
                                                                                                                

  

DEJAVNIKI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU, KI LAHKO 

KAŽEJO NA MOŽNOSTI DISLEKSIJE 

V predšolskem obdobju se specifične motnje branja in pisanja 

nakazujejo: 

 z motnjami pozornosti in koncentracije, 

 s slabim poslušanjem (preslišijo navodila…), 

 s slabo orientacijo (časovna, prostorska), 

 z nedokončano ali negotovo lateralizacijo (uporablja obe roki 

pri vseh ročnih spretnostih), 

 z zmanjšanim interesom za področja branja in pisanja, 

 s težavami pri risanju (težave pri preslikavanju likov, drži 

pisala, povezovanju točk s svinčnikom), 

 s težavami na slušnem in govornem področju (kasneje začno 

govoriti, težave pri izgovorjavi daljših besed, pomnjenju, 

formulaciji stavkov, ne razlikujejo slušno podobnih glasov). 

 

SPECIFIČNI SIMPTOMI DISLEKSIJE PRI MLAJŠIH 

UČENCIH  

 Težave pri vidnem in slušnem razločevanju (zamenjave črk- 

b/d, g/p, a/e, m/n), 

 težave pri povezovanju glasov (črkovanje, ugibanje), 

 težave v sledenju-nadzorovanje gibanja oči (začetek branja 

besede na sredini, maličenja), 

 težave v priklicu-tekočem prepoznavanju črk in  povezovanje z 

glasovi, 

 težave s pomnjenjem (zapomnitev oblike črke, imena črke), 

 težave z orientacijo (izgubljanje v  vrsticah, preskakovanje 

vrstic). 
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KAJ JE DISLEKSIJA? 
 

Disleksija je kombinacija zmožnosti  in težav, ki 

vplivajo na učni proces branja in/ali pravopisa ter 

pisanja. 

 

Spremljajoče težave se lahko kažejo na področju 

hitrosti  predelovanja informacij, na področju 

kratkoročnega spomina, pravilnega zaporedja, 

slušne in/ali vidne zaznave, govorjenega jezika in 

motoričnih spretnosti.  

 

Povezana je zlasti z obvladovanjem in uporabo 

pisnega jezika, ki vključuje abecedni, številčni in 

glasbeni sistem simbolov. 
 

 

 

 
 

 

 

 
Zloženko pripravil aktiv DSP (za interno uporabo OŠ Gradec) 
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ZNAČILNOSTI DISLEKSIJE 

 

BRANJE 

-težave pri zapomnitvi simbolov za črke 

-težave v hitrem zaporednem prepoznavanju glasov in simbolov 

(zamenjava,izpusti, dodajanja, maličenja) 

-težave pri  analizi in sintezi glasov in simbolov 

-težave pri vezavi, spajanju glasov 

-branje počasno in zatikajoče 

-otrok ne bere z veseljem 

 

PISANJE 

-težave pri pomnjenju pravopisnih pravil 

-fonološke napake v črkovanju 

-črke niso v pravem zaporedju 

-nedosledna raba velikih in malih črk 

-odpor do pisanja daljših besedil 

-odpor do obsežnejšega pisanja, kar ima za posledico pisni izdelek, ki ni v 

sorazmerju z otrokovo sposobnostjo ustnega izražanja in in dejanskega 

razumevanja teme 

-včasih nenavadna drža peresa ali nenavadna drža pri sedenju 

 

SPOMIN 

-slab kratkoročni in delovni spomin (pomnjenje seznamov in navodil) 

-otrok kaže znake slabega dolgoročnega spomina, ki so posledica zmedenosti 

ali neustreznih učnih strategij v času učenja ali slabe organizacijske strukture 

 

ORGANIZACIJA 

-slabe organizacijske strategije za učenje 

-slaba organizacija časa, gradiva, in predmetov, ki jih otrok potrebuje pri 

učenju 

MOTORIČNI RAZVOJ 

-težave s koordinacijo  in opravili, kot so zavezovanje vezalk na čevljih 

-zaletavanje v opremo v razredu, spotikanje, pogosto padanje 

 

GOVORNI RAZVOJ 

-zamenjava podobnih glasov 

-slaba izgovorjava 

-težave s povezovanjem glasov v besede 

-slabo zavedanje ritma  

-slaba sintaktična zgradba 

-težave v poimenovanju 

 

POMOČ PRI ODPRAVLJANJU TEŽAV POVEZANIH Z 

DISLEKSIJO 

 

Načini za izboljšanje pisanja  

-usmerjanje pozornosti na razliko med glasovi 

-ozaveščanje,  slišanje,  zapomnitev  

-zavedanje glasov 

-sestavljanje besed iz črk na kartončkih, kockah 

-izpisovanje črk na črtice 

-naštevanje črk na prste 

Utrjevanje slušnega pomnjenja 

-narek s kockami in  črtami 

-grafomotorične vaje 

 

Načini izboljšanja branja 

-uporaba barvnih ravnil, trakov, barvno označevanje in poudarjanje 

-branje besedil z manjkajočimi  črkami in besedami 

-fazno branje (beremo mi, bereva skupaj, bere otrok sam) 

-branje navodil za uvajanje aktivnosti 

-navodila s slikovnimi vložki 

 

 



 


