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OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

• Znižana splošna ali specifična raven inteligentnosti;

• Nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in 
socialnem področju;

• Pomankanje veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo mentalno 
in kronološko starostjo.



DUŠEVNA MANJRAZVITOST

• Blaga duševna manjrazvitost: približni obseg IQ je 50 do 69. Povzroča določene
učne težave v šoli. Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni
ravni. Uporabljajo preprostejši jezik.

• Zmerna duševna manjrazvitost: približni obseg IQ od 35 do 49. Povzroča izrazit
razvojni zaostanek, vendar se večina oseb lahko nauči razviti določeno stopnjo
neodvisnosti pri samooskrbovanju in doseže temu ustrezno spretnost v
komuniciranju in določeno pojmovno znanje. V učnem procesu lahko osvojijo
osnove branja, pisanja in računanja, na drugih področjih pa so lahko uspešnejši.

• Huda duševna manjrazvitost: približni obseg IQ od 20 do 34. Otroci razumejo
enostavna sporočila in navodila ter se ustrezno odzovejo nanje. Zmorejo sporočati
svoje potrebe in želje. Pri skrbi zase potrebujejo pomoč drugih. Pogosto imajo
težave v gibanju, druge razvojne motnje in bolezni.

• Globoka duševna manjrazvitost: IQ izpod 20. Zelo omejena sposobnost
samooskrbe, komuniciranja in mobilnosti. Razumevanje in upoštevanje navodil je
zelo omejeno. Redko razvijejo osnove govora in sporazumevanja.



OTROCI Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI

• Pervazivna otroška motnja, ki se pokaže pred tretjim letom;

• Primanjkljaji se pokažejo v zgodnjem otroštvu in pomembno vplivajo na delovanje 
na socialnem, izobraževalnem in drugih pomembnih področjih otrokovega 
trenutnega delovanja.

• Pojavlja se v različnih stopnjah težavnosti – avtizem je del spektra, ki ga
imenujemo motnje avtističnega spektra;

• Težave v socialni komunikaciji in interakciji, ki se kažejo kot težave v verbalni in 
neverbalni komunikaciji, socialno čustvenih izmenjavah, pri vzpostavljanju 
socialnih odnosov, njihovemu razumevanju in vzdrževanju;

• Težave- primankljaji v vedenju, interesih in aktivnosti, ki se kažejo kot
ponavljajoča in stereotipna gibanja, v uporabi predmetov na neobičajen in vedno
enak način, stereotipen in ponavljajoč govor, rigidnost v mišljenju in vedenju, 
nagnjenost k rutinam in ritualom, neobičajni odzivi na senzorne dražljaje...



MOTNJA POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTI

• POZORNOST: nezmožnost osredotočiti se na nalogo in ohranjati
pozornost, dokler naloga ni dokončana.

• IMPULZIVNOST: težnja k hitremu odzivanju, brez premisleka o 
posledicah dejanja.

• HIPERAKTIVNOST: vedenje, ki je pretirano nemirno in brezciljno, 
nenehna motorična dejavnost sili otroka k beganju od ene dejavnosti
k drugi.



• Sodi v skupino vedenjskih in čustvenih motenj.

• Glavne težave: pozornost, prekomerna aktivnost, impulzivnost

• Diagnoza se lahko postavi, če so znaki težav prisotni vsaj v dveh 
situacijah, kot so dom, šola...

• Začetek: predšolsko obdobje (pred petim oz.sedmim letom starosti);

• Podtipi motnje: pomankljiva pozornost, hiperaktivnost in 
impulzivnost, kombinirana oblika. 



ZNAKI HIPERAKTIVNOSTI

• Pogosto nemirni gibi rok in nog, stalno gibanje na stolu;

• Težko sedi mirno, kadar se to zahteva;

• Pogosto bega, teka naokoli, ko to ni primerno;

• Težko se tiho, umirjeno igra oz. vključuje v sproščujoče aktivnosti,

• Vedno je v gibanju;

• Pogosto prekomerno govori.



ZNAKI IMPULZIVNOSTI

• Pogosto odgovori na vprašanje, še preden je to v celoti izgovorjeno;

• Težko počaka, da pride na vrsto v skupini, pri igri;

• Pogosto moti ali nadleguje druge; npr. plane in prekine pogovor ali 
igro drugih otrok.



RAZLIKE MED PODSKUPINAMA

POMANKLJIVA POZORNOST HIPERAKTIVNOST/IMPULZIVNOST

VTISI Počasni, zasanjani. Zelo nemirni, neorganizirani, se ne 
odzivajo na pobude.

PREVLADUJOČE TEŽAVE Šibka koncentracija, nevztrajnost, 
slaba organizacija, pozabljivost.

Impulzivnost, nemirnost, glasnost.

KOGNITIVNO PROCESIRANJE 
INFORMACIJ

Počasno procesiranje informacij. 
Slabše delovno pomnjenje.

Hitro, manj učinkovito procesiranje 
informacij.Slabše delovno 
pomnjenje.

POZORNOST Bolj počasni, pozabljivi, apatični, 
nagnjeni k sanjarjenju.

Povsem neorganizirani, ne zmorejo 
dokončati zadolžitve, imajo 
potrebo po večjem nadzoru.

IMPULZIVNOST Ni prisotna. Zelo impulzivni na vseh področjih 
delovanja.



POMANKLJIVA POZORNOST HIPERAKTIVNOST/IMPULZIVNOST

NEMIR Manj opazen. Zelo nemirni, stalno v gibanju.

RAZPOLOŽENJE Prevladuje slabo razpoloženje, 
zaprtost vase.

Težave v obvladovanju čustev, 
razdražljivost, vzkiplivost.

UČNO PODROČJE Slabši rezultati predvsem zaradi 
težav z osredotočanjem in 
vzdrževanjem pozornosti. Pri 
reševanju nalog naredijo veliko 
napak. Pogosto prisotne specifične 
učne težave.

Slabši rezultati predvsem zaradi 
impulzivnosti, slabše inhibicije in 
težave z organiziranjem. 
Prevladujejo splošne učne težave.

PREPOZNAVANJE TEŽAV Osnovna ali srednja šola. Že v predšolskem obdobju.

SOPOJAVLJAJOČE TEŽAVE Pridružujejo se predvsem 
internalizirane oblike težav: 
depresivnost, anksioznost, 
specifične učne težave.

Pogosteje se pridružujejo vedenjske 
motnje: opozicionalno vedenje, 
agresivnost.



OPOZICIONALNO KLJUBOVALNO VEDENJE

• Motnja vedenja, ponavljajoč se vzorec kljubovalnega in negativnega 
vedenja do ljudi, zlasti do tistih, ki jih dojemajo kot negativno 
avtoriteto (upor, jeza, neposlušnost...)

• Otroci so trmasti, maščevalni, zlahka izgubijo potrpljenje, imajo stalno 
potrebo po prepiru in nasprotovanju, nizka toleranca za frustracije, 
pogoste izbruhe jeze, zavračajo poslušnost in kršijo pravice drugih →
težave z ustreznimi interakcijami z vrstniki in odraslimi

• Obstajati mora vzorec več simptomov, ki se pojavijo v obdobju 
najmanj šestih mesecev in na več področjih.



SPECIFIČNE RAZVOJNE MOTNJE PRI 
GOVORJENJU IN JEZIKOVNEM IZRAŽANJU
• Motnje, pri katerih so normalni vzorci pridobivanja jezikovnega izražanja 

moteni od zgodnjih razvojnih stadijev;

• Motenj ni mogoče neposredno pripisati nevrološkim ali govornim 
mehanizmom oziroma njihovim defektom, senzoričnim okvaram, duševni 
manjrazvitosti ali dejavnikom okolja;

• Sledijo težave pri branju in pisanju, emocionalne in vedenjske motnje...;

• Specifična motnja pri artikulaciji govora;

• Ekspresivna jezikovna motnja;

• Receptivna jezikovna motnja;

• ....



SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE

• So nevrofiziološko pogojene in primarno niso posledica vidnih, slušnih 
ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustevih motenj.

• Zaostanek v zgodnjem razvoju in/ali težavah na naslednjih področjih: 
pozornost,pomnjenje,mišljenje, koordinacija,komunikacija, branje, 
pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustevno 
dozorevanje.



KSO SO SUT?

• So inteligentne osebe;

• Imajo določeno motnjo ( padec v šolskih veščinah);

• Motnja je specifična (težava v avtomatizaciji);

• Imajo ustrezne možnosti za učenje in za obvladanje šolskih spretnosti;

• Težave so predvsem vidne ko so otroci izpostavljeni pisnemu jeziku;

• Najbolj kritično obdobje sovpada s šolskim obdobjem, toda lahko so 
razvidni nekateri zanki že v predšolskem obdobju;



PSIHOLOŠKI VIDIK

povečanje šolskih težav povečanje specifičnih težav

samopodobo čustvenost

....

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in 

https://diggita.com/story.php?title=Comprare_libri_con_lo_sconto_su_IBS


• SPECIFIČNA MOTNJA BRANJA

• SPECIFIČNA MOTNJA PISANJA

• SPECIFIČNA MOTNJA RAČUNANJA

• MEŠANA MOTNJA PRI ŠOLSKIH VEŠČINAH



ZNAČILNOSTI:

• GOVORNI RAZVOJ: zamenjave podobnih glasov, težave s povezovanjem glasov v 
besede, slaba izgovarjava, slabo zavedanje rime, slabe slovnične strukture, težave 
pri poimenovanju stvari;

• MOTORIČNI RAZVOJ: težave s koordinacijo, nerodnost, pogosto padanje...;

• ČRKOVANJE: pogoste fonološke napake, črke niso v pravilnem zaporedju, 
spuščanje in zamenjanje samoglasnikov, težave pri besedah z dvojnimi 
soglasniki...;

• BRANJE: težave pri prepoznavanju glasov v besedah, težave s pravilnim
zaporedjem glasov v besedah, težave z izgovorjavo posameznih glasov v besedi in 
tudi pogostih večzložnih besed, zamenjevanje besed med glasnim branjem, težko
pomni rime in zaporedja rim, obračanje, izpuščanje ali dodajanje črk, težave s 
prepoznavanjem besed, branje je zatikajoče, neritmično, počasno, otrok ima 
odpor do branja, bralno razumevanje besedila je pogosto boljše kot branje
posamezne besede;



• PISANJE: neobičajen prijem pisala, počasno in težavno pisanje, odpor
do pisanja, nedosledna raba velikih in malih začetnic;

• SPOMIN: slab kratkoročni spomin, slab dolgoročni, spomin, ki je 
posledica slabe pozornosti in slabih organizacijskih sposobnosti;

• ORGANIZACIJA: slabo organiziranje učenja, načrtovanje urnikov, 
organiziranje pripomočkov in stvari, ki so potrebni za učenje.



DISLEKSIJA

• Specifična motnja branja;

• Motenost procesov, ki predelujejo jezikovne informacije in s tem 
težave pri prepoznavanju posameznih glasov;

• Težava pri natančnem in tekočem branju (hitrost in pravilnost); težave 
vplivajo v večini primerov na razumevanje besedila;

• Težave na področju hitrosti predelovanja informacij, kratkoročnega 
spomina, pravilnega zaporedja, slušne in/ali vidne zaznave, ustnega
izražanja in motoričnih spretnosti.





DISGRAFIJA - DISORTOGRAFIJA

• Specifična motnja pisanja;

• Težave s črkovanjem, čitljivostjo in pravilnim zapisovanjem;

• Zmedeno pisanje, med besedami in črkami so neenakomerni 
presledki, besede so preveč skupaj ali preveč narazen, otrok ne sledi 
črtam v zvezku, zapisuje različno velike črke in pisalo težko drži v roki.



DISGRAFIJA





DISORTOGRAFIJA



DISKALKULIJA

• Specifična razvojna motnja pri učenju matematike.

• Težave se kažejo na področju matematičnega pojmovanja,
obvladovanja aritmetičnih dejstev in obvladovanja aritmetičnih
postopkov.

• Otroci imajo težave z usvajanjem pojmov, povezanih s količinami, 
slabše obvladajo štetje, mestne vrednosti, velikostne odnose in
uporabljajo manj razvite strategije reševanja matematičnih
problemov.



ZNAČILNOSTI:

• Uspešnost pri ustnem izražanju, branju, pisanju, velike težave na
področju štetja, računanja, reševanja aritmetičnih problemov;

• Težave pri obvladovanju osnovnih matematičnih znanj;

• Dober spomin za besede, slab za števila;

• Težave s časovno orientacijo;

• Težave pri orientaciji, spremembi rutine;

• Težave pri merjenju dolžin, denarja, časa;

• Slab dolgotrajni spomin;

• Težave z iskanjem strategij za reševanje matematičnih problemov.









DISLEKSIJA

????



SPOSOBNOSTI- SPRETNOSTI

• Branje

• Pisanje

• Govor

• Računanje

• ....

PROCESI

• Spomin

• Pozornost

• Kategorizacija

• Izbira in načrtovanje

• Sposobnost odločanja

• ....


