
Priročnik za starše

NEVERBALNE 
SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE

Kako jih prepoznamo pri otroku
in kako mu lahko pomagamo



KAJ SO NEVERBALNE SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE?

Luka je spreten sogovornik in ima bogato besediš-
če. V pogovoru daje vtis zelo bistrega in razgleda-
nega otroka. Kljub temu ima v šoli težave pri mate-
matiki, njegova pisava je težko berljiva. Bere sicer 
tekoče, vendar težko razume vsebino. Pri motorič-
nih dejavnostih, oblačenju in skrbi zase je neroden, 
ne mara športa in ročnih opravil. V šoli se težko 
znajde v urniku, pogosto išče učilnice in pozablja 
potrebščine. Med poukom je radoveden, veliko 
sprašuje. Čeprav je spreten govorec, težko najde 
prijatelje med sošolci.

Opisane so nekatere od značilnosti neverbalnih (nebesednih) specifičnih učnih 
težav. V tej knjižici so predstavljene značilnosti, močna in šibka področja ter strate-
gije pomoči otrokom z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami. Namenjena je 
predvsem staršem, ki lahko s svojo oporo otroku najbolj pomagamo pri premago-
vanju težav in podpiramo njegova močna področja. 

Neverbalne specifične učne težave (v nadaljevanju NSUT) spadajo med razvojne 
motnje in izhajajo iz nevrofizioloških razlik v delovanju centralnega živčnega sistema. 
Pojavljajo se kot izrazite težave na področjih, ki nadzorujejo predelovanje nebesednih 
informacij, kot je področje vidno-prostorskega zaznavanja in organizacije, taktilnega 
(tipnega) zaznavanja ter področje psihomotorične koordinacije. Težave vplivajo na re-
ševanje neverbalnih problemov, predvidevanje in posploševanje, prepoznavanje ne-
verbalnih znakov pri komunikaciji, prilagajanje novim ali kompleksnim situacijam ter 



na socialne spretnosti in čustveno stabilnost. Na učnih področjih se NSUT kažejo kot 
primanjkljaji pri matematičnem sklepanju in računanju, razumevanju nebesednega gra-
diva (npr. shem, grafov, tabel, urnikov), bralnem razumevanju, nekaterih vidikih pisnega 
izražanja ter motoriki, vključno z grafomotoriko. 

Otroci z NSUT imajo ob težavah tudi številna močna področja, ki pri večini zajemajo 
besedne spretnosti, široko besedišče, dobro bralno tehniko in mehanični slušni spomin.

NSUT lahko pri otroku prepoznamo s celostnim timskim pristopom strokovnjakov (psi-
holog, specialni pedagog, razvojni pediater), učiteljev in staršev. 

KAKO POGOSTO SE POJAVLJAJO?
NSUT se pojavljajo pri 0,1 do 1 % otrok v splošni populaciji. Vzrok za majhen odstotek 
je lahko tudi v tem, da so manj znane in tudi redkeje prepoznane. Razlik med spoloma 
niso ugotovili. 

V KAKŠNIH OBLIKAH SE POJAVLJAJO?
NSUT se razprostirajo od lažjih do zmernih in izrazitih. Lahko se pojavljajo samostoj-
no, pogosto pa skupaj z Aspergerjevim sindromom, hiperkinetično motnjo (ADHD) in 
dispraksijo (RMK – razvojno motnjo koordinacije). 



PRIMANJKLJAJI IN STRATEGIJE POMOČI

Psihomotorična koordinacija
Otrok z NSUT je motorično nespreten, težave ima z rav-
notežjem, poskoki, lovljenjem, metanjem žoge, prevali, 
vožnjo s kolesom, striženju, lepljenju, nizanju, zavezova-
nju vezalk, zapiranju gumbov. V šoli ima težave pri likovni 
umetnosti, geometrijskem načrtovanju in orientaciji v 
zvezku. Pri pisanju ima napačno držo in močan pritisk 
pisala, slabše berljivo pisavo ter težave pri prepisu s table.

Kako lahko pomagamo starši?
Pri učenju novega športa ali gibalne dejavnosti potrebuje otrok verbalno razlago 
in prikaz gibalnega vzorca po korakih. Za otroka z NSUT so primernejši individualni 
športi (npr. plavanje). Ravnotežje je dobro uriti z igrami v naravi in na igrišču. Za 
mlajšega otroka so primernejša oblačila brez gumbov ali z gumbi na pritisk, hlače 
z elastiko, obutev z ježki namesto vezalk. Spretnosti vezanja vezalk urimo v umir-
jenem vzdušju. Pokažimo otroku zavezovanje po korakih, ki jih opisujemo z bese-
dami. Za urjenje fine motorike lahko otrok oblikuje s plastelinom, natika predmete 
na vrvico, vtika drobne predmete v plastenko, prijema s ščipalko, sestavlja kocke 
in sestavlja manj zahtevne puzzle. Otrok naj vadi striženje enostavnih vzorcev, npr. 
pri praznični okrasitvi. Za risanje so primerne prstne barve ali risanje s prstom v 
pesek ali koruzni zdrob, debele krede, voščenke in risanje na večje površine (zunaj 
po tleh, na okensko steklo ali ogledalo). Prva pisala naj bodo debelejša in trikotne 
oblike za učenje pravilnega triprstnega prijema. Otrok lahko preizkusi različne na-
stavke za boljši oprijem. Primerna so nalivna peresa s črnilom, ki ga lahko radiramo 
ter s kroglično konico. Več nasvetov za pomoč najdete v knjižicah o dispraksiji in 
disgrafiji (http://www.svetovalnicenter-mb.si/).



Taktilno in vidno-prostorsko zaznavanje ter orientacija

Otrok slabše prepozna vzorce in težko razume snov, ki je podana z opazovanjem ali 
prijemanjem predmetov. 

Kako lahko pomagamo starši?
Otrok naj raziskuje s poslušanjem, postavlja vprašanja, snov mu predstavimo ver-
balno, torej opišemo z besedami. Po opazovanju slike ali predmetov mu predmete 
ali pojave opišimo. Vprašajmo ga, kaj misli, zakaj /kako nekaj deluje ali se spreminja.

Otrok z NSUT težko zaznava lego predmetov v pro-
storu, razporeditev prostorov (npr. se izgubi v šolskih 
prostorih, išče učilnice, na izletu, težko razbere načrt 
zgradbe/kraja). Manj znano okolje ali kompleksno 
okolje z veliko dražljaji (npr. avla šole, trgovski center, 
izleti) lahko povzročajo otroku stisko, če nanje ni prip-
ravljen.

Kako lahko pomagamo starši?
Otrok potrebuje predvidljivo okolje, znano rutino in možnost umika v varen koti-
ček. Pomembno je, da si vzamemo čas za pripravo otroka na novo okolje ali pros-
tor. Razložimo mu, kaj lahko pričakuje, kaj se bo dogajalo, kdo bo ob njem, kako naj 
ravna, če pride do česa nepredvidenega. Otroku je v pomoč načrt šole, ki ga mora 
otrok prej preizkusiti. Učno okolje naj bo čim manj slikovito.



Organizacija in časovna orientacija
Za otroka z NSUT je ključna organizacija, saj zagotavlja predvidljivo okolje, zmanjšuje 
stres in omogoča samostojnost. Otrok ima težave z zaznavanjem koncepta časa (se ne 
znajde v tednu, mesecu, urnikih, pri presojanju, koliko časa trajajo dejavnosti). 

Kako lahko pomagamo starši?
Vzpostavljanje rutine pri domačih opravilih, skrbi zase (umivanje, priprava na spa-
nje, priprava na šolo) poteka postopoma. Pripravite rutino po korakih, ob sliki in 
besedah. Pri tem naj sodeluje otrok. Primer pripravljanja šolske torbe po korakih:

1. Šolska torba    (Izpraznim šolsko torbo.)

2. Urnik   
(Poiščem naslednji dan na urniku, ki 
je zalepljen npr. na omari.)

3. Zvezki   
(Za vsak predmet zložim zvezke v 
torbo.)

4. Posebnosti
(Npr. športni dan –  pogledam v 
beležko, kaj potrebujem.)

5. Peresnica, copati  
(V torbo zložim peresnico in 
copate.)

Tabelo lahko prilepimo na vidno mesto, kjer otrok običajno pripravlja šolsko torbo. Ne 
pričakujmo, da bo otrok korake takoj usvojil. Pomembno je, da se postopoma navaja 
na samostojnost. Starši otroku sprva predstavimo korake po modelu, nato mu poma-
gamo skozi korake, nazadnje pa ostanemo le opazovalci in otrok samostojno opravi 
korake. Za otroka z NSUT je pomembno, da korake ob izvajanju opisujemo in otroka 
navajamo, da se tudi sam spremlja z opisovanjem (lahko govori glasno, šepeta ali si 
opisuje korake v mislih).



Otrok ima težave z organizacijo učnega in 
domačega okolja (nered na mizi, izgubljanje 
pripomočkov, vrstni red reševanja, označeva-
nje domačih nalog). Težko prednostno razvr-
sti naloge in se organizirano loti dela. Težave 
z vidnim zaznavanjem otroku povzročajo, da 
težko prepozna kako organizirati predmete po 
skupinah.

Kako lahko pomagamo starši?

Otroku lahko pomagamo množico igrač in šolskih potrebščin pospravljati v ška-
tle ali predalnike po lastnostih/kategorijah, ki jih zapišemo na škatle (npr. barvice, 
kocke, žoge). Razporeditev po škatlah naredimo skupaj z otrokom, naj otrok sam 
predlaga, kako želi imeti stvari pospravljene. Kasneje otroka usmerjamo, da stvari 
vsakodnevno pospravlja in s tem razvijamo rutino in odgovornost. 

Šolske potrebščine, zvezki, delovni zvezki in učbeniki naj bodo organizirani na po-
licah po šolskih predmetih. Tako si bo otrok tudi lažje pripravil šolsko torbo. Šolski 
urnik naj bo prilepljen oz. shranjen na več mestih (npr. v otroški sobi na omari, na 
hladilniku v kuhinji, v peresnici, v beležki in v šolski torbi). Urnik je lahko tudi na zad-
nji platnici vsakega zvezka, kar bo otroku pomagalo v višjih razredih pri menjavah 
učilnic. Zvezki, učbeniki in delovni zvezki naj bodo barvno označeni po predmetih, 
da jih lahko otrok hitreje prepozna. Otroka je treba pravočasno opozoriti na pred-
videne spremembe v urnikih. Dobro je, da otrok zjutraj pride v šolo zgodaj, ko na 
hodnikih še ni množice otrok in se bolj umirjeno pripravi na pouk.



Ko otrok odrašča, ima težave z izvajanjem 
spretnosti za samostojno življenje, ki zahteva-
jo pripravo in spretnosti razporejanja s časom 
(npr. čiščenje, uporaba aparatov, priprava hra-
ne, nakupovanje in razporejanje z denarjem).

Kako lahko pomagamo starši?

Otroka oziroma mladostnika z NSUT je potrebno učiti samostojnosti pri domačih 
opravilih in ga pripravljati na samostojno življenje. Ob našem modelu mu razloži-
mo postopek čiščenja, pomivanja posode, uporabe naprav, kot je pralni in pomi-
valni stroj, sesalnik, likalnik, razložimo uporabo različnih čistilnih sredstev in kdaj se 
katero uporablja, kako razvrščati perilo, kako ločevati odpadke in podobno. Dobro 
je narediti urnik ali mesečni plan opravljanja domačih opravil. 

Otroka učimo priprave različnih jedi, pričnimo z enostavnimi jedmi, npr. pripravo 
malice, nato pa vključimo uporabo kuhinjskih aparatov. Poudarek naj bo na varnos-
ti, saj bo otrok zaradi težav z motorično koordinacijo potreboval večjo pazljivost. 

Vključimo otroka/mladostnika k načrtovanju nakupov živil za gospodinjstvo. Sku-
paj pripravljajmo seznam nakupovanja. Raje kot velik trgovski center izberimo 
manjšo trgovino, ki je bolj pregledna. Predstavimo otroku, kako je trgovina organi-
zirana, kje najdemo katere skupine izdelkov. Otroka že od majhnega učimo ravna-
nja z denarjem, predvidevanja, koliko bo porabil in koliko bo ostalo, kaj zares potre-
buje, kaj si želi in kaj je dosegljivo. Posebej zahtevno za otroka z NSUT je presojanje 
razmerja med ceno, kvaliteto in uporabnostjo.



Sklepanje, posploševanje

Otrok ima težave pri posploševanju in prenosu snovi v nove situacije (sporočila razume 
dobesedno). Njegovo mišljenje je manj fleksibilno – je konkretni mislec, razmišlja logič-
no, a ima črno-beli pogled na stvari. Otrok z NSUT je manj spreten v kritičnem mišljenju. 
Abstraktni koncepti so zanj pretežki. 

Kako lahko pomagamo starši?

Primanjkljaji v predelavi nebesednih informacij pomembno vplivajo na razvoj viš-
jih miselnih procesov. Za otroka je ključno, da pri učenju aktivno sodeluje, prido-
biva konkretne izkušnje in razvija spretnosti mišljenja ob ustrezni pomoči v šoli in 
doma. 

Osnovne spretnosti kategoriziranja, primerjanja, iskanja razlik in podobnosti, opa-
zovanja, prepoznavanja vzorcev, razumevanja vzrokov in posledic pojavov, posplo-
ševanja in reševanja problemov lahko pri otroku razvijamo pri vsakdanjih dejav-
nostih (npr. pri kategoriziranju igrač in predmetov pri pospravljanju, primerjavi 
izdelkov pri nakupovanju, opazovanju naravnih pojavov, opazovanju in skrbi za 
živali, opazovanju dogajanja v prometu, razgovoru ob branju knjig ipd.). Pri tem 
sprašujmo otroka, naj poskuša sam razmišljati, zakaj pride do nekega pojava, ven-
dar ga vodimo z vprašanji, drugimi primeri in preteklimi izkušnjami. Za otroka z 
NSUT so primernejša konkretna enoznačna vprašanja kot odprta vprašanja z več 
možnimi odgovori. 



Specifični vidiki jezika in govora

Več kot polovica komunikacije poteka na nebesedni ravni, ki zajema telesno govorico, 
obrazno mimiko, geste rok, spreminjanje višine in jakosti glasu ... Ob tem se na besedni 
ravni pojavljajo besedne zveze z več pomeni ali s prenesenimi pomeni, metafore, pre-
govori. Torej ni dovolj samo razumeti vsebino tega, kar je nekdo povedal, ampak tudi kaj 
je s tem mislil, prepoznati sarkazem, zavajanje ali iskrenost, humor in čustva sogovorca. 
Otrok z NSUT slabše razume pragmatični jezik, sporočila s prenesenim pomenom, me-
tafore, sinonime, pregovore.

Kako lahko pomagamo starši?
Otroka z NSUT je potrebno učiti prepoznavanja ne-
besednih znakov ter tudi kako lahko sam uporabi 
neverbalno komunikacijo. Starši mu lahko pomaga-
mo skozi igro vlog, npr. posnemanjem in prepozna-
vanjem različne obrazne mimike pred ogledalom ali 
kot pantomimo, učenjem izražanja in prepoznava-
nja čustev iz govorice telesa in obrazne mimike, na-
črtnim opazovanjem neverbalnih znakov pri  ljudeh, 
gledanjem televizije brez zvoka in opazovanjem 
neverbalnih znakov. Pomagajmo otroku prepoznati, 
kdaj se v stavku glas dvigne in kdaj spusti, kdaj so 
presledki v govoru in podobno. Otroka naučimo po-
gosto rabljene fraze. Skozi branje in razlago basni ter 
ob primerih iz življenjskih situacij otroka vodimo k 
razumevanju pregovorov. Bodimo pozorni, kako da-
jemo otroku navodila. Naj bodo konkretna, kratka, 
jasna, brez prenesenih pomenov.

Malica???

Ta naloga je bila 
zate mala malica!



ČUSTVENO IN SOCIALNO PODROČJE 

Čustvena stabilnost

Strah in anksioznost se pri otroku z NSUT z leti lahko stopnjuje.  

Kako lahko pomagamo starši?

Pri soočanju s spremembami, ki povzročajo strah, tesnobo, se izogibajmo bese-
dam »Ničesar se ti ni treba bati.« ali » Saj bo v redu, ni tako hudo.« Otrok potrebuje 
naše razumevanje, zato mu lahko rečemo »Vem, da te je strah, ampak jaz bom ob 
tebi in dobro si se pripravil.« Otroku omogočimo, da se bo počutil karseda varno 
in mu vlivajmo pogum. 

Narišemo lahko termometer počutja, kjer nam otrok pokaže, kako se je počutil 
pred in po dogodku, ter se pogovorimo, kaj bi ga lahko sprostilo, kaj bi mu lahko 
naslednjič še pomagalo. 

V šoli ali pri obšolskih dejavnostih se je dobro dogovoriti za prostor in osebo, ka-
mor se lahko otrok zateče v stiski. Prosimo sočutnega sošolca, če je lahko njegov 
zaupnik. Priročna je tudi beležka za izmenjavo informacij med starši in učitelji. 



Socialne spretnosti 

Otrok z NSUT ima težave z razumevanjem social-
nih pravil. Vrstnikom se približa nezrelo ali časov-
no neprimerno. Težko sodeluje v nestrukturiranih 
dejavnostih, odzove se lahko s tesnobo, manj 
zrelim ali neustreznim vedenjem. 

Kako lahko pomagamo starši?

Socialne zahteve se s starostjo spreminjajo, 
zato otrok z NSUT potrebuje podporo pri učenju socialnih spretnosti ves čas od-
raščanja. Otrok ves čas opazuje starše, vrstnike in druge njemu pomembne lju-
di. Potrebno mu je z besedami razložiti nebesedna sporočila, ki so bila del raznih 
socialnih situacij. Otroka učimo razumeti in sodelovati v socialnih situacijah, npr. 
kdaj in pred kom lahko kaj povemo, kako predvidevamo reakcije posameznika ali 
skupine, otroka učimo izmenjave v pogovoru, poslušanja brez skakanja v besedo, 
kakšna je primerna fizična bližina oz. osebni prostor v komunikaciji. Otroka učimo 
časovnega prilagajanja – kdaj je primerno nekaj povedati, kdaj se vključiti v igro 
ali pogovor, kako dolgo počakati na odziv. Otrok naj poskuša ugotoviti, kaj bi pri-
jatelja lahko zanimalo, kaj mu je všeč, da bi se lahko o tem pogovarjala ali skupaj 
igrala. Z otrokom opazujmo ljudi, kakšna sporočila sporočajo s svojim videzom. 
Otroka naučimo, kako se odzivati v konfliktnih situacijah, pretehtajmo problema-
tične pretekle dogodke, da otrok razume, zakaj je prišlo do problema. Uporabimo 
lahko socialne zgodbe. Sestavimo zgodbo ali strip z izmišljenimi junaki, v kateri se 
je pripetil podoben dogodek iz otrokovega življenja in nato nadaljujemo zgodbo v 
pozitiven zaključek. Lahko pa naredimo skupaj z otrokom zgodbe z različnimi izidi, 
ki jih otrok poskuša razjasniti, ugotoviti različne vidike, se vživeti v osebe iz zgodbe 
in ugotoviti, zakaj so tako ravnali. 



Prilagodljivost 

Otrok z NSUT se težko prilagaja na spremembe in novosti (npr. spremembe urnika, na-
domeščanje učitelja, zamenjavo učilnice, izlete, ekskurzije). To jim povzroča stisko, obču-
tijo lahko tesnobo ali paniko. 

Kako lahko pomagamo starši?

Otroci z NSUT potrebujejo predvidljivo okolje, rutino. Otroka poskušajmo na spre-
membe čim bolje pripraviti. Če bo otrok pravočasno seznanjen s potekom neke-
ga dogodka (npr. novim urnikom, obiskom zdravnika, odhodom na počitnice v 
drug kraj), mu bo lažje. Otroku razložimo, kako bo dogodek potekal, kaj se še lahko 
zgodi, kdo vse bo tam, kaj potrebuje s seboj in kako se bo dogodek najverjetneje 
zaključil. Načrtujmo tudi, kaj lahko otrok naredi, če se zgodi kaj nepričakovanega. 
Vse to lahko zapišemo na list. Pred obiskom zdravnika ali drugih strokovnjakov je 
bolje priti nekoliko prej in poiskati miren kotiček v čakalnici, da se otrok privadi na 
nov prostor. 



UČNE SPRETNOSTI 

Matematika
Otrok z NSUT ima zaradi slabšega vidno-prostorskega za-
znavanja in sklepanja težave pri razvrščanju števil v vrsto, pri 
prepoznavanju matematičnih simbolov za računske opera-
cije, pri ugotavljanju, kdaj in katera števila uporabiti v račun-
ski operaciji, z decimalnimi števili, s podpisovanjem, smerjo 
računanja, z ugotavljanjem časa na analogni uri. Težave ima 
s pretvorbami časa, oceno trajanja, časovnimi zaporedji, z 
zaokroževanjem, ocenjevanjem vrednosti. Pri besedilnih 
nalogah težko sklepa v matematičnem jeziku. Zaradi težav 
s fino- in grafomotoriko, vidno-prostorskim zaznavanjem in 
organizacijo ima otrok težave tudi pri geometriji.

Kako lahko pomagamo starši?

Otroka lahko začnemo usmerjati na števila in količine že zelo zgodaj, npr. pri naku-
povanju ali pripravi hrane. Pri predvidevanju, zaokroževanju, ocenjevanju trajanja 
je potrebno vedno izhajati iz otrokovih izkušenj in primerov iz življenja. Pri učenju 
matematičnih postopkov je otroku z NSUT v pomoč, če razdelimo postopke na 
korake in jih verbaliziramo med reševanjem. Otroku bo v pomoč, če se tudi sam 
med reševanjem spremlja z govorom (sprva glasno, nato lahko šepeta). Namesto 
analogne ure, naj otrok uporablja digitalno. Pri besedilnih nalogah si lahko poma-
ga s seznamom besed, ki kažejo računsko operacijo. Pri geometriji omogočimo 
otroku ravnila z ročajem in prilagojena šestila. Več o strategijah pomoči pri mate-
matiki najdete v knjižici »Kako pomagam otroku s specifičnimi učnimi težavami pri 
matematiki?« (http://www.svetovalnicenter-mb.si/).



Pisanje samostojnega besedila

Otrok z NSUT ima težave pri sestavljanju, orga-
nizaciji vsebine samostojnega zapisa. Težko se 
postavi v vlogo drugega, težko kritično ovredno-
ti in vključi predznanje v samostojni zapis. Težko 
organizira misli v povezano, smiselno celoto, ob 
tem pa sočasno upošteva še pravopisna pravila. 
Pri pisanju spisov je lahko težava že razumeti na-
slov s prenesenim pomenom ali se lotiti domi-
šljijskega spisa .

Kako lahko pomagamo starši?

Pri pisanju samostojnega zapisa (npr. obnove, spisa, eseja) lahko pomagamo otro-
ku tako, da razdelimo postopek pisanja na korake. Pomembno je, da otrok pred 
pisanjem naredi načrt. Za vsak del besedila (uvod, jedro, zaključek) si na listu nari-
še oblaček/polje, vanj pa vpiše ključne besede, kratke misli. Velik oblaček za jedro 
naj bo v sredini lista, nad in pod njim pa manjša oblačka za uvod in zaključek. Pri 
načrtovanju bo sprva potreboval naše vodenje. Pomagajmo mu razložiti besede 
ali besedne zveze s prenesenim pomenom in pregovore s konkretnimi primeri ali 
otrokovimi izkušnjami. Otrok se lahko uči pisanja spisa po modelu. Npr. prvi spis 
načrtujemo in napišemo starši ob pomoči otroka, nato pa otrok poskuša napisa-
ti spis po tem modelu. Če ima otrok velike težave z grafomotoriko, naj nam ob 
pomoči pripravljenega načrta spis narekuje ali tipka na računalnik, da se bo lažje 
osredotočil na vsebino. Potreboval bo veliko vaje, da se bo izboljšal v samostojnem 
pisanju, to spretnost bo usvajal postopoma. 



Bralno razumevanje in učenje

Otrok z NSUT praviloma dobro usvoji bralno tehniko, ustrezno ra-
zume preproste prebrane zgodbe z jasnimi sporočili in je uspešen 
pri mehaničnem pomnjenju podatkov iz besedila. Težave pa ima 
z razumevanjem vsebine prebranih zahtevnejših besedil. Težko iz-
loči pomembne in nepomembne informacije, prenaša znanje v 
nove situacije, interpretira, primerja, sklepa in predvideva posle-
dice. Težko organizira prebrano besedilo v smiselne dele in pove-
zuje pojme med seboj. Težko prepoznava skrite pomene, “branje 
med vrsticami” in pogleda zgodbo z različnih vidikov.

Kako lahko pomagamo starši?

Pred branjem z otrokom preglejmo strukturo knjige ali učbenika: naslovnico, kaza-
lo, poglavja in skupaj z otrokom poskušajmo razmišljati, kaj o tem že poznamo. V  
posameznem poglavju pregledamo naslove in slike. Otrok naj ugiba, kako so slike 
povezane z naslovom. Sledi pregled okvirčkov, povzetkov, ključnih besed, če so po-
udarjene v besedilu. Šele nato se otrok loti branja po odstavkih. Za vsak odstavek je 
dobro izpisati eno ali dve ključni besedi ali pomembno kratko misel. Pri tem otrok 
lahko uporabi samolepilne lističe in jih prilepi k snovi. Pri določanju ključnih besed 
bo otrok potreboval veliko vaje, v večini učbenikov pa so nekatere ključne besede 
že poudarjene. Pred branjem lahko postavimo vprašanja po odstavkih, da bo otrok 
ciljno bral in iskal odgovore. Učenje z miselnimi vzorci ni najbolj primerno za otro-
ka z NSUT, saj zahteva dobro vidno-prostorsko orientacijo. Otrok naj raje uporabi 
zaporedno zapisovanje ključnih besed ali pomembnih misli, uporabi pa naj barve 
za naslove in ključne besede. Otroku pomagamo razvozlati skrite pomene in bese-
dne zveze s prenesenim pomenom ob primerih iz otrokovega življenja. Pri branju 
so lahko otroku v pomoč zvočne knjige, saj se lažje uči s poslušanjem.



MOČNA PODROČJA OTROKA Z NSUT 

Močna področja otroka z NSUT so verbalna področja. Večinoma zajemajo:

– slušne in verbalne sposobnosti, 

– slušno zaznavanje in pozornost, 

– mehanični spomin za jezikovno-besedno gradivo,

– ustrezno jezikovno razumevanje in izražanje,

– dobro razvit besednjak,

– dobro razvito bralno tehniko.

Otrok z NSUT pri pogovoru deluje kot 
odrasel in daje vtis nadarjenega otro-
ka. Raje se pogovarja z odraslimi, saj 
bolj sprejemajo otrokove posebnosti 
in so bolj predvidljivi kot otroci. Pri 
učenju upoštevajmo otrokova močna 
področja. Otroku je bližje način uče-
nja preko poslušanja. 

Vsak otrok ima še mnoga druga močna področja. Starši, ki otroka najbolje 
poznamo, lahko prepoznamo otrokova močna področja in ga tam posebej 
spodbujamo. Na močnih področjih naj se otrok potrjuje in gradi pozitivno 
samopodobo.



KAM PO POMOČ?

Kadar opažate opisane težave, ki vztrajajo dlje časa, otroka ovirajo doma in v šoli, ali se 
pojavi celo odpor do šole, je dobro, da poiščete strokovno pomoč. 

V šoli se obrnite na razrednega učitelja in šolske svetovalne delavce: specialnega 
pedagoga, pedagoga, inkluzivnega pedagoga, psihologa. 

V šoli so otroci z NSUT lahko deležni pomoči glede na vrsto in stopnjo izraženosti težav. 
V naših šolah se uporablja 5-stopenjski model pomoči, ki je prikazan na sliki. 

Pomoč lahko poiščete tudi v zunanjih specializiranih ustanovah: 

- Svetovalni centri za otroke, 
mladostnike in starše Maribor/
Ljubljana/Koper/Posvetovalnica 
Novo mesto,

- zdravstvene institucije (ambu-
lante za otroško in mladostniško 
psihiatrijo, razvojno nevrologijo 
ter pediatrijo), 

- centri za duševno zdravje v 
zdravstvenih domovih, 

- Društvo Bravo (https://www.
drustvo-bravo.si/).

Diagnostika pri zunanjem strokovnjaku omogoči, da natančneje spoznamo razloge za 
otrokove težave in močna področja. Na osnovi teh informacij lažje oblikujemo učinkovit 
načrt pomoči v šoli in doma.
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