialni sklepi izvajajo natančne, lokalno omejene gibe. 
 

Statični triprstni položaj (prijem) 

Med 3. in 4. letom starosti drţi otrok svinčnik z nezrelim pribliţevanjem palca, 

kazalca in sredinca, medtem ko sta prstanec in mezinec le rahlo pokrčena. Pri 

delu si pomaga z drugo roko. Svinčnik drţi na sredini. Premika se cela roka. 

Natančni, lokalizirani gibi prstov še niso prisotni. 
 

 

Digitalno-pronacijski prijem 

Med 2. in 3. letom starosti drţi otrok svinčnik s prsti: zapestje je ravno – 

iztegnjeno in v pronaciji ter v rahli ulnarni deviaciji. Podlaket se premika 

istočasno z zapestjem. 
 

 

 

 

Palmarno-supinacijski prijem 

Okrog 1. leta starosti drţi otrok svinčnik v stisnjeni pesti, zapestje je rahlo 

pokrčeno in v rahli supinaciji – proti srednjemu poloţaju. Roka se premika kot 

celota. 

 

 

 

 

 

Zaradi teţav s prijemanjem, spuščanjem, prelaganjem, nameščanjem, abnormnih prijemov ima 

učenec teţave na grafomotoričnem področju. Zaradi upočasnjenosti pri delu potrebuje: 

 nastavke za pisala, 

 več časa za vse aktivnosti (50 %), 

 fotokopije zapiskov, 

 individualizirane učne liste, 

 lepljenje listkov, 

 uporabo računalnika, 

  najustreznejše tipe nalog (obkroţevanje, povezovanjem podčrtavanje), 

 spremljevalec lahko piše po nareku učenca, 

 zniţane kriterije pri merjenju, 

 prilagojena merska orodja, 

 primeren didaktični material (ustrezna velikost, primerni materiali). 
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4. NIVO SENZORNE INTEGRACIJE 

 

Na četrtem nivoju se vse zdruţi v edinstveno celoto, kar omogoča naše funkcioniranje. 

Sposobnosti in spretnosti na tem nivoju so končni rezultat vseh senzornih procesov, ki se odvijajo 

na prvih treh nivojih. Sposobnost organizacije in koncentracija sta potrebni za usvajanje novih 

šolskih znanj. Samospoštovanje, samokontrola in samozaupanje so rezultat občutenja lastnega 

telesa kot celote in dobre nevrološke integracije.  

 

Ko ţivčni sistem dobro funkcionira kot celota, različni deli moţganov razvijajo vse večjo 

učinkovitost v obdelavi določene vrste senzornega draţljaja in pri organiziranju reakcij. 

Ponotranjeno in avtomatizirano gibanje obeh strani telesa in moţganov (specializacija) je 

pomembno za optimalen razvoj moţganov in vseh njegovih funkcij. Najvidnejša oblika 

specializacije je uporaba desne roke pri finomotoričnih aktivnostih. Pri desničarjih je levica 

uspešnejša pri določanju taktilnega draţljaja in prepoznavanja, kaj je v roki. Nekaj podobnega se 

dogaja v moţganih. Leva hemisfera običajno vpliva na razumevanje in uporabo jezika, medtem 

ko je desna stran boljša v zaznavanju prostorskih odnosov. 

 

Motnja na področju senzorne integracije ne omogoča dobre specializacije – pri finomotoričnih 

aktivnostih bo otrok uporabljal obe roki istočasno ali pa enakovredno. Še vedno pa bo imel 

teţave z dominanco. Slaba komunikacija med levo in desno stranjo moţganov preprečuje 

koordinirano delovanje obeh strani telesa. Oseba ima teţave z jasnim, natančnim občutenjem, kaj 

je levo in kaj desno (uporablja trike – na levi roki je prstan). Oseba z dobro razvito zaznavo telesa 

ne potrebuje takih trikov, ker dobiva informacije iz senzorne mape, shranjene v svojih moţganih. 

Kot dojenček in otrok je skozi igro rok neštetokrat pridobival informacije o razliki med desno in 

levo na senzomotoričen način. To fizično znanje je osnova dobre komunikacije med obema 

stranema moţganov. 

 

Pomoč otroku je uspešnejša in trajnejša, če začnemo razvijati niţje faze razvoja. Specializacija se 

razvije sama po sebi kot posledica integracije vseh prejšnjih razvojnih faz. 

 

Pred vstopom v šolo bi morali biti razvite vsi štirje nivoji senzorne integracije. Sposobnost 

organizacije in koncentracije igra pomembno vlogo, ker se mora otrok sedaj srečevati z novimi 

ljudmi in situacijami. Moţgani, ki ne morejo organizirati občutenj, bodo imeli tudi teţave pri 

organizaciji črk in številk. Samospoštovanje, samokontrola in samozavest, ki so zelo pomembni v 

odnosu do drugih ljudi, se ne pojavljajo brez predhodne senzorne in druge nevrološke integracije. 

 

Če obstajajo praznine ali nepravilnosti v katerikoli fazi integracije pred otrokovim vstopom v 

šolo, se bodo pojavile nepravilnosti pri šolskem delu in v ţivljenju nasploh. Včasih bodo 

nepravilnosti manjše, včasih večje. Manifestirajo se lahko na različne načine. Lahko se izraţajo 

kot problem v vedenju in otroka zaradi tega kaznujemo. Večina vidi samo končni rezultat slabe 

senzorne integracije – otrok je srameţljiv, hudoben, hiperaktiven, brezciljen, pozablja stvari, ne 

predvidi nevarnosti, ima teţave z branjem in pisanjem, računanjem. Otroka imamo za lenuha, 

menimo, da izziva ali ne misli s svojo glavo. Ko poskušamo otroka prisiliti k lepemu vedenju ali 

koncentraciji, ga samo zmedemo.  

 

Če otrok ni razvil senzornointegracijske osnove za neko funkcijo, razvije nadomestno, delno 

veščino, ki jo uporablja za kompenzacijo. Kompenzacijske veščine ne zna prenesti na vsa 
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področja svojega ţivljenja. Zato je bolje, če začnemo delati, vplivati na niţjih nivojih oz. na 

nivoju, kjer ima otrok teţave. 

 

Človeško telo je prilagojeno gibanju. Kadar je gibanje omejeno in otrok sam ne more zadovoljiti 

naravnih potreb, takrat nastopi okolje, ki otroku ponudi motorično učenje. Tak otrok potrebuje 

specifično didaktično učenje, da čim več pridobi. Poudarek mora biti na pridobivanju fizičnih 

izkušenj. Bistveno je otroku omogočiti doţivetja, za katere je zaradi primarne motnje prikrajšan. 

Pravico ima, da pride do lastnih spoznanj, tudi če potrebuje več časa in prilagoditve, ki 

omogočajo doţivetje.  

 

Vedeti je treba, na kateri stopnji razvoja je otrok in kakšne naloge stopnja postavlja predenj. Če 

otrok ne izpolni nalog in zahtev svojega razvojnega obdobja, ne more stopiti v naslednjo 

razvojno fazo. 

 

 
ŢIVLJENJE Z GIBALNO OVIRANOSTJO  

JE SAMO MAJHEN DEL TISTEGA, KAR V RESNICI SEM. 

V VSEM OSTALEM SEM PRAV TAK, 

KOT SI TI. 
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KLAVDIJA KRUŠEC, dipl. fizioterapevt, terapevt RNO, hipoterapevt, inštruktor Halliwicka 

 

GIBANJE 
 
Gibanje je človekov osnovni komunikacijski sistem. Je spontana ali samoiniciativno inducirana, 

aktivna, večinoma avtomatska sprememba poloţaja telesa v prostoru, ki je dednostno pogojena in 

priučena (epigenetično) pod vplivi dejavnikov okolja. Pri gibanju sodeluje celo telo na 

organiziran, usklajen način.  

Gibanje je tudi veriţenje gibalnih vzorcev. Govorimo o dinamičnih gibalnih zaporedjih. Gibalni 

vzorci so usklajena aktivnost mišičnih skupin, ki povzročijo spremembo drţe ali/in oblike telesa. 

 

Aktivno gibanje je avtomatsko ali hotno. Avtomatsko gibanje je gibanje brez napora, pri hotnem 

gibanju pa razmišljamo in zato je to gibanje z  naporom. 

 

Mi gibanje zaznavamo, ga čutimo. Če ne čutimo, se ne moremo gibati in če ne gibamo, ne 

moremo čutiti. Torej je gibanje čutno-gibalna izkušnja. Zdrav človek ima normalno podobo 

svojega telesa. Iz gibanja našega telesa je sposoben zaznavati gib drugega telesa. Vsak ima sebi 

lasti način gibanja. Človeka spoznamo po kakovosti gibanja.  

 

ZNAČILNOSTI RAZVOJA ČLOVEKOVEGA GIBANJA 

 

1. Razvoj refleksnih mehanizmov drţe, ki omogočijo vzravnavanje v pokončni poloţaj in 

vzdrţevanje pokončnega poloţaja. 

 

Vsebuje tri glavne dejavnike: 

 normalni posturalni tonus in njegovo prilagoditev, 

 normalno recipročno inervacijo in  

 normalne vzorce koordinacije.  

 

Vsi naši gibi zahtevajo prilagoditve drţe. Te prilagoditve so avtomatske in se jih ne zavedamo. 

Drţe na smemo imeti za statično, ampak za dinamično funkcijo.  

 

Posturalne reakcije so aktivno gibanje, čeprav so subkortikalno kontrolirane in avtomatične. 

Aktivne so, preden je gibanje izvedeno in med samim gibanjem. Omogočijo nam sposobnost 

nasprotovanja gravitaciji ter poravnajo našo drţo, ko smo v neugodnem poloţaju. Omogočajo 

kontrolo trupa in glave ter ohranjajo normalen poloţaj glave do telesa in telesa do udov. 

Posturalne reakcije razdelimo na vzravnalne in ravnoteţne. 

 

Vzravnalne reakcije so avtomatične reakcije, ki skrbijo za vzdrţevanje in ohranjanje 

normalnega poloţaja glave v prostoru in njenega razmerja s trupom, skupaj z normalno drţo 

telesa in udov. Vzravnalne reakcije so tiste, ki nam pomagajo vzpostaviti nek poloţaj oz. vračati 

se v izhodni poloţaj. 

 

Ravnoteţne reakcije so avtomatične reakcije, ki skrbijo za vzdrţevanje in ohranjanje ravnoteţja 

med aktivnim delovanjem, posebno če smo v nevarnosti, da pademo. Z njimi ohranjamo teţišče 

telesa v podporni ploskvi. Če je premik teţišča majhen, je za ohranjanje ravnoteţja potrebna le 
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sprememba tonusa, pri večji motnji ravnoteţja pa ravnoteţni odgovor vključuje spremembo v 

mišičnem tonusu s kompenzacijo gibanja, ki dovoljuje telesu, da ostane v določenem poloţaju.  

 

Če pride do večje motnje ravnoteţja, da ga ne moremo ohraniti, se pojavijo zaščitne oz. 

protektorne reakcije. Ko pade teţišče iz podporne ploskve, začne telo padati in človek uporabi 

roke in dlani, s katerimi zaščiti glavo in obraz pred poškodbo. 

 

2. Iz prvotnih masivnih celostnih gibalnih vzorcev se izdiferencirajo selektivni gibi. 

 

3. Za človekovo gibanje je značilna visoka stopnja avtomatizacije; večina našega gibanja poteka 

brez sodelovanja zavesti. 

 

4. Variabilnost gibanja. 

 

ZNAČILNOSTI GIBANJA 

 

 usklajenost (koordinacija), 

 ritem, 

 gibčnost – pogoj za gibčnost je gibljivost, 

 hitrost – sposobnost prilagajati hitrost, 

 spretnost, 

 ravnoteţje, 

 moč, 

 vzdrţljivost (kolo). 

 

FUNKCIONALNI POMEN GIBANJA 

 

 vzdrţevanje telesne gibljivosti: 

- gibljivost sklepov, 

- mišična razteznost, 

- razteznost koţe in veziva, 

 sprememba poloţaja telesa: 

- preprečevanje okvare koţe, 

 oblikovanje in vzdrţevanje telesne sheme in zaznave svojega telesa, 

 funkcionalne aktivnosti dnevnega ţivljenja, 

 preţivetje:  

- dihanje, 

- bitje srca, 

- peristaltika, 

- hranjenje, 

- gledanje, sledenje, 

- govor, 

- pobeg,  

- napad.  
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CEREBRALNA PARALIZA  

 

Zgodnja moţganska okvara zmoti otrokov razvoj, ga upočasni ali zavre in povzroči nepravilen 

razvoj. Ta se odrazi v pojavu spastičnosti, atetoze, ataksije ali mešanih oblik gibalne prizadetosti.  

 

Motnja gibanja je pri osebah s cerebralno paralizo (CP) najbolj očitna, ni pa edina. Otrok ima 

lahko tudi motnjo občutenja, zaznavanja, motnjo govora, vida, sluha, motnjo v duševnem razvoju 

in epilepsijo. Pri osebi s CP se kvaliteta gibanja spremeni. Gibalni vzorci niso več normalni, 

postanejo nepravilni. Moţganska okvara se odraţa v nenormalni koordinaciji gibalnih vzorcev. Ti 

so maloštevilni, enolični, otrok teţko začne gibanje, giba se počasi, hitro neha, obseg gibanja je 

omejen, ne spreminja ritma ipd. Gibanje ni mehko in usklajeno. Otrok ne oblikuje normalne 

aktivnosti vzravnavanja in ravnoteţja, ne razvije normalne, usklajene recipročne aktivnosti. 

 

Moţganska okvara ovira normalni razvoj kontrole drţe proti gravitaciji.  

 

Pojavijo se celostne fleksijske ali ekstenzijske sinergije, v katere so vključene tudi mišice, ki 

primarno nimajo nikakršnega opravka s fleksijo ali ekstenzijo. Ti vzorci se z naporom in pri 

stimulaciji še povečajo. 

 

TONIČNA REFLEKSNA AKTIVNOST 

 

Tonična refleksna aktivnost, zlasti asociirane reakcije, potencira vzorce spastičnosti in povzroča 

nastanek kontraktur in deformacij. Otrok z nepravilnim gibanjem prilagodi te vzorce za različne 

aktivnosti in funkcije vsakodnevnega ţivljenja. Razvija kompenzacijske mehanizme, ki otrokovo 

patologijo še poglobijo.  

 

Tonični refleksi:  

 TLR (tonični labirintni refleks) zazna labirint v notranjem ušesu. Če je glava v ekstenziji, se 

aktivira tonus v ekstenzorjih in traja, dokler je glava nazaj. Pod vplivom tega refleksa otroci 

jokajo – neugodje. Povzroča opistotonus. Avtomatska aktivna kontrola glave to prepreči. Če 

mi pasivno nagnemo glavo naprej, se zviša tonus v fleksorjih, vsi štirje udi so pokrčeni. 

 

 TVR (tonični vratni refleks) – proprioreceptorji v vratnih mišicah – največja gostota mišičnih 

vreten v vratnih mišicah. 

 

 ATVR (asimetrični tonični vratni refleks) – zasuk glave na eno stran izzove iztegnitev udov 

na isti strani, zaobrazni udi so skrčeni. Ta ekstenzija gre s povišanim tonusom. To je prva 

povezava roka – oči. Vpliv tega refleksa je močnejši okrog drugega meseca, potem se 

integrira. 
 

 STVR (simetrični tonični vratni refleks) – če gre glava naprej, se noge stegnejo, roke pa 

skrčijo, če gre glava nazaj, se roke iztegnejo in noge pokrčijo. Tako se otrok vsede, ko se 

porine med noge. Otroci jih uporabljajo kot patološki vzorec fiksacije.  
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ASOCIIRANE REAKCIJE  

 

Aktivnost manj prizadetih delov telesa izzove refleksno zvišan tonus v bolj prizadetih delih 

telesa. Lahko se kaţe samo kot zvišan tonus ali pa kot gib. To je ena glavnih toničnih aktivnosti, 

ki vplivajo na povišanje tonusa. Zajema stereotipne reakcije, ki so lahko posledica napora, strahu, 

vznemirjenja, bolečine. 

 

VPLIV NEPRAVILNEGA RAZVOJA NA OTROKOV RAZVOJ 

 

 Čutni razvoj – otrok se ne more gibati po prostoru, raziskovati, dajati predmetov v usta, se 

udariti ipd. 

 

 Zaznavno-kognitivni in intelektualni razvoj temelji na zgodnjih čutno-gibalnih izkušnjah. 

 

 Psiho-socialni razvoj – gibalna motnja omeji moţnost osamosvajanja, otrok nima moţnosti, 

da prevzame pobudo, da se čuti odgovornega, zgubi samozaupanje, ni motiviran in postane 

pasiven. 

 

Ko otrok raste, se razvijajo kontrakture, ki še zmanjšajo obsege gibljivosti v posameznih sklepih, 

kar vodi v strukturne deformacije. Pojavijo se bolečine. 

 

RAZVOJNO-NEVROLOŠKA OBRAVNAVA  

 

Začetnika te metode sta bila dr. Karl in Berta Bobath, ki sta razvijala in upoštevala nova odkritja 

s področja medicine. Razvojno-nevrološka obravnava (RNO) pomeni z različnimi tehnikami 

vplivati na tonus drţe, tako da otroku olajšamo in omogočimo izvedbo normalnih reakcij drţe, da 

se lahko giblje v normalnih gibalnih vzorcih in si tako pridobi normalne čutno-gibalne izkušnje. 

 

BISTVO RNO 

 

 poudarek na kakovosti giba, 

 premik v funkcijo glede na kakovost, 

 misliti in pripravljati za prihodnost in upoštevati dolgoročen rezultat z moţnostmi za 

ortopedske intervencije, 

 individualna terapija, 

 neselektivnost  – RNO uporabljamo v obravnavi katerekoli motnje kontrole gibanja, 

 otroka oz. osebo s CP vedno gledamo kot celoto, 

 bistveno usposabljanje staršev, 

 multidisciplinarni pristop s poudarkom na timskem delu. 

 

CILJI RAZVOJNO-NEVROLOŠKE OBRAVNAVE 

 

 Kontrolirati, zavreti ali spremeniti otrokove nepravilne vzorce drţe in preprečiti njihov 

razvoj. 

 Razviti normalne avtomatske reakcije drţe in normalni tonus drţe proti gravitaciji za 

podporo in kontrolo gibov. 
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 Facilitirati različne normalne gibalne vzorce, ki jih bo kasneje uporabljal pri različnih 

funkcionalnih aktivnostih. 

 Preprečiti nastanek kontraktur in deformacij. 

 

Pri terapiji mora terapevt opazovati otrokovo reakcijo na svoje ravnanje. Terapija je neskončna 

izmenjava med terapevtovo akcijo in otrokovim odgovorom nanjo.  

 

Terapevta vodi kakovost otrokove reakcije, ki mu pove: 

 kdaj in kje ga mora drţati, 

 kako naj ga podpira in vodi, 

 katerih smeri in obsegov giba ne sme uporabljati, 

 s kakšno hitrostjo se mora gibati. 

 

RAVNANJE Z OTROKOM 

 

Vse terapevtske tehnike vključujejo ravnanje z otrokom. Na ta način vplivamo na mišični tonus. 

Usklajevanje agonistov, antagonistov in sinergistov lahko reguliramo. Tako lahko inhibiramo 

abnormne vzorce drţe in facilitiramo avtomatske in hotne gibe.  

 

Otrok se s pravilnim rokovanjem nauči osnovnih gibalnih vzorcev in številnih veščin najprej 

tako, da pomaga in sodeluje, preden jih izvaja sam. Kasneje uporablja iste vzorce v različnih 

kombinacijah, jih spreminja in prilagaja v bolj kompleksne funkcionalne aktivnosti. 

 

Otrok se ne uči gibov, ampak si pridobi izkušnje o gibih preko občutenja le-teh. Na ta način si 

zgradi osnovne čutno-gibalne vzorce, ki so potrebni za bodoče funkcionalne veščine. Zato je 

bistveno, da v terapiji damo otroku čim bolj normalne čutno-gibalne vzorce. Pri starejšem otroku 

z močno spastičnostjo ali atetozo in ţe vzpostavljenimi napačnimi gibalnimi vzorci poskušamo 

starše in vse, ki so v stiku z otrokom, naučiti osnov rokovanja z otrokom in osnove pomoči, ki jo 

tak otrok potrebuje.  

 

Ključne točke so deli telesa, večinoma proksimalni, iz katerih lahko kontroliramo patološke 

vzorce drţe, jakost in razporeditev tonusa v ostalih delih telesa in istočasno facilitiramo normalne 

gibe. Iz ključne točke kontrole lahko vodimo in nadziramo gibanje celega telesa. Otroku tako 

dovolimo, da aktivno giba proste dele telesa, medtem ko terapevt kontrolira ključno točko in 

prepreči abnormno kakovost giba. 

 

Timski pristop – cilj: pomagati otroku, da izkoristi svoje potencialne sposobnosti na zanj najbolj 

normalen način, in ohraniti njegovo osebnost ter ga vključiti v druţbo. 
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SILVESTRA JANEŢIČ, prof. defektologije za osebe z motnjami sluha in govora, terapevt RNO 

 

RAZVOJ GOVORA IN POMEN KOMUNIKACIJE 
 

Logoped mora dobro poznati razvoj otroškega govora od njegovih prvih začetkov dalje, ker mu 

daje dragocene napotke za ugotavljanje nastanka raznih govorno-jezikovnih motenj. Od tega je 

odvisna diagnoza govorno-jezikovne motnje ter ves načrt in postopek za njeno terapijo. Govor in 

jezik, kot sredstvi sporazumevanja z drugimi ljudmi, nista dana človeku od rojstva, ampak si ga 

mora vsakdo prisvojiti z dolgotrajnim procesom. Govorne napake niso samo posledica nepravilne 

vzgoje niti niso samo obolenja, ampak so tudi fiziološke in socialne narave. Logopedija spada v 

področje medicinske, pedagoške, psihološke in socialne sluţbe, pri kateri doseţemo optimalne 

rezultate le v sodelovanju vseh omenjenih kadrov. 

 

GOVOR 

 

Govor je najvišje razvita funkcija centralnega ţivčnega sistema, ki je značilna samo za človeka. 

Za govor je značilno, da: 

 ima socialno-psihološko funkcijo, 

 je oblika vedenja, ki ga opazujemo, poslušamo besede, stavke, vidimo mimiko obraza in 

celega telesa, 

 je najbolj sestavljena funkcija centralnega ţivčnega sistema, 

 je zvočna in/ali pisna realizacija jezika, 

 je osnovno sredstvo človekove komunikacije, 

 je najbolj naraven način komunikacije. 

 

Jugram in Eisenson menita, da otroci, ki imajo teţave z govorom: 

  pozno vzpostavijo stranskost, 

  imajo slabo diferencirano prednostno roko, 

  imajo slabo prostorsko orientacijo, 

  imajo slabo razvito grobo in fino motoriko. 

Mason pa k temu dodaja, da imajo omenjeni otroci še  teţave v šoli pri branju in pisanju. 

 

Definicij govora je veliko. Ena izmed njih pravi, da je govor optimalna zvočna človeška 

komunikacija, oblikovana z ritmom zloga, besede in stavka. R. Titone definira govor kot 

sestavljeno sposobnost ali skupek sposobnosti fiziološko-psihološke narave, ki so funkcionalno 

organizirane, da bi prenašale sporočila. P. Joly, P. Brunet, M. Page pa menijo, da je govor 

mentalna sposobnost, ki človeku omogoča, da v komunikaciji uporablja organizirane simbolne 

sisteme, kot je jezik. 

 

Jezik je najvišja kognitivna funkcija. Je socializiran sistem simbolov. Sestoji iz dveh komponent: 

 vsebine, ki jo preučuje semantika, 

 oblike, ki jo preučuje gramatika. 

 

Komunikacija je kompleksen in mnogovrsten proces poteka informacij. Poznamo besedno in 

nebesedno komuniciranje. Besedno komuniciranje predstavlja denotacija, konotacija, sintaksa in 

fonetika. Nebesedno komunikacijo predstavlja kinestetika, dotik, fiziološka reakcija, 
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komuniciranje preko uporabe predmetnega okolja, uporaba barv in nenazadnje molk kot 

komunikacija. 

 

Otrok v prvih dveh letih razvoja pridobiva motorične sposobnosti, čustvene sposobnosti in 

intelektualne sposobnosti. 

 

POMEMBNI DEJAVNIKI PRI RAZVOJU GOVORA 

 

1. Anatomski in fiziološki dejavniki 

- Zdrav ţivčni sistem z normalno delujočimi govornimi središči in ţivčnimi zvezami med 

njimi, ki nadzorujejo in usklajujejo delovanje govoril. Od kakovosti vseh teh središč in zvez 

med njimi je odvisna kakovost otrokovega govora. Pomembno vlogo imajo tudi motorična 

ţivčna vlakna, ki oţivčujejo tiste mišice, ki sodelujejo pri izreki in nadzorujejo gibanje 

govoril. 

 

- Ustrezna duševna osnova: pozornost, zaznavanje, predstavljivost, mišljenje, pomnjenje s 

slušnim spominom, koncentracija ipd. Pomembno vlogo imajo sami miselni procesi: analiza, 

sinteza, posploševanje, simbolizacija. 

 

- Razvita čutila: s čutili sprejemamo govor okolja in kontroliramo lastno produkcijo. Z 

govorom sta povezana predvsem vid in sluh. 

 

- Zdrava in spretna govorila: za pravilno oblikovanje glasu in tekoč govor je potrebno 

usklajeno delovanje vseh pravilno razvitih organov: respiratornih, fonatornih in 

artikulacijskih. 

 

- Razvita motorika: govor se pojavi vzporedno z vertikalizacijo otroka – ko samostojno shodi. 

Gibalna motenost pomeni omejenost pridobivanja gibalnih veščin, to vodi v omejen obseg 

izkušenj in spoznavanja okolja, majhno besedišče in omejeno znanje. Gibalna motenost pa se 

tudi kaţe v slabem delovanju govornih organov in v slabi artikulaciji glasov. 

 

2. Socialni dejavnik  

Socialni dejanik je pravilen in zgleden govor otrokovega okolja. Otrok se govora uči iz svojega 

okolja. Lep in pravilen govor ljudi, ki ţivijo z otrokom, je osnova za pravilen razvoj govora. 

 

3. Psihološki dejavniki 

- Motivacija otroka, da govori. Če otrok potrebe po govoru ne čuti, govora ne uporablja in ga 

ne more razvijati. 

 

- Pozitiven čustven odnos. Otrok prevzame govorni vzorec iz okolja, intenzivnost tega 

sprejemanja pa je pogojena tudi z otrokovim čustvenim odnosom do nosilca govornega 

vzorca. 

 

- Spoštovanje otrokove osebnosti. Govorni razvoj poteka v interakciji med dozorevanjem in 

učenjem. Upoštevati moramo njegove razvojne potrebe in njegovo individualnost.   
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FAZE GOVORNEGA RAZVOJA 

 

1. pripravljalno obdobje – predgovorno obdobje (0–1 leta) 

2. obdobje oblikovanja govora – doba malčka (1–3 let) 

3. doba bogatenja besednega zaklada in govora (3–7 let) 

4. šolska doba 

 

KOMUNIKACIJSKE POMANJKLJIVOSTI OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

• teţave s skupnim opazovanjem, 

• omejene sposobnosti za raziskovanje, 

• omejene govorno-jezikovne izkušnje, 

• ne učijo se moči komuniciranja, 

• pasivna vloga, 

• drugačna pričakovanja, 

• različen vzorec komunikacije. 

 

PODPORNA IN NADOMESTNA KOMUNIKACIJA 

 

Nadomestna komunikacija je način komunikacije, ki jo uporabljajo osebe, ki nadomeščajo 

govorno-jezikovno komunikacijo. Podporna komunikacija pa je le dopolnilo ali dodatek, ki 

komunikacijo podkrepi. Oseba, ki ne uporablja govorno-jezikovne komunikacije, se resnično 

posluţuje obeh, to je podporne in nadomestne komunikacije. 

 

Z učenjem podporne in nadomestne komunikacije (PINK) pričnemo čim prej, ker: 

• omogoča jezikovno izraţanje, 

• izboljša receptivne jezikovne veščine, 

• izboljša samopodobo in občutek lastne vrednosti, 

• olajša govor, 

• motivira otroke, 

• zmanjšuje frustracije in vedenjske probleme, 

• naredi jezik bolj konkreten, 

• poveča sodelovanje v vsakdanjem ţivljenju, 

• olajša učenje. 

 

Sistem (PINK) lahko uporabimo: 

• kot začasen pripomoček, 

• kot stalni pripomoček, 

• kot del nekega drugega načina komunikacije, 

• kot terapevtsko sredstvo v procesu rehabilitacije. 

 

Faktorji, ki jih upoštevamo pri uvajanju PINK: 

• sedanje metode komuniciranja, 

• nivo razumevanja, 

• motivacija, 

• okolje, 

• uporaba. 
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Vrste nadomestnega komuniciranja 

• kretnje, 

• govorica telesa, 

• kazanje z očmi, 

• obrazno izraţanje, 

• tabla z abecedo, z besedami, 

• slike, 

• otipljivi predmeti, 

• simboli, 

• komunikator, ki oddaja glas. 

 

SEDANJI NAČIN KOMUNICIRANJA 

 

Preglednica za ugotavljanje razumevanja navodil 

 

HITER VODNIK ZA RAZUMEVANJE  DATUM 

1. Pokaţe ljudi, ki so imenovani.   

2. Pokaţe predmete, ki so imenovani.   

3. Pokaţe slike, ki so imenovane.   

4. Pokaţe simbole, ki so imenovani.   

5. Odgovori DA/NE na vprašanje.   

6. Funkcije pri uporabi predmetov/slik   

Kje spiš?   

Kaj voziš?   

Na čem sediš?   

Kaj piješ?   

Kaj ješ z … ?   

Kaj ješ?   

7. DA/NE vprašanja: Pokaţi, kako rečeš DA/NE.   

8. Ali ti je ime …?   

9. Ali imaš (napačna starost let) let?   

10. Ali si oblečen v rdečo obleko/modre hlače?   

11. Ali krava nosi sončna očala?   

12. Ali ptica leti?   
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Preglednica za ugotavljanje sedanjega načina komunikacije 

 

IME 

DATUM 

1. Kako komunicira sedaj? govor 

 glasovi 

 kazanje z očmi na predmet, osebo 

 simboli 

 besede/črke 

 slike 

 otipljivi simboli 

 komunikator 

2. Kako pokaţe DA?  

    Kako pokaţe NE?  

3. Ali je motiviran za komunikacijo?  

4. Kje komunicira? doma 

 na obisku 

 drugje 

 v šoli 

5. S kom komunicira? z mamo 

 z očetom 

 z bratom/sestro 

 sovrstniki 

 z ostalimi druţinskimi člani 

 s tujci 

6. Kako: pridobi pozornost?  

    vpraša za jesti?        

    vpraša za piti?    

    pokaţe, da nečesa ne mara?  

    pokaţe, da ima nekaj rad?  

   vpraša za poslušanje glasbe?  

   vpraša za gledanje televizije?   

 

DODATNE INFORMACIJE 

sluh 

vid 

tip 

motorične teţave 

pripombe na sedenje 

igra 
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UPORABA 

Dober sedeč poloţaj je potreben za dober pristop. Posvetujte se z delovno terapevtko in 

fizioterapevtko. 

DIREKTNA UPORABA 

UPORABA STIKALA 

METODA UPORABE UPORABLJA PRIPOMBE 

rok   

pesti/prstov   

noge   

kolena   

lakti   

oči   

glave   

ostalo   

 

Vaţne lastnosti gibov, potrebnih za uporabo: 

 natančnost, 

 obseg, 

 reakcijski čas, 

 ponovljivost, 

 moč, 

 število gibov. 

 

Kje začeti s PINK? 

1. Knjiga za razvijanje pogovora s slikami in fotografijami – to sem jaz. 

2. Dnevnik: fotografije dogodkov, vstopnice, roţe z obiskanih krajev. 

3. Nizko tehnični sistemi (simboli). 

4. Komunikator, ki oddaja glas. 

 

FUNKCIONALNO UČENJE 

 

Razvojna terapevtka, diplomirana logopedinja in socialna delavka Katrin Stroh je s svojimi 

sodelavci proučevala vedenje otrok v angleški sirotišnici. Dvajset let je nato skupaj s svojim 

moţem, otroškim psihiatrom in psihoanalitikom, delala v psihiatrični bolnišnici za otroke s 

čustvenimi teţavami. V tem času sta razvila idejo o funkcionalnem učenju, izobraţevalnem 

programu za otroke z zaostankom v razvoju. Po moţevi smrti sta s kolegico Thelmo Robinson, 

klinično psihologinjo in učiteljico programov montesori, odprli zasebno prakso, kjer sta se 

specializirali za delo s predšolskimi otroki. Zdruţili sta profesionalno znanje na področju 

logopedije, klinične psihologije ter predšolskega programa montesori in tako odpravili ločnice 

med posameznimi terapevtskimi pristopi. Osnova za delo z razvojno motenimi otroki jima je bilo 

dognanje, kako se otrok uči in komunicira v prvih dveh letih. Pri vsakem posamezniku pa sta 

iskali njegove najboljše zmoţnosti. 

 

ZNAČILNOSTI IGRE 

 

Normalno razvit otrok je pred drugim letom starosti naravno motiviran za igro. Na ta način 

pridobiva izkušnje, spoznava svoje okolje in se tako uči. Domače okolje in predmeti v njem mu 



 

61 

 

 

omogočajo nemoteno učenje. Ta prelingvalna, notranje motivirana igra otroku omogoča trdno 

osnovo za vse nadaljnje učenje in za razvoj jezika. V tem obdobju, ko jezik še ni v celoti razvit, 

je otrokova igra nesocialna in egocentrična. Otrok se igra sam, med igro je tiho, skoncentriran in 

v svoje delo vlaga veliko truda. To je seveda v nasprotju z učenjem, ko odrasli komunicirajo z 

otrokom. Ko se odrasli z otrokom pogovarjajo, povzročijo spremembe v načinu njegove igre in 

igra postane del socialne interakcije. To zgodnjo nesocialno naravno igro Waldon označuje z 

izrazom »učna orodja«. Podoben način dela in učenja je Waldon uporabil pri otrocih, ki so 

zaostajali v razvoju. Kolikor je bilo mogoče, je skušal posnemati nesocialen način igre in razvil je 

številne aktivnosti, da bi osnoval pogoje za razvoj učnih orodij pri individualni obravnavi otrok z 

zaostankom v razvoju.   

 

Če vse te elemente otrokove igre vnesemo v funkcionalno učenje, lahko zgradimo dobre temelje 

za kasnejše učenje. Le tako bo otrok z zaostankom v razvoju imel moţnost za nadaljnji spoznavni 

razvoj. Vedno lahko poskusimo.    

OTROKOVA IGRA IN RAZVOJ DO 2. LETA STAROSTI 

 

Normalni razvoj: 

- igra je prijetna, otrok je uspešen, zadovoljen, srečen, 

- informacije dobiva preko več kanalov, 

- raziskuje, 

- veliko ponavlja, 

- otrok je tiho, 

- notranja motivacija, 

- vztrajnost, pozornost, neprekinjen potek igre, 

- vlaga veliko energije v delo, 

- udobje pri igri, 

- variabilnost pri izbiri materialov, 

- pozorni pri izbiri igrač. 

Če vse te elemente otrokove igre vnesemo v funkcionalno učenje, lahko zgradimo dobre temelje 

za kasnejše učenje. 

 

Razvoj pri osebah s posebnimi potrebami: 

- obsesivno, stereotipno vedenje, 

- teţko vztraja pri eni stvari, 

- ni notranje motiviran, 

- odkrenljiva pozornost, 

- ozek izbor materialov in aktivnosti, 

- upor, jok, otrok je neuspešen, nezadovoljen, 

- strah pred spremembami, ne počuti se varno, 

- hitro se utrudi, premalo energije vlaga v svoje delo, 

- isti material, strah pred novimi materiali. 

 

UČNA ORODJA 

 

Z nazivom »učna orodja« so mišljeni načini razmišljanja in reševanja problemov. Pri reševanju 

problemov otrok uporablja različne strategije, tako pridobiva izkušnje in se uči. V tem 

najzgodnejšem obdobju otrok vedno prav reši problem. Učna orodja se pri vseh otrocih, ne glede 
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na kulturno pripadnost, razvijejo enako. Razvijejo se v prvih dveh letih ţivljenja in so temeljna za 

vse nadaljnje učenje. V prvih dveh letih ima otrok veliko moţnosti, ko spontano raziskuje, 

zadosti razvoju zaznavnih, motoričnih in čustvenih potreb. V tem obdobju je za otrokovo telesno 

aktivnost značilno nenehno ponavljanje istih vzorcev, kontinuiteta, prizadevnost in občutje 

ugodja. Ob tem narašča otrokova samozavest in samozaupanje. 

 

VRSTE UČNIH ORODIJ 

 

Nameščanje 

Je osnova za vse nadaljnje delo in temelj za razvoj vseh učnih orodij. Bistvo nameščanja je 

pobiranje in postavljanje predmetov na določeno mesto. Otrok v začetnem obdobju ţivljenja daje 

predmete v usta, vendar to ni nameščanje, saj predmetov ne postavlja na določeno mesto. 

Postopoma pa to obliko pobiranja in dajanja v usta spremeni, takrat seţe po predmetu v okolici, 

ga prime in postavi nekam stran od svojega telesa. Otrok v normalnem razvoju pride sam do 

različnih materialov. Ko ima otrok 6 ali 7 mesecev, se začne nameščanje, vzporedno s tem se 

začne udarjanje in kasneje ţe sortiranje in pari. 

 

Za nameščanje uporabljamo zelo preprost material: lesene kocke različnih velikosti, majhne 

vrečke, napolnjene z različnim materialom – pesek, riţ, fiţol – ter vedra ali večje kovinske škatle, 

v katere otrok te predmete daje. Pri zaposlitvi moramo vedno uporabljati obe strani telesa. 

Najprej prijemljemo z eno roko, nato z drugo roko in na koncu še z obema rokama v 

enakomernem ritmu. Predmete na delovnem prostoru vedno postavljamo na različna mesta, tako 

da omogočimo gibanje v različnih smereh in s tem pridobivanje različnih izkušenj. Na ta način 

tudi bolje razvije koordinacijo oko – roka. Predmete, ki jih prijemlje, in mesta, kamor jih bo 

postavljal, mora otrok videti. Delo naj poteka v ritmu in tekoče. Pri delu se mora truditi, to pa 

doseţemo tako, da predmete razvrstimo naokoli, da posega po njih čim dlje. 

 

V začetku otroku vodimo roko, ko pa intenzivno vodenje ni več potrebno, se ga lahko le 

dotaknemo za komolec ali mu usmerimo zapestje. Tako mu pomagamo, vse dokler samostojno 

ne postavlja z obema rokama, z lastno prizadevnostjo in notranjo motivacijo. Vsakokrat, ko otrok 

prime in postavi predmet na določeno mesto, naraste njegovo razumevanje o lastnem telesu in o 

poloţaju v prostoru. 

 

Delo vedno poteka v obe smeri, z leve proti desni in z desne proti levi. Vse te stopnje mora delati 

počasi in premišljeno, nobene od stopenj ne sme izpustiti. 

 

Uporaba nameščanja v vsakdanjem ţivljenju: 

- umazano perilo daje v koš za perilo, 

- podaja ščipalke za perilo, 

- umazano perilo daje v pralni stroj, 

- pripravi pogrinjek na mizo, 

- pospravljanje igrač, 

- pospravljanje nakupljenega blaga, 

- nameščanje jedilnega pribora v pomivalni stroj itd.  
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Zaporedje 

Uporabljamo desko, otrok izvaja aktivnost v zaporedju v vse smeri, vodoravno, navpično, 

diagonalno. 

Zaporedje v vsakodnevni aktivnosti je oblačenje. 

  

Še višja stopnja zahtevnosti je zaporedje aktivnosti, ki ima v osnovi prav tako nameščanje. Na eni 

strani imamo zaprte kozarce z navojnimi pokrovi, v katerih je po en predmet. 

1. Otrok kozarec prime, 

2. odvije pokrov, 

3. pokrov da v pripravljeno posodo na mizi, 

5. iz kozarca vzame predmet, 

6. predmet postavi na določeno mesto ali v pripravljeno posodo, 

7. vzame pokrov, 

8. pokrov privije nazaj na kozarec, 

9. zaprt kozarec postavi na pladenj, ki je na drugi strani mize. 

  

Delo vedno poteka v obe smeri, z leve proti desni in z desne proti levi. Vse te stopnje mora delati 

počasi in premišljeno, nobene od stopenj ne sme izpustiti. 

 

Udarjanje  

Bistvo udarjanja je, da otrok predmet prime in ga drţi. Udarjanje se pri normalnem otroku prične 

takrat, ko prime dva predmeta, ju strese ali po naključju z njima udari skupaj. Otroku ponudimo 

palice v obe roki, s katerima udarja po mizi ali po drugih predmetih bobnu, škatli, blazini itd. Pri 

delu je poudarjeno ritmično gibanje vsega telesa in uporaba obeh rok istočasno. Bolj razvito 

udarjanje vključuje prijem, drţanje in rabo predmetov z določenim namenom. Kasneje otrok to 

znanje prenese na drţo svinčnika ali barvice, s katerim najprej čečka, nato riše in nazadnje tudi 

piše. 

 

Postavljanje v pare – vzporejanje 

Bistvo tega orodja je iskanje podobnosti. Pri normalno razvitem otroku pobiranje in spuščanje 

predmetov namerno narašča. Obe roki delata na različne, vendar dopolnjujoče se načine. Ko 

otrok pri pribliţno devetih mesecih po naklučju drţi skupaj dva predmeta in z njima udarja, se 

pojavi začetek postavljanja v pare – vzporejanje in enačenje. Otrok išče podobne in enake 

predmete vsepovsod v svojem okolju. 

 

Iste predmete, ki smo jih prej uporabljali za nameščanje, sedaj postavljamo v pare. Pare 

predmetov dajemo na večje pladnje na levo, nato na desno stran. Otroku podajamo po dva 

predmeta in pazimo, da oba predmeta istočasno postavi na pladenj. Pazimo, da otrok sega čim 

dlje v prostor in uporablja obe strani telesa. 

 

Ko otrok povsem samostojno postavlja v pare ta preprost material, mu začnemo postopoma dajati 

še druge pare. Biti morajo stabilni, trdni, nelomljivi, taki, da jih z lahkoto prime in drţi. Na 

začetku otroku ponudimo omejeno število parov, število postopoma povečujemo do pet, šest ali 

več. Tako aktivnost podaljšujemo, s tem pa povečujemo stopnjo zbranosti in pozornosti ter 

posredno vplivamo na naraščajočo otrokovo samozavest. Zahtevnost še dodatno povečujemo 

tako, da vse pare razporedimo po večji površini. Če ima otrok teţave, mu pomagamo tako, da 

izbrani predmet drţimo v roki in ga pribliţamo drugemu predmetu, ki leţi na mizi. Teţavnost 
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povečujemo s tem, da predmet, ki ga imamo v roki, vedno bolj oddaljujemo od tistega na mizi. 

Ko drţimo predmete v različnih poloţajih nad mizo, se mora otrok stegovati v različne smeri in 

jih prijemati. 

 

Ko otrok obvlada aktivnost postavljanja v pare, to znanje prenesemo v vsakdanje ţivljenje in v 

domače okolje. Išče pare čevljev, nogavic, rokavic in podobno. 

 

Primerjanje 

Bistvo primerjanja je pomnjenje in urjenje spomina. Otrok aktivno primerja en predmet z drugim 

ter išče podobnosti in razlike. Podobo izbranega predmeta mora zadrţati v spominu, ko v okolici 

išče drugega. Za primerjanje najprej uporabljamo običajne predmete, ki so otroku znani ţe iz 

aktivnosti postavljanja v pare, postopno uvajamo slikovni material in na koncu slike z neznatnimi 

razlikami. 

Ko otrok z zaostankom v razvoju z gotovostjo obvlada postavljanje v pare, postopoma začnemo 

vključevati aktivnosti, ki omogočajo in olajšujejo razvoj primerjanja. Za to dejavnost 

uporabljamo desko, na kateri je dvakrat po šest kvadratov v velikosti 5 krat 5 cm.   

 

Pri aktivnosti primerjanja moramo dodatno vključiti kazanje predmetov in slik s kazalcem. Otrok 

v normalnem razvoju začne uporabljati kazalček pri 9 mesecih, otroci s posebnimi potrebami pa 

bistveno kasneje. Otrok pri primerjanju nujno potrebuje kazalec, še zlasti tisti, ki imajo teţave z 

orientacijo v prostoru in z nizanjem. Otroku, ki kazalca ne uporablja samostojno, moramo 

pomagati, tako da dlan pokrijemo z našo roko, kazalec pa pustimo prost. Pri primerjanju kazalec 

uporablja za premikanje vzdolţ deske. S prstom pokaţe na predmet na deski, podobo predmeta 

zadrţi v spominu, nato poišče enak predmet na mizi ter ga z drugo roko postavi na desko poleg 

izbranega predmeta. 

 

Razvrščanje 

To je stopnja več v razvoju mišljenja. Razvrščanje je najpomembnejše učno orodje, kajti otrok 

svet, ki ga obdaja, razvršča in mu daje pomen. Otroci začnejo razločevati svet okoli sebe ţe 

kmalu po rojstvu. Razpoznavajo različne predmete in osebe, iščejo podobnosti in razlike ter jih 

smiselno razvrščajo v svojem okolju. To je stalen proces in vodi v razvoj in oblikovanje 

intelektualno miselnega orodja, ki je izredno pomembno za vse bodoče učenje. Nekateri otroci 

imajo zelo omejene sposobnosti za razvrščanje predmetov v svetu, v katerem ţivijo. Po njihovih 

reakcijah sodeč predvidevamo, da vedo zase in za svoje starše. Vendar to ni dovolj, da lahko 

razvrščajo predmete v širši okolici. 

 

Preden začnemo z razvrščanjem, mora imeti otrok veliko izkušenj z nameščanjem, vzporejanjem 

in udarjanjem. Razvrščati pričnemo znane predmete, če je potrebno, mu vodimo roko. Včasih 

otrok porabi zelo veliko časa za izbiro in pravilno odločitev. Opazujemo tudi otrokov pogled. 

Najprej otroku ponudimo po en predmet, če pravilno razvršča, povečamo število predmetov. Ko 

začnemo z večjim številom predmetov, uporabljamo tako imenovano sejanje. To pomeni, da 

terapevt v vsako posodo, ki je namenjena razvrščanju, da nekaj predmetov, ki jih nato otrok 

razvrsti. Če otrok še vedno okleva, mu pomagamo z vodenjem roke. Nikoli ne rečemo »Ne.« ali 

»To ni prav.«, ampak le pokaţemo s kazalcem na pravo posodo. 

 

Otrok razvršča tudi slikovni material, ko je pri razvrščanju povsem samostojen, dodamo govor. 

Predmete in slike poimenujemo. Zavedati se moramo, da se razumevanje pojavi pred govorom. V 
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tej fazi, ko otrok samostojno razvršča, ţe lahko govorimo o razumevanju, prav zato šele sedaj 

otroka spodbujamo tudi z govorom.   

 

Odbiranje – ločevanje 

Nekateri otroci začnejo z zgodnejšo obliko razvrščanja, to imenujemo ločevanje ali odbiranje. 

Otrok pobira samo enake predmete iz enega kompleta, začne z naslednjim. Ta stopnja je manj 

fleksibilna in na niţjem nivoju, zato pomagamo otroku, da preide v bolj fleksibilno pravo 

razvrščanje. Na začetku mu pomagamo tako, da mu ponudimo po en predmet, on pa ga le 

pravilno razporedi. Število predmetov postopoma povečujemo. Pomoč mu ponudimo tudi tako,da 

predmete pred njim pokrijemo z dlanjo. Na razpolago mu pustimo samo tiste, ki jih mora tisti 

trenutek razporediti. 

 

Gradnja s kockami   

Otrok si pri gradnji s kockami pridobiva izkušnje o funkcionalnih odnosih. Najprej kocke niza v 

vrsto in šele nato eno vrh druge. V najzgodnejši fazi le poskuša in tako povsem naključno naredi 

neko strukturo. Ti poskusi otroku omogočajo, da ima strukturo najprej v mislih in jo šele potem 

tudi naredi. To vodi otroka v strukturalno mišljenje. 

 

Nizanje 

Vsa učna orodja so odvisna od otrokovih sposobnosti, da vse aktivnosti opravlja povezano in 

neprekinjeno. Nizanje otroku omogoča, da stvari sprejema, organizira in ureja ter pričakuje in 

predvideva, kaj bo naslednje. 

 

Risanje in čečkanje 

Otrok začne »risati« tako, da z dvema palicama v rokah giblje po podlagi. Premika ju v vse smeri 

tako, kot bi čečkal. Na začetku mu roke vodimo. Palice kasneje zamenjamo z barvicami in otrok 

prav tako čečka v vse smeri z obema rokama. Trudimo se, da je telo čimbolj gibljivo in da roke 

steguje in giblje v vse smeri levo, desno, gor, dol, kroţno in cikcak. Vleče eno roko k drugi ali 

eno roko stran od druge. 

 

Naslednja stopnja je povezovanje točk, najprej v ravnih linijah, nato pa v obliki različnih likov. 

Ko otrok riše črte, najprej poveţe točke s kazalcem, nato pa še s pisalom. Na podoben način 

lahko otroka učimo pisati prve črke. 

 

Čeprav z otrokom praviloma ne govorimo, ga moramo ob njegovih neprimernih in burnih 

reakcijah pomiriti s primernimi besedami. S primernimi besedami ga umirimo zato, da bo lahko 

nadaljeval z delom. Otroka umirimo, vendar zaradi tega dela ne prekinemo. Če bo otrok rad 

prihajal in se ţelel igrati, bo to samoiniciativna in notranje motivirana igra, tako kot dela 

normalno razvit otrok v domačem okolju. Cilj tega je, da se otrok uči, raziskuje in razume. Tako 

obravnavo lahko raztegnemo tudi do dveh ur. 
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LUCIJA BATIČ, dipl. delovni terapevt, terapevt RNO 

 

DELOVNA TERAPIJA PRI OSEBAH Z GIBALNIMI 

MOTNJAMI 
 
 

Delovna terapija je umetnost in znanost v načinu podajanja znanja posameznikom pri izvajanju 

njim pomembnih vsakodnevnih aktivnosti kljub okvari, prizadetosti in oviranosti. Sredstvo 

zdravljenja v delovni terapiji se nanaša na vse aktivnosti, ki zapolnjujejo človekov čas in dajejo 

smisel njegovemu ţivljenju. V izrazoslovju delovne terapije so aktivnosti poimenovane po 

področjih človekovega delovanja. Ta področja se delijo na področje dnevnih aktivnosti, 

produktivnosti in aktivnosti prostega časa. (AOTA, 1994) V delovni terapiji si prizadevamo 

razviti praktično mišljenje in izvajanje aktivnosti na osnovi obstoječih sposobnosti, danosti in 

funkcij. Usmerjena je v razvoj otrokove samostojnosti in čim manjšo odvisnost od tuje pomoči. 

 

Aktivnosti delovne terapije: 

- individualni pristop in izvajanje terapije, 

- učenje dnevnih aktivnosti, 

- prilagajanje in svetovanje ob vstopu v šolo, 

- uporaba računalnika, 

- trening uporabe medicinsko-tehničnih pripomočkov. 

 

SEDENJE 

 

Pri vseh aktivnostih je otrok preteţno v sedečem poloţaju, zato je sedenje izredno pomembno. 

Osnova dobrega sedenja je stabilna in mobilna kontrola hrbtenice, trupa, ramenskega obroča in 

glave. Ko se otrok vertikalno in simetrično poravna, rok ne uporablja več za podporo in 

prestrezanje, ampak ju usmeri v poseganje, prijemanje in spuščanje predmetov. 

 

 

 
Slika 1: Primeri sedenja 
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INDIVIDUALNI PRISTOP IN IZVAJANJE DELOVNE TERAPIJE 

 

1. Seznanitev z otrokovo dokumentacijo in intervju s starši 

Individualna obravnava daje terapevtu moţnost, da dela s posameznikom. Vsak posameznik je 

edinstvena oseba, ki ima svoje vrednote, cilje in potrebe. Tako ima terapevt moţnost, da otroka 

po ocenjevanju dobro spozna in se seznani z načinom ţivljenja pred prihodom v delovno terapijo. 

Če otrok zmore, tudi sam izrazi ţelje in potrebe ter v program vključuje različne aktivnosti, 

drugače pa pri zastavljanju ciljev pomagajo starši. 

Podrobneje se zbirajo naslednji podatki: 

- osebni podatki, 

- katere so njegove trenutne skrbi, ki se nanašajo na vključevanje v vsakodnevne ţivljenjske 

aktivnosti, 

- katera področja mu povzročajo teţave in na katerih področjih je uspešen,  

- kakšne so njegove izkušnje v preteklosti, 

- kakšni so njegovi interesi, kakšna so pričakovanja, katere so otrokove prioritete in ţeleni 

izidi. 

 

2. Analiza izvajanja aktivnosti (kaj zmore in kaj ne) 

Pri izbiri in aplikaciji aktivnosti mora terapevt upoštevati otrokovo starost, stopnjo prizadetosti, 

ţelje, potrebe in zastavljene cilje. Opredeli sposobnost izvajanja aktivnosti vsakodnevnega 

ţivljenja, ki vključuje dnevne aktivnosti, kot so oblačenje, obuvanje, ter širših dnevnih aktivnosti, 

kar vključuje izobraţevanje, delo, igro, prosti čas in sodelovanje v druţbi. 

 

3. Zastavimo si kratkoročne in dolgoročne cilje 

Ob analizi izvajanja okupacije se opredelijo spretnosti in vzorci izvajanja. V sodelovanju z 

otrokom oz. starši se oblikuje cilje, ki vodijo k ţelenim ciljem. 

 

4. Ocenjevanje 

Z uporabo različnih standardiziranih (AMPS) in nestandardiziranih testov (test dnevnih 

aktivnosti, test ročnih spretnosti, test nemotorične vidne zaznave) ocenjujemo dnevne aktivnosti, 

senzoriko, orientacijo, motorične spretnosti in komunikacijo. 

 

5. Plan obravnave 

Pripravljalne metode – običajno pripravimo otroka na izvajanje aktivnosti (npr. vaje za povečan 

obseg giba, večanje mišične moči, učenje zapenjanja gumbov na modelu). 

 

Namenske metode – to je aktivnost, ki jo otrok izvaja v realnem svetu (npr. zapne zadrgo na 

majici ali zaveţe čevelj). 

 

6. Izvajanje obravnave 

Tu natančno opredelimo terapijo posameznega otroka. Npr.:  

- 2-krat tedensko individualna obravnava, 

- 1-krat tedensko igre v bazenu,  

- 1-krat na štirinajst dni igralno-terapevtske urice (skupinske igre, kjer ima vsak otrok svojega 

terapevta, ki mu nudi toliko pomoči, kolikor jo pri izvajanju aktivnosti potrebuje). 
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7. Preverjanje obravnave 

Na koncu ponovno naredimo teste in preverimo, kateri cilji so ţe doseţeni, s katerimi ţe 

zastavljenimi cilji pa nadaljujemo. Te cilje predstavimo celemu timu, ki obravnava posameznega 

otroka. 

 

UČENJE DNEVNIH AKTIVNOSTI 

 

Hranjenje 

Hranjenje je pri otroku zelo zahteven proces, saj je osnova za kasnejši razvoj govora. Začnemo ga 

učiti s kašasto hrano, nadaljujemo z manj pretlačeno hrano. S kompaktno hrano ne smemo 

predolgo čakati, tako mu damo meso ali celo piščančje bedro. Mlečni proizvodi so sicer dobri, 

vendar včasih z njimi pretiravamo, saj povzročajo povečano izločanje sluzi. Pomembno je, da 

otroku ponudimo čimbolj raznoliko hrano. 

 

Hranjenje z ţlico 

Otrok mora imeti pri tem dober poloţaj telesa, koordinacijo roka – oko – usta, sposobnost zapreti 

usta in pobrati hrano z ţlice (spodnja ustnica ostane, da zadrţi ţlico, z zgornjo ustnico potegne 

hrano, ko izvlečemo ţlico iz ust). Hrano damo vedno na sredino jezika. 

 

Slika 2: Jedilni pribor z odebeljenimi ročaji 

 

Ţvečenje 

Ko otrok ţe lepo je z ţlico, poskušamo tudi z ţvečenjem. Damo mu nekaj, kar lahko potegnemo 

iz ust, npr. podolgovat košček mesa. Na začetku bo otrok samo posesal sok, kasneje pa bo začel 

ţvečiti. Če to apliciramo med kočnike, bodo začeli mleti. Tudi jezik je prisiljen, da se začne 

gibati lateralno. 

 

 
   Slika 3: Prilagojena kroţnika 
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Pitje iz kozarca 

Tekočino je mnogo teţje kontrolirati kot trdo hrano. Kozarec poloţimo med ustnice in ne med 

zobe. Ustnice morajo biti zaprte. Kozarec rahlo prislonimo na spodnjo ustnico. Tekočine v usta 

ne zlivamo, ampak naj bo kozarec prirezan na eni strani, da se ne dotika nosu, ko ga nagnemo, 

ker bi to sproţilo nagib glave nazaj.  

 

Kozarec naj bo iz mehke plastike, da ga lahko malo stisnemo in preprečimo uhajanje tekočine ob 

straneh, kozarec nagnemo toliko, da jo otrok posrka. Med posameznimi poţirki ne odmikamo 

kozarca. 

 

Slika 4: Prilagojeni lončki 

 

Oblačenje 

Kadar pričnemo otroka učiti oblačenja, moramo poskrbeti, da: 

- je obleka dovolj velika in elastična, 

- otrok stalno spreminja poloţaj, 

- se otrok vidi v ogledalu, 

- najprej oblečemo slabšo polovico telesa,  

- mu nikdar na silo ne odpiramo dlani, 

- mu nudimo natanko toliko pomoči, kolikor jo otrok potrebuje. 

 

 

Slika 5: Priprave na učenje oblačenja 
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PRILAGAJANJE IN SVETOVANJE OB VSTOPU V ŠOLO 

 

Vloga delovnega terapevta v tem obdobju se nanaša predvsem na adaptacijo okolja. Če otrok 

obiskuje delovno terapijo, je priporočljivo ob vstopu v šolo povabiti v terapijo cel razred, da se 

sošolce seznani z delom v terapiji. Sošolci bodo tako laţje razumeli posebne potrebe otroka. V 

šoli otrok s posebnimi potrebami potrebuje prilagojeno mizo, stol, pisala, nedrsečo podlogo in 

morda celo računalnik. 

 

UPORABA RAČUNALNIKA 

 

Okrnjena fina motorika in teţave pri vizuelno-motorični koordinaciji onemogočajo otroku 

izraţanje na klasični pisni način. Včasih se otrok ne zmore izraţati niti verbalno. Prav računalnik 

omogoča presenetljive moţnosti za premostitev fizičnih in senzornih omejitev. 

 

Uporaba računalnika: 

- izboljšuje perceptivno-kognitivne funkcije, 

- olajša komunikacijo z okoljem, 

- omogoča individualno učenje, ki je prilagojeno njegovim sposobnostim,  

- otrok nove informacije sprejema hitro, če le niso prezahtevne, 

- neopazno pridobiva nove spretnosti, saj je motivacija izredno visoka, 

- računalnik na ta način prispeva k izgradnji otrokove samopodobe. 

 

 

 

Slika 6: Prilagojeni tipkovnici 
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MEDICINSKO-TEHNIČNI PRIPOMOČKI 

 

Vsak otrok je svet zase, z vsemi svojimi posebnostmi in značilnostmi. Zato je potrebno, da 

terapevti poleg terapije predvidimo, katere ortopedske in ortotične pripomočke otrok potrebuje 

pri svojem vsakodnevnem ţivljenju in delu. 

Sem sodijo:  

- individualno prilagojena obutev, 

- individualno prilagojeni vozički na aktivni in elektromotorni pogon, 

- sanitarni pripomočki, 

- hodulje, 

- stojke, 

- individualno prilagojena tro- ali štirikolesa, 

- prilagojeni sedeţi in mizice, ki jih otrok potrebuje v šoli, 

- pripomočki za hranjenje in pitje, 

- pripomočki za pisanje, 

- prilagojena računalniška oprema, 

- opornice za noge in roke ipd. 

 

 

 

Slika 7: Prilagojen stol 
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KATJA BUCIK, prof. defektolog za osebe z motnjami sluha in govora, specialistka pomoči z 

umetnostjo, plesno-gibalna terapevtka 

 

PLESNO-GIBALNA TERAPIJA v CIRIUS Vipava 
 
IZVLEČEK 

 

Plesno gibalna terapija je kreativna oblika terapije, ki uporablja gibanje in ples v povezavi z 

glasom, glasbo in ostalimi umetnostnimi mediji kot terapevtsko sredstvo. Omogoča razvijanje in 

spodbujanje emocionalne, kognitivne, motorične, socialne in komunikacijske integracije 

posameznika. V svoje delo vključujem prvine plesno-gibalne terapije, tako v individualno kot v 

skupinsko obliko dela. Proces nudi terapevtu moţnost opazovanja osebnega izraţanja otroka, saj 

sta gibanje in govor osnovni komunikacijski in izrazni sredstvi. V programu dela s pomočjo 

celostnega pristopa, vezanega na komunikacijske aktivnosti pri otroku in mladostniku, razvijam 

celostno komunikacijo. Otroci in mladostniki v individualni logopedski terapiji, plesni delavnici 

in delavnici Usvajanje lastnega telesa in prostora pridobivajo nove izkušnje za razvoj 

komunikacijskih sposobnosti in celoten razvoj. Plesna delavnica, ki jo v Centru vodim ţe enajsto 

leto, je ena izmed dejavnosti, ki otroku in mladostniku omogoča doţivljanje novih izkušenj, 

nujno potrebnih za njegov razvoj in večjo kakovost ţivljenja. 

 

PLESNO-GIBALNA TERAPIJA 

 

Plesno-gibalna terapija (PGT) je ena izmed kreativnih umetnostnih terapij – pomoči z 

umetnostjo. Glede na umetnostne medije, s katerimi poteka tovrstna pomoč, se danes v svetu 

razvijajo zlasti še likovna, glasbena in dramska kreativna terapija. Vsaka od teh ima specifično 

razvojno zgodovino, specifične metode in izrazni medij. PGT je proces, v katerem je osnovno 

terapevtsko sredstvo telesno gibanje, kar zahteva opazovanje in natančno analizo gibanja. 

Gibanje je osnovni človekov komunikacijski sistem. Ko delamo z otrokom, se moramo zavedati, 

da celostna komunikacija temelji na gibanju. Otroci se z gibanjem igrajo, raziskujejo in uţivajo v 

različnih kombinacijah in kakovostih gibanja ter plesa. Vsako telo ima neskončno različnih 

moţnosti izraţanja.  

 

  

Slika 1, 2: Plesna skupina Vrtiljak 
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Ples lahko razdelimo na pet elementov. Kadar se oseba giblje, telo uporablja prostor, moč in čas 

in tako ustvarja obliko gibanja, kar je peti element plesa. Vse te elemente povezujemo v različne 

odnose in zaporedja moči ter s tem ustvarjamo različne dimenzije, kvalitete plesnega gibanja. 

Velikokrat ţe sami elementi brez kakršnihkoli vzpodbud predstavljajo osnovo za plesno-gibalne 

dejavnosti. Osnova za potek PGT je velikokrat ustvarjalno gibanje, ki je bistvena sestavina plesa. 

Uporaba domišljije je v otrokovem odkrivanju gibanja izrednega pomena, če le cilje in način dela 

prilagodimo njegovi starosti, sposobnostim in interesom. 

 

VKLJUČEVANJE ELEMENTOV PLESNO-GIBALNE TERAPIJE V LOGOPEDSKO 

TERAPIJO 

 

Celostna komunikacija temelji na gibanju. Gibanje je osnovni človekov komunikacijski sistem. 

Gibalni in govorni razvoj sta med seboj tesno povezana, saj je govor tudi gibalna dejavnost, 

močno odvisna od osnovnega mišičnega tonusa. Kontrola trupa in glave vpliva na kvaliteto 

dihanja in gibljivost govornih organov. Za osnovni mišični tonus je pomembno, da je dovolj 

visok, da nas drţi proti gravitaciji, in dovolj nizek, da nam omogoči dihanje in seveda 

artikulacijo, ki je posledica skupine gibov, ki jih proizvaja celo telo. Zato je moţnost podpreti 

posamezen glas z gibanjem celega telesa velika pomoč pri pridobivanju in korekciji posameznih 

glasov. Fina motorika in kompleksni gibi govornih organov se teţko razvijejo brez predhodno in 

vzporedno razvijajoče se grobe motorike celega telesa. Od velikih gibov celega telesa in 

raziskovanja prostora prehajamo do preciznih gibov artikulacijskih organov. Govor zahteva zelo 

kompleksno gibalno dejavnost, ki jo omogoča normalen razvoj. Je čudovita sposobnost, ki nudi 

človeku svobodo in kreativnost.  

 

Komunikacija je kompleksna aktivnost, ki se odvija na različnih kanalih: jezik, obrazna mimika, 

artikulacija posameznih glasov, telesni gibi in prav zato upoštevanje vsega tega pri logopedski 

terapiji. Elementi plesa pomenijo besednjak za vse vsebine na vseh področjih dela. Poznamo 

področje prostora, zavedanje lastnega telesa, oblike, smeri gibanja, občutek za ritem, povezave 

gibanje – melodija, gib – glas itn. Vse elemente lahko apliciramo na področje celostne 

komunikacije, govora, branja in pisanja.  

 

Velik poudarek je tudi na razvijanju preverbalnih sposobnosti: očesni kontakt, kontrola dihanja, 

pozornost, sposobnost ponavljanja, igra in izmenjava (turn talking). Ritem, prostor, kvaliteta 

giba, čas, dinamika gibanja, vse to oblikuje naše gibanje, celostno komunikacijo. 

 

USVAJANJE LASTNEGA TELESA IN PROSTORA SKOZI GIBANJE – RAZVIJANJE 

KOMUNIKACIJSKIH SPOSOBNOSTI PREKO IGRE IN GIBA 

 

Skupinsko obliko logopedske terapije v Centru izvajamo logopedinje. Čim več se je otrok 

sposoben gibati, tem večje območje usvaja in toliko več je sposoben dojemati. Zato jim moramo 

omogočiti čim več situacij, kjer je moţnost pridobivanja izkušenj v konkretni situaciji, ki jo 

polnočutno doţivijo. Vaje, ki se navadno izvajajo v logopedski ambulanti za mizo in na papirju, 

postavimo v prostor in čas. Skozi gibalne dejavnosti spoznavajo in bogatijo svoje izkušnje v 

odnosu do lastnega telesa, drugega otroka in prostora oz. drugih objektov. 

 

Otrok si določeno stvar bolje zapomni, ko je njegovo telo prav tako ali v enaki meri aktivno kot 

njegovi moţgani. Integracija gibanja in igre v procesu učenja koristno vpliva na učence, beremo 
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v številni literaturi, saj gibanje: izboljšuje cirkulacijo krvi in kisika, zvišuje vsebnost kisika v 

moţganih, uravnava otrokovo razpoloţenje, zvišuje raven notranje motivacije, zmanjšuje 

negativne vplive učenčevega sedenja, povečuje zainteresiranost, vzdrţuje ravnovesje med 

duševnim in telesnim stanjem. 

 

Vsak glas lahko podpremo z gibanjem 
celega telesa

E

U

A

I

O

Ž

H

D

  

Slika 2, 3: Primeri vključevanja gibanja v proces pridobivanja glasov in opismenjevanja 

 

 

Branje je gibanje oči. Pisanje je gibanje roke. Je gibanje, ki zahteva najvišji nivo motoričnih 

spretnosti. To učenci lahko doseţejo le z nujno potrebno pripravo na začetno opismenjevanje, ki 

vključuje številne vaje. Ker je pisanje gibanje po ploskvi v natančno določeni smeri, morajo 

učenci pred opismenjevanjem izuriti občutek za orientacijo in smer, fino motoriko roke, prstov in 

oči ter njihovo koordinacijo. 

 

  

Slika 4, 5: Prikaz gibalnih aktivnosti v različnih skupinah 

 

 

Program dela vključuje: očesni kontakt, opazovanje, zrcaljenje, raziskovanje smeri in oblike 

gibanja, zaporedje gibanja (časovno, prostorsko), raziskovanje lastnega telesa in prostora, 

različne načine gibanja, vizualno-motorično koordinacijo ter časovno, prostorsko in kvalitativno 

orientacijo, pozornost in upoštevanje zaporedij in navodil v igri. Elementi plesa so besednjak na 

vseh področjih dela ter predstavljajo pomembno izhodišče in rdečo nit preko vseh vsebin gibalnih 

igric. Področja se prepletajo, struktura ure pa je konstantna: pozdrav, gibalne igre in zaključek. 

Vţivljanje v določeno vsebino in doţivljanje tega v skupini otroku pomeni spoznavanje in 

razvijanje občutljivosti ter sprejemanje drugega. 

Zaporedje gibanja

- Prostorsko

- časovno

OBLIKE GIBANJA

Vzorci gibanja

Smeri gibanja

Oblike gibanja
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Preglednica 1: Elementi plesa 

 

Vsebina delavnice oz. čemu so gibalne igre namenjene: 

 opazovanje otrokovega/mladostnikovega gibanja ter ocena njegovega kognitivnega, 

emocionalnega in socialnega stanja; 

 spodbujanje interakcije med terapevtom in otrokom skozi plesno-gibalne terapevtske 

dejavnosti; 

 spodbujanje občutka pripadnosti skupini; 

 spodbujanje neverbalne komunikacije skozi gibanje (plesno-gibalna terapija je pomembna 

pot neverbalnega izraţanja občutkov in misli, ki jih otroci/mladostniki teţko osvestijo in 

besedno izrazijo); 

 učenje konstruktivnega reševanja konfliktov skozi gibanje; 

 spodbujanje senzomotorične integracije, vizualno-motorične koordinacije in slušno-

motorične koordinacije; 

 spodbujanje otrokovega/mladostnikovega razvoja na področjih:  

- zaznavanja lastnega telesa in prostora, 

- zavedanja telesnih in prostorskih omejitev, 

- prostorske orientacije,  

- telesne orientacije,  

- prostorskega načrtovanja in obvladovanje kinesfere (gibalnega prostora),  

- telesne samopodobe, 

- grobe in fine motorike,  

- senzomotorike govoril, 

- usmerjanja in vzdrţevanja pozornosti,  

- kontrole impulzov,  
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- vizualne, avditivne in kinestetične percepcije in diskriminacije, 

- lateralizacije,  

- fokusiranja – notranja orientacija (sposobnost prehoda čez sredinsko linijo med prednjim 

in zadnjim delom telesa; integrirano delovanje zadnjega in prednjega dela moţganov), 

- centriranja – zunanja orientacija (sposobnost prehoda čez sredinsko linijo med zgornjim 

in spodnjim delom telesa; integrirano delovanje spodnjega in zgornjega dela moţganov) 

- drţe telesa in tonusa,  

- kontrole govoril in dihanja, 

- ritma dihanja, gibanja in govora idr.; 

 spodbujanje povezave leve in desne moţganske hemisfere (plesno-gibalne terapevtske vaje 

za izboljšanje interhemisferne integracije); 

 razvijanje sposobnosti uporabe notranjega in zunanjega govora za opisovanje potreb ter 

predstavljanje izkušenj; 

 razvijanje sposobnosti vidnega sledenja predmeta prek sredinske linije telesa; 

 razvijanje sposobnosti povezovanja vizualne, avditorne, taktilne in vestibularne informacije; 

 razvijanje usklajenosti gibanja in simetrije gibov; 

 spodbujanje gibalne inteligence; 

 razvijanje perceptivnih in višje spoznavnih funkcij; 

 učenje pravilnega dihanja in premagovanja stresnih situacij s pomočjo dihalnih tehnik; 

 trening sproščanja skozi gibanje in umirjanje telesa; 

 krepitev otrokove/mladostnikove osebne kompetentnosti in samopotrjevanja preko plesno- 

gibalne- estetske izkušnje; 

 razvijanje sposobnosti verbalne in neverbalne ekspresije (celostne komunikacije) preko 

terapevtsko-igralnih aktivnosti; 

 razvijanje sposobnosti izraţanja doţivljanja z gibanjem telesa in facialno ekspresijo; 

 razvijanje iniciativnosti v komunikacijskem procesu; 

 razvijanje medosebne komunikacije v paru, v majhnih skupinah in veliki terapevtski skupini; 

 večanje gibalnega besednjaka posameznika in spodbujanje gibalnega vedenja otrok in 

mladostnikov. 

 

PLESNA DELAVNICA IN PLESNA SKUPINA VRTILJAK 

 

Plesna delavnica poteka v dveh skupinah, v katere so otroci in mladostniki razdeljeni po starosti. 

Vanjo so vključeni pokretni otroci (otroci, ki samostojno hodijo) ter otroci in mladostniki na 

invalidskih vozičkih. Vseh 18 plesalcev in 5 soplesalcev (strokovnih sodelavcev) sestavlja plesno 

skupino Vrtiljak.  

 

Ime za skupino so izbrali otroci. Vrtiljak je igrivo ime, ki sporoča, da plešejo otroci in 

mladostniki, hkrati pa izhaja iz aktivnosti vrtenja. Vrtenje otrok in vrtenje koles na invalidskih 

vozičkih, vse to je del neskončnega gibanja in izražanja plesne skupine. Vsak plesalec na 

invalidskem vozičku ima svojega soplesalca.  

   

V plesno-gibalne dejavnosti vpletam spoznavanje lastnih vzorcev gibanja, različne kvalitete 

gibanja, elemente plesno-gibalne terapije, različne zvrsti plesa in plesno-gibalne improvizacije. 

Vsako telo ima neskončno različnih moţnosti izraţanja. Zastavljen program dela je zato zelo 

pester: plesne in gibalno-ritmične igrice, druţabni in modni plesi, sestavljanje različnih 

kombinacij korakov na pobudo otrok, ustvarjalni ples (otrok ob različnih vsebinskih in 
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predmetnih spodbudah oblikuje svoje lastno gibanje) in govorno-gibalne igrice (vaje sproščanja, 

dihalne vaje, igre fonacije ter povezovanja giba in glasu). 

 

Otrok se z gibanjem igra, raziskuje in uţiva v različnih kombinacijah in kvaliteti gibanja; moja 

vloga pri tem pa je, da s točno določenimi cilji – kaj, kako in zakaj – to gibanje vodimo v različne 

plesno-gibalne dejavnosti, ki jih otrok potrebuje.  

 

Stopnje vključevanj otrok v plesno-gibalne dejavnosti se ves čas prepletajo:  

 

1. Spontana funkcijska gibalna igra 

Tako gibanje izhaja iz otroka in je največkrat izraz otrokovega čustvenega razpoloţenja. Otrokom 

s posebnimi potrebami je potrebno ustvariti pogoje, da lahko začnejo razvijati spontano gibanje. 

Terapevt lahko prevzame vlogo otrokovega gibalnega aparata in sledi njegovi ţelji in gibalnemu 

izrazu. Tu je potrebna zelo velika senzorna poslušnost osebe, ki z otrokom dela, da ne pride do 

nehotnega vodenja gibanja. 

 

2. Opazovanje gibanja  

Otrokovo okolje je njegova zakladnica idej in kasneje izkušenj. Opazovanje gibanja v okolju je 

ena od oblik otrokovega raziskovanja in osnova za njegov gibalni besednjak. Otroci sledijo z 

očmi vsakemu gibanju, premikanju stvari, predmetov in oseb v okolici, ki zbudijo otrokovo 

pozornost. 

 

3. Posnemanje gibanja  

Otrok posnema skoraj vse, kar vidi, vse kar mu je zanimivo in prijetno, novo. Posnemanje kot 

metoda dela v plesni delavnici predstavlja krasen, za otroka razumljiv in preprost način 

spodbujanja razvoja gibalne koordinacije, orientacije v telesni shemi, zaznavanja in 

predstavljivosti. Neposredno posnemanje terapevta ali drugega otroka je lahko zabavna 

sprostitev, priprava na kasnejše plesno-gibalne vsebine ali pa najprej sprejemanja in nato 

prilagajanja gibalnemu jeziku druge osebe. 

 

4. Vključevanje v plesno-gibalne igrice in rajalne igre  

Z igro raste otrok v veliko, neznano ţivljenje, ga z njo raziskuje in si nabira izkušenj, v igri se 

izraţa. Otroci s posebnimi potrebami so omejeni v svojem obsegu aktivnosti. Enako velja za 

pridobivanje izkušenj skozi igro. Nekateri se ne morejo kotaliti, valjati, teči sami, zazibati se po 

glasbi itn. Ker jim manjka izkušenj, je prav, da jih v igri podpiramo in spodbujamo. Pomembno 

je vedeti, kaj otrok potrebuje, kakšne so smeri njegovega razvoja, in mu na osnovi tega ponuditi 

doţivljanje izkušenj tudi skozi igro in s tem spodbujati razvoj otrokovih sposobnosti. 

 

Različne spodbude, kot so glas, zlog, besede, zgodbe, predmeti in uporaba domišljije, so mi v 

pomoč pri vodenju otrok. Le-ti velikokrat gibalno izrazijo svojo idejo, občutenje, ki mu sledim 

pri nadaljnem poteku ure. Otroci se močno vţivijo v potek gibalne igrice, radovednost, ţelja po 

novem, raziskovanju je velika. Velikokrat nas otroci vodijo v potek igrice in tako nastajajo nove, 

še nedoţivete izkušnje. 

 

Vključevanje v skupino, sprejemanje drug drugega, skupinska dinamika, telesni kontakt in 

skupno gibanje so pomembni elementi pri rajalnih in plesno-gibalnih igricah. Pomembno je tudi, 

da otrok prisluhne navodilom in se jih skuša drţati. Upoštevati mora vrstnike in njihovo vlogo v 

igri. 
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5. Spontano gibalno obnavljanje značilnih gibalnih vzorcev iz okolja 

Otrokovo gibalno reagiranje na različne zunanje spodbude je za otroka nekaj vsakdanjega. Pri 

otroku s posebnimi potrebami je nujno, da so te spodbude močnejše, številčnejše in pogostejše. 

Otrok ustvarja gibalne oblike ali pa posnema zunanje spodbude in jih obogati s svojim izrazom. 

 
6. Samostojno oblikovanje gibalnih motivov 

Otroci so svobodni v oblikovanju in ustvarjanju novih, sebi lastnih gibalnih motivov. Med njimi 

poteka komunikacija: v paru, majhnih skupinah ali pa v celi skupini skupaj. Otrok potrebuje tudi, 

da sam vodi celo skupino vrstnikov in mu ti z zaupanjem sledijo ali odgovarjajo njegovemu 

gibalnemu izrazu. Ustvarjalno-gibalne dejavnosti olajšujejo komunikacijo vsem otrokom, ne 

glede na njihove posebne potrebe, saj jim zadovoljujejo osnovno potrebo po gibanju in za 

človeka značilno potrebo po ustvarjanju. Skupinsko delo daje otroku moţnost zadovoljevanja 

potrebe po druţenju, po pripadnosti skupini, po varnosti in uveljavljanju v skupini. Plesno-

gibalno izraţanje zanje predstavlja prijetno spoznanje in koristne izkušnje. 

 

S plesno skupino Vrtiljak smo poleg rednih plesnih nastopov v Centru in na različnih festivalih in 

prireditvah sodelovali tudi v številnih plesnih projektih doma in v tujini. Program plesne 

delavnice je bil leta 2001, 2002 in 2003 del Inovacijskega projekta »Plesna delavnica z elementi 

plesno-gibalne terapije za otroke s posebnimi potrebami«, ki ga je na javnem razpisu Skriti 

zaklad podprlo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport kot projekt za uveljavljanje in izmenjavo 

projektnih doseţkov na mednarodni ravni. 

 

VKLJUČEVANJE PLESNE SKUPINE VRTILJAK V MEDNARODNE PROJEKTE  

 

EUROLINE je evropski projekt, katerega osnovni cilj je oblikovati vez kulturne komunikacije 

med čim več drţavami, skušati povezati širok krog ljudi ob upoštevanju tako socialnih razlik kot 

drugih posebnih potreb posameznikov in jim ponuditi moţnost kreativnega dela v vrsti 

vznemirjajočih umetnostnih dejavnosti, številnih izzivov in dogodkov. V projektu sodelujejo 

posamezniki ter različne amaterske in profesionalne skupine z več umetnostnih področij. 

 

CULTURE 2000 je druţbeni program za pet let (2000–2004). Zajema široko paleto dejavnosti 

(različni festivali, koprodukcije, razstave, ustvarjalne stvaritve, izleti, strokovna srečanja in 

konference), ki jih tudi finančno podpira. Celoten program je namenjen tako umetnikom in 

kulturnim delavcem kot tudi strokovnim delavcem in mladi populaciji. Poseben poudarek je na 

vključevanju oseb s posebnimi potrebami in tistih, ki so socialno ali ekonomsko ogroţeni.  

 

Projekt NEW CREATION (Euroline Project), mednarodni seminar kreativnih delavnic, je 

potekal v letu 2002 v Atenah v Grčiji. Ustvarjalno dogajanje in končno produkcijo je ves teden 

oblikovalo 172 udeleţencev iz 14 drţav. Vseh deset članov plesne skupine Vrtiljak se je vključilo 

v plesno delavnico, v okviru katere smo imeli samostojen nastop s krajšo predstavo Povabilo na 

ples. Poleg te pa so potekale še likovna, gledališka, glasbena, pravljična delavnica in delavnica 

videoprodukcije. Delo v vseh delavnicah je potekalo pod istim naslovom in s skupnim ciljem – 

končna produkcija. V njej smo sodelovali vsi udeleţenci in mentorji ter ustvarili dveurno 

prepletanje improvizacij in naučenih vsebin plesa, glasbe in igre. Vsa zgodba je dobila pravo 

podobo v kostumih in scenskih elementih likovne delavnice ter z enkratnimi videostvaritvami. 

Poleg dejavnega dela v delavnicah je bil to pravi kraj za diskusije, izmenjave izkušenj, svobodno 

individualno ustvarjanje in načrtovanje skupnih projektov ter kovanje novih idej. Druţenje in 

spoznavanje novih prijateljev je veliko darilo, ki smo si ga drug drugemu podarili. 
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V oktobru 2002 pa se je v Portu na Portugalskem odvijal mednarodni festival 

INTERNATIONAL FESTIVAL OF PERFORMING AND VISUAL ARTS, Mednarodni festival 

odrskih umetnosti z naslovom DISTANCE TRAVELLED: EUROPE AND THE WORLD 

(Euroline Project). Na odprtem odru smo se predstavili s plesno predstavo Dreaming my Dreams, 

s katero smo ţeleli sporočiti, da lahko plešemo, se gibamo v ritmu, uţivamo v zavedanju svojega 

telesa, kadar to ţelimo in tako, kot si ţelimo. Treba pa je poskusiti, si upati, saj je teţko opisati 

uţitek, ki ga gibanje prinaša vsem, ki so si ţeleli plesati, a doslej niso vedeli, da lahko. Nam je to 

uspelo. Tema festivala, potovanje, nam je bila spodbuda za predstavitev našega sveta občutenj in 

doţivljanj. Naše sanje so naše ţivljenje. Deţela spoznavanja, raziskovanja, prijateljstva, veselja, 

povezanosti, ljubezni – to je svet, skozi katerega potujemo in v katerem ţivimo dan za dnem. 

Angleški valček, mambo, skupinski plesi, plesna improvizacija predstavljajo naš svet plesa. Ko 

zdruţimo uţitek ob gibanju različnih kakovosti in razseţnosti, ko se doţivljanju ritma pridruţi še 

potreba po poseganju v prostor in oblikovanju prostora s telesom, lahko govorimo o plesu – plesu 

za vsakogar. 

 

Mail Art Exhibition – razstava likovnih del, poslanih na razstavo kot razglednice, je naslednja 

stopnja projekta Euroline. Mail Art Exhibition je bila postavljena v prostorne hale v muzeju 

tramvajev v Portu. Likovna dela, fotografije, sporočila so bila v velikosti razglednic razstavljena 

vsak trenutek na izviren in edinstven način. Vse to je dalo glavnemu sloganu razstave še močnejši 

poudarek. Posebno veseli in ponosni smo bili na štiri izdelke mladostnikov našega Centra, ki so 

svojo predstavo Potovanja vsak po svoje upodobili na svoji razglednici.  

 

Udeleţenci festivala iz 11 drţav smo se predstavili z različnimi stvaritvami. Plesne predstave, 

pevski nastopi, gledališke igre, branje poezije, videoprojekcije ipd. z različnimi vsebinami, 

močnimi sporočili in široko paleto ustvarjalcev smo se predstavili v štirih festivalnih dneh. 

Strokovna ţirija festivala je dogajanje spremljala in ovrednotila s svojimi strokovnimi mnenji, 

umetniškim vtisom ter nagradami in priznanji za najboljše. Presenečeni, veseli in ponosni smo, 

da je plesna skupina Vrtiljak prejela nagrado in priznanje za najboljšo amatersko predstavo 

festivala. Ponosna sem na svoje plesalce, tako mladostnike kot soplesalce, sodelavce, ki so vsak 

po svoje prispevali k tako lepemu uspehu. To je velika potrditev in predstavlja novo energijo za 

naše nadaljnje delo in ustvarjanje. 

 

Projekt mednarodnih ustvarjalnih delavnic GETTING TO KNOW AND LIKE YOU v Atenah v 

Grčiji smo uspešno izpeljali v sodelovanju s partnerji iz Grčije, Latvije in Portugalske leta 2004. 

Nacionalna agencija MOVIT, Projekt Mladina je pozitivno ocenila program prijavljenega 

projekta in odobrila finančno pomoč. Brez tako velike finančne pomoči zahtevnega projekta ne bi 

mogli izpeljati. Udeleţilo se ga je 10 mladostnikov iz Centra in 7 strokovnih delavcev. Predstavili 

smo Center, Vipavo in Slovenijo kot našo deţelo, in sicer s plesom, pesmijo, kulinariko, 

videoposnetki in kulturnim izročilom ter sodelovali v enotedenskem dogajanju v Atenah. 

 

Umetnost je močno sredstvo druţbene komunikacije, ki nam ponuja varen izrazni medij in dovolj 

svoboden način sporočanja naših misli, izkušenj ter čustev (Macrell, 2005). Z nastopi plesne 

skupine Vrtiljak ţelimo vsebine »naših zgodb« sporočiti ter pribliţati oţji in širši javnosti. 

Mladostniki in otroci na invalidskih vozičkih ţe s prihodom na oder odprejo svojo zgodbo, 

gledalcu predstavljajo veliko uganko oz. novo situacijo, v katero so postavljeni. Vsak otrok, 

mladostnik plesne skupine Vrtiljak ima drugačne gibalne sposobnosti, drugačen gibalni 

besednjak; na eni strani močno gibalno oviranost, na drugi pa ţeljo po gibalnem izraţanju in 
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sposobnosti, ki jih lahko v plesu razvija. Tako pri sestavljanju koreografij kot izboru kostumov in 

glasbe je nujno upoštevati mladostnikove gibalne sposobnosti.  

 

Skozi dolgoletno sistematično opazovanje in spremljanje ugotavljam, da je predstavitev na odru 

velik korak k samostojnosti, plesno-gibalnem izraţanju, doţivljanu uspeha in zadovoljstva. 

Napredek članov plesne skupine Vrtiljak je viden na številnih področjih: 

 v skupinski dinamiki, pridobljeni prilagodljivosti in občutljivosti za sodelovanje, skupinskem 

reševanju problemov, upoštevanju pravil, sprejemanju odgovornosti v skupini,  

 v iniciativi pri vnašanju novih načinov gibanja in aktivnem sooblikovanju koreogreafije ter 

postavitve plesalcev v prostoru in na odru, 

 v razvoju spretnosti na področju grobe motorike, 

 v kvaliteti rotacij zgornjega dela telesa in s tem večje variabilnosti v gibanju na invalidskem 

vozičku, 

 v večanju in razvijanju kinesfere – gibalnega prostora in večji prostorski orientaciji, 

 v sposobnosti izraţanja doţivljanja z gibanjem telesa in mimiko obraza, 

 v usklajevanju gibanja s partnerjem in skupino, 

 v sodelovanju, v vzajemni komunikaciji celotne skupine plesalcev. 

Napredek v celostni komunikaciji posameznika je pomemben za t. i. sinhrono gibanje plesalcev. 

To ni le dobro naučena koreografija, ampak več kot to: plesalca oz. plesalci se med seboj 

pogovarjajo. Vsak droben gib se skuša vklopiti v ţe osvojeni gibalni vzorec. Ti gibi se pojavljajo 

sinhrono, saj se gibom enega odzovejo gibi drugega in tako naprej v nepretrgani verigi 

koordiniranih odzivanj. 

 

Pomembno vlogo za plesalca igra občinstvo, ki daje odgovor na plesno zgodbo. Najlepši odziv in 

razumevanje plesa otrok in mladostnikov na invalidskih vozičkih predstavlja gledalčevo 

sprejemanje in navdušenje. Na različnih odrih, pred različno publiko ter v različnih situacijah 

otroci in mladostniki pridobivajo nove izkušnje, kar pozitivno vpliva na njihovo samopodobo in 

jim predstavlja moţnost samopotrjevanja. 
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OPAZOVANJE IN OCENJEVANJE GIBALNEGA BESEDNJAKA OTROKA V 

UMETNOSTNOTERAPEVTSKEM PROCESU – ZBIRKA OCENJEVALNIH TESTOV 

 

OPAZOVALNA LESTVICA KVALITET GIBANJA 
 

Ime in priimek:       Spol: 

Letnica rojstva: 

Diagnoza:  

Datum ocenjevanja: 

Testna situacija, pogoji ocenjevanja: terapija/odrska predstavitev 

Ime ocenjevalca: 

 

*Opazovalna lestvica kvalitet gibanja (The Movement Observation Scale), modificirana po avtorici Alice Owen 

(1999), priredila Katja Bucik (2006) 

 

Preglednica 2: Opazovalna lestvica kvalitet gibanja, priredila Katja Bucik (2006) 

 
OCENJEVALNA LESTVICA: 

 

1 – nezadostno, 2 – zadostno, 3 – dobro, 4 – prav dobro, 5 – odlično 

 

Opazovalna lestvica kvalitet gibanja vrednoti različna področja gibanja v Labanovi terminologiji 

z numeričnimi ocenami v razponu od 1 do 5 za različne kvalitete gibanja. 

                           Leto izvajanja aktivnosti 
 
Kvalitete gibanja 

   Σ % 

Simetrija gibanja glede na plesno drţo      

Gibanje zgornjega dela telesa je gladko in tekoče      

Izkušnje dinamičnih kontrastov      

Variabilnost v uporabi gibalnih vzorcev      

Sposobnost zrcaljenja      

Dinamika v zrcaljenju gibov      

Prostorska orientacija v znanem prostoru      

Prostorska orientacija v neznanem prostoru       

Gibanje posameznika, usklajeno z gibanjem cele skupine      

Gibanje delov telesa, usklajeno z ritmom glasbe      

Ritmični posluh      

Vzpostavi očesni kontakt      

Zadrţi očesni kontakt       

Odnos plesalec – soplesalec      

Iniciativnost      

Ekspresivnost – izraznost      

Uţivanju v plesnem gibanju      

 
Σ 
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LESTVICA OCENE GIBANJA Z INVALIDSKIM VOZIČKOM  
 

Ime in priimek:       Spol: 

Letnica rojstva: 

Diagnoza:  

Datum ocenjevanja: 

Testna situacija, pogoji ocenjevanja: terapija/odrska predstavitev 

Ime ocenjevalca: 

 

       

                                Leto izvajanja           

                                    aktivnosti 

 

Kvalitete gibanja 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Σ 

 

 

 % 

Spretnost uporabe inv. vozička      

Gladkost gibanja       

Hitrost gibanja       

Sposobnost orientacije      

Obvladovanje gibanja naprej - 

nazaj    

     

Obvladovanje gibanja hitro – 

počasi 

     

Obvladovanje gibanja ravno – 

vijugasto 

     

Sposobnost vrtenja za ¼ obrata      

Sposobnost vrtenja za ½ obrata      

Sposobnost vrtenja za cel obrat      

Kontrola začetka in zaključka 

gibanja na verbalno navodilo 

     

Kontrola začetka in zaključka 

gibanja na glasbo (ritem) 

     

Obvladovanje pavze (mirovanja) v 

gibanju 

     

 

Σ 

     

*Lestvica ocene gibanja z invalidskim vozičkom (Spontaneous Movement Rating Scale), modificirana 

 po avtorici Alice Owen (1999), priredila Katja Bucik (2006) 

 

Preglednica 3: Lestvica ocene gibanja z invalidskim vozičkom, priredila Katja Bucik (2006) 

 
OCENJEVALNA LESTVICA: 

1 – ne more izvesti giba niti s pomočjo, 

2 – potrebuje pomoč za začetek in nadaljevanje gibanja, 

3 – potrebuje pomoč za začetek, potem pa nadaljuje, dokler gibanje traja, 

4 – sam začne gibanje, a potrebuje demonstracijo gibanja, 

5 – sam začne gibanje z verbalnim navodilom oziroma oporo, 

6 – spontano začne z gibanjem. 
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TEST GROBIH GIBALNIH FUNKCIJ  

 

1. Sistem ocenjevanja 

Vsako gibalno aktivnost ocenjujemo s 4-stopenjsko lestvico, rezultate pa zapisujemo v točkovni 

list, ki je v obliki obrazca. Ocene od 0 do 3 pomenijo 4 kategorije gibalnih sposobnosti: 

0 – ne začne z gibanjem, 

1 – začne z gibanjem (izvede manj kot 10 % določene aktivnosti), 

2 – delno izvede določeno aktivnost (od 10 % do manj kot 100 %), 

3 – popolnoma izvede določeno aktivnost. 

 

2. Sestava testa 

Test GMFM obsega 88 gibalnih aktivnosti, ki jih lahko v celoti izvede 5-letni otrok z normalnimi 

gibalnimi sposobnostmi. Pri testiranju se upošteva sposobnost otroka za samostojno izvedbo 

določene gibalne aktivnosti brez pomoči druge osebe. Za laţjo interpretacijo testa so posamezne 

gibalne aktivnosti zdruţene v poglavja, in sicer glede na klinično osnovane razvojne sekvence. 

Test vsebuje 5 poglavij, ki si sledijo v naslednjem zaporedju (Russel, 1993): 

 

a. Leţanje in obračanje – zajema 17 gibalnih aktivnosti, s katerimi ocenjujemo otrokove gibalne 

sposobnosti v hrbtnem in trebušnem poloţaju. Ocenjujemo naslednje sposobnosti:  

 obračanje iz trebušnega in hrbtnega poloţaja, 

 izvajanja različnih aktivnosti v hrbtnem in trebušnem poloţaju. 

 

b. Sedenje – zajema 20 gibalnih aktivnosti, s pomočjo katerih ocenjujemo otrokove sposobnosti: 

 zadrţevanja različnih sedečih poloţajev, 

 usedanja iz različnih poloţajev in v različnih situacijah, 

 prehajanja iz sedenja v druge poloţaje, 

 izvajanja specifičnih nalog ob zadrţevanju sedenja.  

 

c. Plazenje in klečanje – zajema 14 gibalnih aktivnosti, s pomočjo katerih ocenjujemo otrokove 

gibalne sposobnosti v štirinoţnem poloţaju in v poloţaju visokega klečanja. Ocenjujemo 

naslednje sposobnosti:  

 zavzemanje in zadrţevanje štirinoţnega poloţaja in visokega klečanja, 

 gibanje naprej po trebuhu, v štirinoţnem poloţaju in v visokem klečanju, 

 izvajanje različnih aktivnosti v štirinoţnem poloţaju. 

 

d. Stoja – zajema 13 gibalnih aktivnosti, s pomočjo katerih ocenjujemo gibalne sposobnosti 

otroka v stoječem poloţaju. Ocenjujemo naslednje sposobnosti:  

 zadrţevanje različnih stoječih poloţajev, 

 vstajanje iz različnih poloţajev, 

 izvajanje različnih aktivnosti v stoječem poloţaju. 

 

e. Hoja, tek, skakanje – vsebuje 24 gibalnih aktivnosti, ki jih otrok začne v stoječem poloţaju in s 

pomočjo katerih ocenjujemo naslednje otrokove gibalne sposobnosti:  

 različne načine hoje, 

 izvajanje določenih aktivnosti, kot so hoja po stopnicah navzgor in navzdol, brcanje ţoge, 

 izvedbo različnih poskokov. 
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V priročniku so opisana točna navodila za vsako gibalno aktivnost, glede začetnih poloţajev, 

izvedbe aktivnosti in točkovanja. 

 

3. Računanje skupnega rezultata 

Vsako poglavje vsebuje različno število gibalnih aktivnosti, vendar prispeva h končnemu 

rezultatu enakovredno število točk. Za vsako poglavje je narejen izračun v odstotkih. Dobljeno 

število točk v posameznem poglavju delimo z maksimalnim številom točk tega poglavja in nato 

mnoţimo s 100. Končni skupni rezultat dobimo z izračunom povprečja točk vseh petih poglavij. 

Rezultate zapišemo v poseben obrazec. 

 

4. Ciljna poglavja 

Ciljna poglavja so tista poglavja, pri katerih pričakujemo spremembe in jih določi otrokov 

terapevt na podlagi ciljnih področij terapevtskega programa. Pomembno je načrtovanje, izvajanje 

in vrednotenje terapevtskega programa, pri čemer so pomembni cilji, ki si jih terapevt zastavi. 

Ciljna terapevtska področja določimo tudi v testu GMFM, in sicer z izbiro ciljnih poglavij. Ciljna 

poglavja testa imajo velik pomen pri povečevanju dovzetnosti testa za spremembe, saj pri 

zaključnem računanju vključimo samo poglavja, ki so izbrana za ciljna poglavja (Russel, 1993). 

 

5. Testiranje s pripomočki 

Pri otrocih, ki običajno uporabljajo medicinsko-tehnične pripomočke za izboljšanje gibalnih 

funkcij, uporabimo te pripomočke tudi pri testiranju. Vedno testiramo najprej brez uporabe 

pripomočkov in nato ponovimo testiranje s pripomočki. Če je rezultat enak pri obeh primerih, 

tega ne zapišemo. Če pa je otrokova funkcija z uporabo pripomočka spremenjena, to zapišemo na 

točkovnem listu. 

 

6. Oprema in pripomočki za testiranje 

Vse potrebne pripomočke za izvedbo testa je treba pripraviti vnaprej in prilagoditi posameznemu 

otroku. Vse gibalne aktivnosti v prvih treh poglavjih se izvajajo na blazini. Gibalne aktivnosti v 

zadnjih dveh poglavjih se izvajajo na tleh, razen gibalnih aktivnosti s številkami 52, 60, 61 in 62, 

ki se lahko izvajajo tudi na blazini. Pri testiranju so potrebni naslednji pripomočki in oprema 

(Russel,1993): 

 

 tla z gladko in trdo podlago, 

 dve ravni vzporedni 6 m dolgi črti, ki sta 

20 cm narazen, 

 ravna, 2 cm široka in 6 m dolga črta, 

 na tleh označen krog s premerom 60 cm, 

 večja blazina z maksimalno debelino 1 

cm, 

 manjša igrača v takšni višini, da se je 

otrok lahko dotakne z eno ali obema 

rokama, 

 manjša klop, dolga do 1 m in primerno 

visoka (otrok mora sedeti na klopi tako, 

da ima stopala v dobrem stiku s 

podlago), 

 večja klop ali miza primerne višine za 

stojo in hojo vstran (otroku naj sega 

nekje do sredine med pasom in 

ramenskim obročem), 

 ograja ali bradlja, 

 štoparica, 

 palica, dolga od 30 do 60 cm, 

 igrače za motivacijo otrok, 

 večji predmet, ki ga mora otrok drţati z 

obema rokama, 

 ţoga, 

 stopnice standardne višine z ograjo in  

 stol na kolesih (za hojo po kolenih z 

drţanjem).
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Preglednica 4: Test grobih gibalnih funkcij – GMFM, 1. stran (D. Russel, P. Rosenbaum, D. 

Cadman, C. Gowland, S. Hardy, S. Jarvis, 1993) 
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Preglednica 5: Test grobih gibalnih funkcij – GMFM, 2. stran (D. Russel, P. Rosenbaum, D. 

Cadman, C. Gowland, S. Hardy, S. Jarvis, 1993) 
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Preglednica 6: Test grobih gibalnih funkcij – GMFM, 3. stran (D. Russel, P. Rosenbaum, D. 

Cadman, C. Gowland, S. Hardy, S. Jarvis, 1993) 
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TANJA PRINCES, prof. defektolog   

 

MATP (Motor Activities Training Program) – PRIMER 

ŠPORTNE VADBE ZA OSEBE Z NAJTEŢJIMI 

KOMBINIRANIMI MOTNJAMI V RAZVOJU 
 

Učenci z najteţjimi kombiniranimi motnjami imajo dve ali več okvar, kot so gibalna 

oviranost, motnja v duševnem razvoju, senzorne okvare, učne teţave, vedenjske teţave. 

Potrebujejo pomoč na vseh področjih njihovega ţivljenja, vključno s premikanjem, govorom, 

hranjenjem, oblačenjem in umivanjem.  

 

Tudi za učence z najteţjimi kombiniranimi motnjami ima športno udejstvovanje vsestranske 

koristi. V športu se srečujejo s pravili in vrednotami, učijo pa se tudi določenih socialnih 

spretnosti, kot so sodelovanje, tekmovalnost, pripadnost ekipi in komunikacija. Poleg razvoja 

motoričnih sposobnosti in veščin spoznavajo prijatelje, se zabavajo, se učijo biti del ekipe in 

razvijajo ustrezno samopodobo.  

 

Teţava je v tem, da jih je teţko vključevati v športne aktivnosti zaradi številnih ovir, kot so 

predsodki, strah, heterogenost skupin ipd. Seveda obstajajo načini in moţnosti, da se tudi 

osebam z najteţjimi motnjami ponudi njim ustrezen program športnih treningov in nastopov 

na tekmovanjih, ki pa mora biti prilagojen za vsakega tekmovalca in zahteva usposobljenega 

in entuziastičnega trenerja.  

   
MATP je namenjen osebam z najteţjimi kombiniranimi motnjami, ki jim zniţane 

intelektualne in gibalne sposobnosti onemogočajo ali oteţujejo udeleţbo v športu z 

regularnimi pravili. Program je nastal pod okriljem specialne olimpijade z namenom ponuditi 

tem osebam kontinuiran športni trening in moţnost vključevanja v tekmovanja specialne 

olimpijade.  

 

MATP predvideva individualiziran pristop s kratkoročno zastavljenimi cilji, natančnim 

opazovanjem, rednim načrtovanjem in sprotno analizo. Poudarja redne treninge in moţnost 

sodelovanja. Glavni namen je ponuditi posameznikom z najteţjimi motnjami v duševnem in 

gibalnem razvoju športno-rekreacijski program, ustrezen njihovemu nivoju sposobnosti, v 

katerem bodo napredovali in se bodo počutili uspešne. 

 

Pri vključevanju posameznika v program MATP je potrebno: 

 določiti primerne cilje in najti poti, kako posamezniku pomagati pri doseganju le-teh, 

 pripraviti varno okolje, 

 vzpostaviti komunikacijo med udeleţenci. 

 

Za vsakega učenca je potrebno določiti individualne cilje, s katerimi skušamo slediti potrebam 

otroka. Pri ocenjevanju je pomembno skrbno pregledati dokumentacijo otroka in se 

posvetovati z drugimi člani tima glede njihovih opaţanj. Predhodno ugotavljamo in ocenimo: 

 zdravstveno stanje učenca, 

 komunikacijo, 

 trenutni nivo učenčevih sposobnosti in primanjkljajev, 

 najboljši poloţaj pri izvajanju aktivnosti in morebitne kontraindikacije, 

 kaj ima učenec rad in kaj odklanja. 
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Za udeleţence je vaţen občutek, da zmorejo, da so uspešni, za kar poskrbijo trenerji s 

številnimi prilagoditvami. MATP lahko izvajajo trenerji različnih poklicev: specialni 

pedagogi, fizioterapevti, športni pedagogi, pomagajo pa jim trenerji – vrstniki, starši in 

prostovoljci. Pri izvedbi vsake aktivnosti je dovoljena pomoč trenerja. Pomoč je lahko fizična, 

verbalna, v prilagajanju rekvizitov in pravil. Udeleţencu je treba dati dovolj časa, ponuditi pa 

le toliko pomoči, kot je potrebuje. 

 

Aktivnosti MATP so primerne:  

 za organizacijo treninga,  

 lahko so del predmeta športne vzgoje,  

 z njimi popestrimo dejavnosti v varstveno-delovnih centrih, zavodih, 

 so oblika druţinske rekreacije,  

 program je primeren tudi za hospitalizirane otroke, 

 primeren je za vse starosti. 

 

Posamezniki, ki v programu MATP redno trenirajo, imajo moţnost nastopa na tekmovanjih 

MATP. Za svoj trud in nastop prejmejo priznanja.  

 

Cilji programa MATP so: 

 osebam s kombiniranimi motnjami ponuditi priloţnost, da pokaţejo pridobljene veščine, 

ki so jih razvile preko treningov;  

 omogočiti sodelovanje v rekreacijskih dejavnostih njihovega okolja skupaj z vrstniki;  

 omogočiti doţivljanje uspeha in zabavnih doţivetij; 

 za nekatere posameznike je program MATP priprava na vključitev v tekmovalne športe 

specialne olimpijade na niţjem nivoju. 
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Svoje izkušnje smo tudi zapisali… 
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