
ПРЕДАВАЊЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ПРИМИТИВНИ И ПОСТУРАЛНИ РЕФЛЕКСИ КАЈ ДЕЦА СО 

РАЗВОЈНИ  НАРУШУВАЊА 

Blomberg Rhytmic Movement 

ПРОГРАМА 

14.12.2018 Петок 

08.00-08.45  Воведен дел за рекооперација на развојот на бебето во новонастанатите 

надворешни услови по породувањето. Развој на тактилните, проприоцептивните и 

вестибуларните сетила како најважни сетила за развој на мозокот и негова 

стимулација.  

08.45-09.30 Врската помеѓу ритмичките покрети  ( Blomberg Rhytmic Movement ) и развојот на 

малиот мозок, церебелумот, ретикуларната формација, базалните ганглии. 

Рефлексите се интегрираат на ниво на базалните ганглии кои се одговорни за 

контрола на импулсите – ADHD. Благодарение на врската помеѓу неокортексот и 

базалните ганглии сме во состојба да „останеме мирни“, а таа врска со 

неинтегрирање на рефлексите е нарушена кај децата со АДХД. 

09.30-10.01 Кафе Пауза 

10.00-10.45 Вежби за стимулација на церебелумот. Психомоторен развој на бебето. 

10.45-11.30  Интеграција на примитивните рефлекси и развивање ( активација )на постуралните 

рефлекси. Поделба на рефлексите на примитивни и постурални. Автоматски 

движења и регулација на активноста. 

11.30-12.0 Пауза за ручек 

12.00-12.45  Запознавање со некој од рефлексите: Тоничен лавиринтен рефлекс (TLR), како прв 

примитивен рефлекс и негова поврзаност со АДХД, LANDAU рефлекс, рефлекс  

AMFIBIJA, SPINALЕN GLANTЕN рефлекс и Симетричен тоничен вратен рефлекс ( 

STNR).  

12.45- 13.30  BABINSKI рефлекс и вежби за интеграција. Повторување во парови на поминатите 

рефлекси и вежби за нивна интеграција.  

13.30-14.00 Кафе Пауза 

14.00-14.45 Дислексија и дисграфија. Како тактилното, проприоцептивното и вестибуларното 

сетило се поврзани со тешкотиите во читање и пишување.Рефлекси поврзани за 

дислексија и дисграфија.  

14.45-15.30 Визуелни потешкотии; бинокуларен вид, акомодација и конвергенција на окото во 

раниот период. Ошни трофии, страбизам. Потешкотии и пречки кои допринесуваат 

за дислексија и дисграфија, но и потешкотии во координација, рамнотежа и 



моторика во тек на растењето, како и потешкотии во училишните вештини. 

Рефлекси поврзани со визуелните потешкотии. 

15.30-16.00  Прашања и дискусија 

15.12.2018 Сабота 

08.00-08.45 Практична примена на усвоениот теориски дел. Приказ на прашалник кој треба да 

се направи со родителите, поврзано со рефлексите.   

08.45-09.30 Оптометриски вежби кои се дел од интеграција на рефлексите.  Вежби за 

интеграција на правилен след по визуелен пат, откривање на страбизам и очни 

трофии, вежби за намалување на овие потешкотии и нивна комбинација со 

вежбите за интеграција на рефлексите.  

09.30-10.0 Кафе Пауза 

10.00-10.45 Фонолошки потешкотии. Неинтегрирани рефлекси кај децата кои не слушаат. 

Стадиуми во развој на слухот, видот, тактилни компетенции, мобилност.  

10.45-11,30 Запознавање со останатите рефлекси: MORO рефлекс, Асиметричен тоничен вратен 

рефлекс ( ATNR), како најважен за дислексија,  BABKIN, PLANTARЕN рефлекс, GRASP 

i HANDS PULLING рефлекс.  (и овој пат рефлексите се претставуваат еден по еден , 

работата е во парови. Проба на рефлексите, проверка, вежби за интеграција. 

Оптометриски вежби- работа во парови.) 

11.30-12.0 Пауза за ручек 

12.00-13.30  Практични вежби на случај на три различни деца со нивна анамнеза. Во парови да 

се направи структура на прашалник за секое дете ( односно родител ),кој се 

однесува на рефлексите, список на рефлексите кои се проверуваат за секое дете 

поединечно, како и план за работа со детето. 

13.30-13.45 Пауза 

13.45-14.30 Повторна вежба за сите рефлекси и нивна интеграција, како и приказ за проверка 

на рефлексите преку мускулен тест.  

14.30-15.00  Прашања и дискусија 

Поделба на сертификати 
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Blomberg Rhytmic Movement Trener 


