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3. Faza 



Senzorna integracija ...  

• Organizira informacije, ki jih zaznavajo čutila (okus, 
vid, sluh, tip, vonj, gibanje, ravnotežje in 
položaj/lega).  

• Je nezaveden proces možganov. 

• Daje pomen izkustvu. 

• Omogoča namensko delovanje ali odzivanje na 
razmere, s katerimi se soočamo.   

• Oblikuje osnovo za akademsko učenje in socialno 
vedenje. 



Usmerjanje prometa 

Možgani locirajo, 

razvrščajo in urejajo 

občutke, tako kot 

prometni miličnik  

usmerja premikajoče 

avtomobile 

 

“Ko je tok občutkov 

neorganiziran, potem 

je življenje podobno 

gneči ob prometnih 

konicah” 



Hranjenje možganov 

• Občutki so “hrana za možgane” 

• Občutki zagotavljajo znanje, ki je potrebno 
za usmerjanje telesa in uma  

• Senzorna informacija je nujna za delovanje 
možganov 

• Premalo ali preveč senzorne informacije 
lahko povzroči razvojne težave 
premalo stimulacije 

prekomerna stimulacija  



Ustvariti celoto iz delčkov 

Senzorna integracija 

sestavi vse delčke:  

informacije vseh čutov  

se v možganih združujejo 

na enem mestu in to 

možganom omogoča 

izkusiti situacijo kot 

celoto ter uporabiti telo 

za izvedbo naloge.  



Občutek in pomen 

• Občutki so “tokovi električnih impulzov”. 

• Kemične reakcije znotraj našega živčnega sistema 
proizvajajo impulze. 

• Impulze je treba integrirati, da bi dobili pomen.  

• Integracija spremeni občutke v zaznavo.  

• “Naše telo, druge ljudi in predmete zaznavamo, ker 
so naši možgani integrirali čutne impulze v 
pomembne oblike in odnose.” 



Senzorna integracija v življenju 

• Prične se v maternici.  
• Ogromna količina v prvem letu življenja. 
• Otroška igra vodi do velike količine 

senzorne integracije. 
• Branje zahteva kompleksno integracijo. 
• Plesalci in gimnastiki, umetniki in 

rokodelci. 
• Ljudje, ki so umirjeni in veseli. 
• Večina nas ima povprečno raven 

senzorne integracije!  



Adaptivni odzivi 

• Največji potencial za razvoj senzorne 
integracije se zgodi med adaptivnim 
odzivom.  

• Namensko, ciljno usmerjen odziv na čutno 
doživetje.  

• Obvladamo izziv in se naučimo nekaj 
novega.  

• Igra je sestavljena iz niza adaptivnih odzivov, 
ki omogočajo senzorno integracijo.  
 



Sistem za senzorno procesiranje 

• Prvih 7 let življenja porabimo za zaznavanje stvari 
in pridobivanje pomena o občutkih. 

• Ko otrok raste, duševni in socialni odzivi 
nadomestijo del te senzorne motorične aktivnosti.  

• Mentalne in socialne funkcije možganov temeljijo 
na osnovi čutnih motoričnih procesov. 



Zabavanje 

Ko se otrok srečuje z izzivi, na katere se 
lahko učinkovito odziva … 

 

SE ZABAVA! 



Senzorna integracija ni ... 



Razvijanje senzorne 
integracije 



Naravni vrstni red razvoja SI 

• Senzorno-integracijske funkcije se razvijejo 
po naravnem vrstnem redu in vsak otrok 
sledi istemu osnovnemu zaporedju.  

• Nekateri otroci se razvijejo hitreje, nekateri 
počasneje, vendar pa sledijo isti poti.  

• Odkloni od normalnega zaporedja razvoja SI 
lahko vodijo do težav. 



Pomembni  
koraki  
na poti  

senzorne 
integracije 



Prenatalni razvoj 



Prvi mesec 

• Tip 

• Vestibularni sistem 
(ravnotežje in gibanje)  

• Propriocepcija  

 (položaj in lega) 

• Vid 

• Zvok 

• Vonj in okus 



Drugi in tretji mesec 

• razvoj nadzora oči in vratu  

• Dviganje glave (rising up) 

• prijemanje 



Četrti do šesti mesec 

• prične prijemati ter si 
gleda roke, kasneje bo 
držal igrače 

• zanese se na vid za 
uporabo rok 

• sedi in leži iztegnjen 
na trebuhu (prone 
extension) 

• uživa ko se ga premika 



Šest do osem mesecev 

• plazi se in kobaca  

• kontrola vratu  

• pobira majhne predmete  

• motorično načrtovanje 

• čeblja 



Deveti do dvanajsti mesec 

• raziskuje okolje 

• midline play, vrstni red 
dogodkov, igrače 

• vstaja 

• besede 



Drugo leto 

• veliko gibanja 

• lokalizacija dotika 

• zavedanje lastnega  

 telesa  

• plezanje 

• zavedanje samega  

 sebe 



Od treh do sedem let 

• razvoj senzomotoričnih 
funkcij 

• igrišče 

• pripomočki  

• igre ali športi 



Živčni sistem 



Čutilna vlakna in sinapse 



Facilitacija in inhibicija 

• Nekateri deli možganov pošiljajo sporočila, 
ki pomagajo ali facilitirajo druga sporočila, 
ki prečkajo določene sinapse (facilitacija ali 
ekscitacija - vzdraženje)  

• Drugi deli možganov pošiljajo sporočila, ki 
ovirajo ali zavirajo pretok sporočil preko 
sinaps (inhibicija - zaviranje) 

• Kombinacija ekscitacijskih in inhibitornih 
sporočil  omogoča modulacijo.  



Inhibicija od zgoraj navzdol napram  
od spodaj navzgor 



Oblikovanje nevralnih povezav 

Nevralna dovzetnost:  

• sposobnost možganov, da se spremenijo 

• povečanje povezav ali sinaps 

• odstranjevanje ali eliminiranje povezav za 
večjo stopnjo občutljivosti 

• se dogaja skozi celo življenje, toda najbolj 
izrazito v otroštvu 



Obrezovanje (Pruning) 



Kako se živčni sistem uči integrirati 
občutke 

• Velik del otrokove sposobnosti za učenje je 
sposobnost integriranja senzornih informacij. 

• Interakcija z okolico pomaga otroku pri učenju. 

• Učenje je funkcija celotnega živčnega sistema. 



ZAKAJ JE SENZORNO 
PROCESIRANJE POMEMBNO? 

Senzorno procesiranje 
vpliva na: 

• učenje 

• demonstracijo znanja 

• interakcije z drugimi 

• izražanje čustev  

• raven samozavesti in 
samonadzora 



Pet čutov in več 

Okus 
Vonj 
Zvok 
Tip 
Vid 

Položaj in gibanje – propriocepcija 
Ravnotežje, gibanje glave in ravnovesje - 

Vestibularni sistem 
Visceralni čut 



V I D  



Sluh 



Okus 



Vonj 



Taktilni sistem 



Proprioceptivni sistem 



Vestibularni sistem 



Visceralni input 



Proces senzorne integracije    

Čuti 

• sluh 

• Vestibularni sistem 
(ravnotežje in gibanje) 

• Propriocepcija         (mišice 
in sklepi 

• Tip 

• Vid 

 

• Premikanje oči 

• Telesna drža 

• Ravnotežje 

• Mišični tonus 

• Ravnotežnostna 
sigurnost 

 

• Hranjenje 

• Sesanje 

• Navezovanje 
stika 

• Taktilna tolažba 

 

• Zaznavanje 
telesa 

• Koordinacija 
obeh strani 
telesa 

• Motorično 
načrtovanje 

• Stopnja 
aktivnosti 

• Časovni razpon 
pozornosti 

• Emocionalna 
stabilnost 

 

Govor 

• Jezik/govor 

• Koordinacija 
oko-roka 

• Vizualna 
percepcija 

• Smiselna 
aktivnost 

Končni proizvodi 

• Sposobnost 
koncentracije 

• Sposobnost organiziranja 

• Samopodoba 

• Samonadzor 

• Samozavest 

• Akademske učne veščine 

• Sposobnost abstraktnega 
mišljenja in sklepanja 

• Specializacija vsake strani 
telesa in možganov 





Ključne sestavine senzorne 
integracije 

Sestavina Opis Delež pri delovanju  

Senzorna registracija 
Sposobnost sprejeti informacije od telesa in 

iz okolja 

Najbolj osnovna stopnja percepcije, ki omogoča 

posamezniku, d a začne proces senzorne 

informacije 

Vzdraženje (arousal) Pozornost in budnost 

Posamezniku omogoča preprosti prehod  skozi 

vsakodnevne rutine in ostane miren ter pozoren, 

medtem ko je buden ter miren in spočit medtem ko 

spi.   

Senzorna modulacija 
Sposobnost prilagajanja intenzivnosti in 

trajanja dražljaja ali več občutkov 

Udobje/tolažba z različnimi intenzivnostmi ali 

občutki,  sposobnost, da sodeluje v prisotnosti več 

občutkov.  

Senzorno razlikovanje 
Sposobnost razlaganja  začasnih in 

prostorskih kakovosti občutka 

Posamezniku nudi jasne, hitre in natančne 

podrobnosti, kot so kakovost, količina, kraj, velikost 

in oblika  

Veščine  
Nadzor telesne drže; fina motorika kontrole 

oči, rok ali oralnega predela; nadzor grobe 

motorike 

Nadzor motorike 

Praktična izvedba (praxis) 
Zmožnost predstavitve, motoričnega 

načrtovanja in izvedbe  

Ugotovi kaj mora narediti in kako mora izvesti nove 

dejavnosti 

Organizacija vedenja 
Organiziranje vrstnega reda dejanj in 

prostora 

Ureditev zamisli, dejanj in stvari, ki so potrebne zdaj 

in v prihodnosti  

Povzeto po: Schaff, R, and Smith Roley, S 2006  
Sensory Integration: Applying Clinical Reasoning to 
Practice with Diverse Populations 



Kaj je senzorno-integracijska 
disfunkcija  

• Senzorno-integracijska funkcija pomeni, da 
možgani ne delujejo na naraven, učinkovit 
način.   

• Če možgani niso sposobni obdelati senzornega 
inputa, potem obenem tudi ne morejo 
učinkovito usmerjati vedenja.  



Šibka senzorna integracija je ... 

• Če možgani ne znajo integrirati občutkov, potem to  ovira 
številne stvari v življenju.  

• Večji napor in več težav z manj uspeha in zadovoljstva.  

• 5-15 % otrok v Združenih državah ima veliko težav s 
senzorno integracijo, ki povzročajo težave pri učenju in 
vedenju.  

• Pri vsakem otroku s slabo senzorno integracijo se kažejo 
drugačne kombinacije simptomov.  



Zgodnji znaki ali simptomi SID 

• Razvojni mejniki 

• Težave pri učenju novih veščin 

• Čuden, neroden, pogosto pada 

• Igralne veščine so omejene ali nespretne 

• Zakasneli govorni razvoj (ekspresiven ali 
receptiven) 

• Težave z zlaganjem sestavljank, rezanjem, 
lepljenjem in rokodelskimi veščinami 

• Jezen ali prestrašen ob dotiku. Motijo ga 
svetloba ali hrup. 

• Branje, pisanje, matematika 



 Hiperaktivnost ali odkrenljiva 

pozornost 

 vedenje (socialne veščine) 

 Učne težave v šoli 

 Zamuda v razvoju govora in 

jezika 

 Mišični tonus in težave pri 

usklajevanju  

 Slabi prehodi (tranzicija) 

 Samozavest in zaupanje 

 Slaba organizacija 
 Težave pri sledenju 

navodilom 
 Slabo zavedanje telesa 
 Slabe veščine skrbi za 

samega sebe 
 Slaba drža telesa 
 Težave pri uporabi orodij 

(žlica, škarje, barvice, 
svinčnik) 

 Izbirčni jedci 
 Anksioznost 
 Slab odziv na DT 

Posledice senzorno-integracijske disfunkcije 
v šolskem okolju 



Splošni znaki in simptomi 

•Hiperaktivnost ali odkrenljiva pozornost 

•Vedenjske težave 

•Zamuda v razvoju govora in jezika 

•Mišični tonus in težave pri koordinaciji 

•Učne težave v šoli 

•Težave v adolescenci 



Splošne diagnostične skupine s  
senzorno-integracijskimi deficiti 

• Motnje pozornosti 

• Cerebralna paraliza 

• Socialna zapostavljenost 

• Genetske motnje  

• Visoki riziki pri 
nedonošenčkih 

• Motnja v duševnem razvoju 

• Slabovidnost in slepota  

• Motnje avtističnega 
spektra 

• Razvojne motnje 

• Učne težave 

• Poškodbe možganov 

 



Vzroki??? 

• Dedna predispozicija? 

• Okoljski toksini? 

• Dedni in kemični faktorji?  

• Stres ob porodu? 

• Zapleti pri porodu? 

• Zapostavljenost (deprivacija)? 



“Senzorno-integracijsko disfunkcijo  

bi bilo lažje prepoznati in zdraviti,  

če bi vsak otrok imel iste težave.” 

 



Identificiranje  
senzorno-integracijske 

disfunkcije 



Zaposlitvena zgodovina 

• Informacije o socialni, igralni, skupnostni in 
vsakodnevni rutini 

• Informacije o specifičnih potrebah 
uporabnika.  

• Razumevanje vprašanja znotraj konteksta 
vsakodnevnega življenja  

• Poznavanje specifičnih kompleksnosti osebe 



Senzorna zgodovina 

• Kriteriji senzornega procesiranja (5-12 let) 

• Senzorni profil (različne oblike za različne 
starosti) 

• Analiza senzornega vedenja (vse starosti) 

• ob vsem tem je treba upoštevati pojavljanje 
vedenja  



Observacije 

• Različna okolja, kjer otrok prebije čas 

– “naravni” kontekst 

– dom 

– šola 

– bolnišnica 

– igrišče 

– skupnost 



Observacije 

• Nestrukturirane 
• Polstrukturirane 

– Različna okolja, v katerih otrok prebije čas 
• “naravni” kontekst 
• dom 
• šola 
• bolnišnica 
• igrišče 
• skupnost 

• Klinične observacije na osnovi senzorne 
integracije 



Formalno ocenjevanje 

• Test senzorne integracije – SIPT (The Sensory 
Integration and Praxis Test) je “zlati standard” 
za evalvacijo senzorne integracije in 
praktičnih – izvedbenih funkcij 

• Standardizirano orodje z normativnimi 
podatki za starost od 4-0 do 8-11.  

• 17 podtestov, ki pripadajo 4 kategorijam:  
• (1) motorično vizualna percepcija,  

• (2) somatosenzorika,  

• (3) praksa in   

• (4) senzorna motorika 



Zbiranje informacij 
• Observacije – nestrukturirane (domači video 

posnetki, igra, doma, v šoli) 

• Intervju (starši, učitelj, skrbnik ...) 

• Polstrukturirane observacije  

• Klinične observacije na osnovi SI - 
strukturirane 

• Vprašalniki/Senzorna zgodovina (senzorni 
profil, merila za senzorno procesiranje) 

• Standardizirano ocenjevanje (SIPT- Sensory 
Integration Praxis Test) 



Informacije o registraciji? 

• Registracija 

– Ali otrok zazna občutek - čut? 

– Ali otrok prezre določen tip občutka ali 
pomembne informacije? 

– Ali ima otrok kakršno koli izgubo občutka? 

 



Informacije o modulaciji 

• Ali se otrok zdi preobčutljiv na enega ali več tipov 
občutkov? 

• Ali otrok išče nenavadne in prekomerne količine 
občutkov? 

• Ali se otrok določene dražljaje odziva slabo pri 
drugih pa prekomerno? 

• Ali se otrok zdi zaskrbljen in preobremenjen v 
multisenzornih okoljih? 

• Ali otrok slabo ureja ali organizira svoje vedenje 
glede na občutek? 



Informacije o diskriminaciji 

• Ali otrok prejme natančne informacije o različnih 
občutkih? 

• Ali je otrok sposoben razlikovati različne in 
spreminjajoče se kakovosti občutka? 

• Ali je otrok počasen pri odzivanju ali razumevanju? 

• Ali lahko otrok natančno razlikuje podrobnosti 
predmetov ali dogodkov? 

• Katere senzorne informacije išče otrok, da bi 
izvedel več o okolju? 



Informacije o motoričnih veščinah 

• Ali je otrok le s težavo pri miru? 

• Ali ima otrok težave pri koordiniranju svojih 
gibov? 

• Ali ima otrok težave pri pridobivanju 
kvalificiranih motoričnih funkcij? 



Informacije o praktični 
izvedbi/načrtovanju motorike? 

• Ali ima otrok težave pri združevanju korakov, ki so 
potrebni za določeno dejavnost?  

• Ali ima otrok težave , da bi predlagal nove ideje za igro in 
druge dejavnosti? 

• Ali ima otrok težave pri ugotavljanju in spominjanju, 
kako mora nekaj narediti? 

• Ali ima otrok težave pri združevala ukrepe, ki so 
potrebne za določeno dejavnost? 

• Ali ima otrok težave z motorično izvedbo naloge ali 
dejavnosti? 

• Ali otrok ponavlja iste napake večkrat? 



Observacije vedenja 

• Odziv na občutek/dražljaje 

• Funkcije povezane z vestibularnim sistemom 

• Funkcije povezane  s proprioceptivnim 
sistemom 

• Projekcija zaporedij delovanja/akcije 

• Praktična izvedba 

• Organizacija vedenja 



Senzorna modulacija 

• Sposobnost živčnega sistema, da organizira sprejete 
občutke in se na njih odziva na prilagojen, ocenjen odziv 
ne da bi se premalo ali pretirano odzval. 

 

Senzorni dogodek - registracija - modulacija - regulacija 



Vzorci motenj senzorne modulacije 

• Taktilna obramba 

• Nestabilno ravnotežje 

• Senzorna neodzivnost/hipoobčutljivost 

• Prekomerna odzivnost/hiperobčutljivost 

• Senzorna obramba 



Vzdraženost/arousal 

• Stanje živčnega sistema.  

• Opisuje, kako je določena oseba vzdražena  

• BUDNOST! 



Samoregulacija 

• Sposobnost pridobiti, ohraniti in spremeniti 
vzdraženost glede na nalogo ali situacijo 

• Vključuje številne nevrološke povezave v 
možganih, retikularna formacija, avtonomni 
živčni sistem, mali možgani, limbni sistem, vsi 
senzorni sistemi vključno z vestibularnim 
sistemom in korteksom (možgansko skorjo). 

 







“Visoka” raven vzdraženosti/budnosti  

(High Engine Level ) 

• jezen 

• vznemirjen 

• poln energije 

• pod stresom 

• izven nadzora 



“Nizka” raven vzdraženosti/budnosti  

• Zaspan  

• Utrujen 

• Počasen 

• Rad poležava 

• Žalosten, depresiven 



“Ravno pravšnja” raven vzdraženosti/budnosti  

• Hitro se zbere, uči in posluša  

• Se zna igrati in shaja z drugimi  

• Miren in se ima pod nadzorom 



Senzorna registracija 

• Otrok ne zazna ali se ne odzove na 
čutne dražljaje, ki bi običajno pritegnili 
pozornost 

• Ne zaveda se dražljajev 

• Prevelika okupacija z detajli ali 
pozornost za podrobnosti lahko inhibira 
registracijo 

• Če otrok ni drugače zaposlen, je lahko 
zelo občutljiv ali ga vznemirja isti 
dražljaj 



Vestibularne/proprioceptivne 
težave 

• Kontrola drže 

• Mišični tonus 

• Bilateralno koordinirani gibi 

• Predvidena zaporedja delovanja 

• Motorična kontrola oči 

• Nestabilno ravnotežje 

• gibanju se izogiba ali ga išče 



Hiposenzibilen vestibularni sistem 

• Razvoj poteka tipično, vendar so prisotne težave pri učenju branja ali  
matematiki 

• Išče ali tolerira gibalne aktivnosti (zibanje, tekanje, skakanje) in zdi se, 
da se mu ne vrti 

• Težko zadrži pogled na nekaj, kar se premika ali ostane zbran, ko 
prepisuje s table ali z lista  

• Pogosto pada 

• S težavo sedi vzravnan  

• Težave z nalogami, ki zahtevajo obe roki ali obe strani telesa 

• Izogiba se prečkanju sredinske linije telesa 

• Neorganiziran ali “izgubljen v prostoru” 



Hipersenzibilni vestibularni odzivi 

• Postane tesnoben, kadar nima stika s tlemi ali se bori da obdrži 
noge na tleh 

• Pretiran strah pred padcem ali višino 

• Reagira na gibanje ali spremembo položaja glave z znaki stresa 

• Ne mara, da se ga postavi na glavo ali da se ga nagne nazaj 

• Izogiba se igriščem 

• Izogiba  se skakanju z višje na nižjo površino 

• Potrebuje dolgo časa za hojo po stopnicah navzdol 

• Počuti se negotovega v velikih odprtih prostorih 



Motnja taktilnega procesiranja 

• Ročne spretnosti 

• Motorično načrtovanje 

• Oralno-motorične veščine 

• Osredotočena pozornost 

• Stopnja aktivnosti 

• Emocionalna reaktivnost 

• Preobčutljivost 



Taktilna defenzivnost 

• Težnja, da se odzove negativno in čustveno 
na občutke dotika 

• Negativna čustva in vedenja 

• Ima težave pri posvečanju pozornosti  

• Igra se z rokami, da zmanjša neugodje 

• Socialni odnosi so prizadeti 

• Težave pri igri  

• Izogiba se številnim predmetom 



Težave pri praktični izvedbi  

• Predstava  

• Motorično načrtovanje 

• Zaporedje 

• Časovnost  

• Oralna motorika/Očesna motorika 

• Predvidevanje / Predvidena akcijska 
zaporedja 

• Sestava 
 



Vizualno zaznavanje 

• Branje in računanje 

• Težave pri sestavljanju sestavljank in lego 
kock  

• Težave, da ostane znotraj črt pri barvanju ali 
risanju linij za risanje ali pisanje. 

• Nepravilno oceni zaporedne korake 

• Težave pri iskanju poti ali orientacijskih 
znakov 



Avditorne/Slušne jezikovne motnje 

• Nedosledno odgovarja, ko se ga ogovori 

• Ne razume rečenega 

• Ime težave ponoviti, kar je bilo rečeno 

• Napačno izgovarja besede, težko ga je 
razumeti, ko govori 

• Zmeden ali razburjen, ko je hrupno 

• Izklopi se ali se zdi nezainteresiran 

• Na vprašanja čudno odgovarja 



Senzorna integracija in avtizem 

• Slaba socialna 
vključenost 

• Težave pri iniciaciji in 
ohranjanju socialnih 
interakcij 

• Ponavljajoče, stereotipno 
vedenje 

• Težave z vsakodnevnimi 
življenjskimi spretnostmi 

• Zapoznele spretnosti 
igranja 

• Težave z govorom in jezikom 

• Težave z adaptivnim 
vedenjem 

• Slab spanec, cikli budnosti 

• Vključenost v restriktivno, 
ponavljajoče in 
samopoškodovalnega  
vedenja 

• Komunikacijski in jezikovni 
primanjkljaji 



Kaj lahko storimo glede težave? 

• Prepoznati težavo 

• Pomagati otroku, da ima dober občutek o sebi 

• Nadzor okolja 

• Pomagati otroku, da se nauči igrati 

• Poiskati strokovno pomoč 



Intervencijske strategije 

• Senzorna integracija: intervencije vključujejo 
terapevtske senzorne izkušnje in odzive na te 
izkušnje. Strategije, ki uravnavajo stopnje 
vzdraženosti, maksimirajo funkcijske veščine in 
znižujejo strah.  

• Senzorna dieta: nadomestiti stereotipno 
vedenje s podobnimi senzornimi izkušnjami, 
da se poveča organizacijo osrednjega živčnega 
sistema 



Glavna načela senzorne integracije  

• Senzorne izkušnje 

• Adaptivni odziv 

• Motivacija in notranje gonilo 

• Igra  

• Ravno pravšnji izziv 

• Usmerjeno v otroka 



Senzorna dieta 

• Pomiri prekomerno vzdraženo osebo 

• Poveča stopnjo aktivnosti premalo vzdražene 
osebe 

• Pomaga posamezniku, da ostane umirjen-
pozoren za dalj časa 

• Pomaga osebi, da razume svoje senzorne potrebe 

• Pomaga osebi, da se nauči izbrati koristne in 
varne aktivnosti 

• Sčasoma nauči samoregulacijo 



Program pozornosti 

• Prepozna raven vzdraženosti/budnosti 

• Eksperimentira z metodami, da spremeni 
raven vzdraženosti 

• Uravnava raven vzdraženosti 



Senzorna dieta 

Incident Interpretacija Intervencija 



Prilagoditev in adaptacija vedenj, ki so 
povezana s senzoriko 

Opažena vedenja Možne alternative 
 





Strategije v razredu 

• Stoli 

• Igrače za zaposlitev prstov in rok 

• Uteži 

• Uporaba lycre 

• Žoge  

• Aktivnosti grobe motorike 

• Pritisk/stiskanje 

• Vestibularno 

 



Senzorni kanali in lokacije 



Vzorec nekaterih senzornih značilnosti  



+ 

Obogatitev otrokovega 
okolja z načini, ki temeljijo 
na senzoriki  
 



Propriocepcija 

• Otroku pomaga regulirati njihov odziv na občutke.  

• Se zgodi, ko premikamo mišice.  

• Pritiskanje ob zid, uporaba raztegljivih trakov, 
uporaba predmetov, ki so oteženi, desk, premikanje 
pohištva, odmori s prigrizki, hrustljava hrana, 
prenašanje knjig/škatel v pisarno, plezanje po igralih 
na igriščih, tekanje in poskakovanje, sklece na stolu, 
posnemanje živalske hoje, skakanje po trampolinu, 
izometrični vadbeni premori 



Pritisk - dotik 

• Taktilni dražljaji, ki so sestavljeni iz trajnih tipnih 
dražljajev  z blago do zmerno silo na receptorje 
kože.  

• Na otroke, ki se pretirano odzivajo na občutke, 
deluje organizirajoče in pomirjujoče.  

• Igra “parni valjar”, stiskanje otroka med dve 
blazini, vzglavnika in/ali odeji; zavijte otroka v 
odejo ali lycro, igra v peskovniku z vlažnim, težkim 
peskom; močni objemi, masaža, ovijanje mumije, 
igra “buldožer”, igra "želva" 



Taktilni občutki  

• Aktivnosti, ki nudijo dotik ali teksturo na kožo. 
• Otrok ponudite pomoč pri zavedanju svojega telesa in so 

uporabne, da se otroke uči o premikanju in upravljanju 
njihovega telesa in rok na usklajen, načrtovan način.  

• Božanje živali, umazana igra z rokami, plastelin, iskanje 
predmetov v pesku, fižol, testenine, riž, perje, pena za 
pakiranje,  pomponi, gumbi, kroglice, umazanija, moka, 
itd.; igra z vodo, masaža, pisanje z vibrirajočim 
peresom, stiskanje ali hoja po bubble wrap, 
teksturirane žoge, krpe, rokavice brez prstov, čarobna 
vrečka za tipanje, prepoznavanje oblik narisanih na 
roko,  noge ali hrbet, igrače za zaposlitev prstov, 
medvedji objemi, vrečke z različnimi polnili ali 
obtežene blazine v otrokovem naročju 



Vestibularni občutki 

• Vključujejo kakršno koli gibanje, ki vključujejo 
premikanje glave v prostoru. 

• Za stimuliranje vestibularnega sistema uporabite 
aktivnosti, ki se prekinejo in nadaljujejo in ki se 
dogajajo na različnih ravneh. (linearna raven, 
počasna ritmična pomirja) 

• Premikajoče se/vibrirajoče se blazine, sedenje na 
žogi, banani ali blazini in ne na običajnih stolih, 
stanje ali ležanje pri pisanju nalog, kotaljenje, 
delati kozolce ali vrteti se med prehodi ali na 
igrišču, uporaba gugalnic med odmorom. 

• Gugalnice, drče in žoge 



• Težko delo (aktivnosti potiskanja in potega, ki dajejo 
sklepom in mišicam input) 

• Gugalnik ali polnjena blazina za sedenje 
• Obtežena odeja, kača za v naročje, želva za v naročje 
• Polaganje rok na otrokova ramena, ko sedi in ga potiskati 

navzdol. 
• Otroku ponuditi dejavnosti potiskanja, potega in dviganja. 

(položiti predmete na tla, tako da se mora otrok skloniti in 
jih pobrati).  

• Sklece na steni ali stolu 
• Stiskanje ali raztegovanje predmetov (elastični trak, žoga, 

plastelin, glina, igrače za zaposlitev prstov) 
• Pihanje mehurčkov, vatnih kosmičev, peres 
• Prigrizki za žvečenje ali žvečilni gumi  



• Hladna ali ledena voda v steklenici 

• Pogosti odmori med bolj zahtevnimi nalogami 
(marširanje, hopsanje, skiping, poskakovanje, 
tekanje na mestu, trebušnjaki) 

• Spodbudite aktivni odmor ali igro na prostem z 
guganjem, tekanjem, drčanjem in plezanjem 

• Sedenje na žogi 

• Skakanje na malem trampolinu 

• Dovolite otroku, da se igra z igračkami za 
zaposlitev rok in prstov (fidgets)  



Organizacija vedenja 

• Joga 
• Vrečke z zapiralom (Ziploc) 
• Skrivanje in iskanje predmetov v prostoru 
• Cepetavček, mini trampolin, sedenje ali 

poskakovanje na žogi, potiskanje in vleka težkih 
• Sledi vodju  
• Ploskanje in igre z rokami 
• Premagovanje ovir 
• Gibanje celotnega telesa 



Otrok teka in se vrti 



Otrok se zaletava in udarja ob  
predmete ali ljudi 



Grizenje 



Udarjanje z rokami Flapping 



Masturbacija 



Potovalna slabost 



Omejena uporaba rok za 
prijemanje 



Oblačila/oblačenje 



. 
Hvala za vašo pozornost in sodelovanje 

Kontaktne informacije: 
 

erin.grujic@gmail.com 
 

www.dtsi-poti.si 
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