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Ви зу о спа ци јал не функ ци је пред ста вља ју мо гућ ност ло ка ли за ци је, про-

це не уда ље но сти и прав ца еле ме на та гра фич ког про сто ра, спа ци јал не ро та-

ци је и тран сфор ма ци је. и при па да ју обла сти ког ни тив них функ ци ја. На су-

прот то ме, гра фо мо тор ни по кре ти ко ји чи не мо то рич ки акт при ли ком из-

во ђе ња за да тих гар фо мо тор них за да та ка, при па да ју вољ ним мо то рич ким 

ве шти на. На раз вој гра фо мо тор них спо соб но сти ути чу и ви зу о спа ци јал не 

спо соб но сти та ко што од ре ђу ју ве ли чи ну, фор му, ори јен та ци ју, и про стор не 

од но се из ме ђу обје ка та и уну тар њих. Циљ овог ис тра жи ва ња био је утвр-

ди ти да ли по сто ји ста ти стич ки зна чај на по ве за ност из ме ђу ви зу о спа ци-

јал них и гра фо мо тор них функ ци ја у од но су на упо треб ну ла те ра ли зо ва ност 

гор њих екс тре ми те та и пол. На узор ку од 90 де це ти пич ног раз во ја, уз ра ста 

из ме ђу се дам и де сет го ди на, при ме ње ни су Тест за про це ну ви зу о спа ци јал-

них спо соб но сти (The Spa tial Abi li ti es Test (TAS), Тест за про це ну ли не а ци је и 

из вр ше на је про це на упо треб не ла те ра ли зо ва но сти гор њих екс тре ми те та. 

Ре зул та ти по ка зу ју да не по сто ји ста ти стич ки зна чај на по ве за ност из ме-

ђу ви зу о спа ци јал них и гра фо мо тор них функ ци ја у од но су на упо треб ну ла-

те ра ли зо ва ност и пол.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ви зу о спа ци јал не функ ци је, гра фо мо тор но из ра жа ва ње, 

пол, ла те ра ли зо ва ност
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УВОД

Фор ми ра ње гра фо мо тор них ве шти на, за ви си од ве ли ког бро ја ра-
зно вр сних фак то ра. Мно ге сту ди је основ не фак то ре гра фо мо тор ног 
раз во ја де ле на уну та шње и спо ља шње. Спо ља шњи фак то ри би би ли 
на став на упут ства и ма те ри јал ко ји се ко ри сти (Al ston,1985). Уну тра-
шњи фак то ри су они ко ји на ла зи мо код де те та, а то су ви зу о спа ци јал-
не, ви зу о кон струк тив не и ви зу о пер цеп тив не спо соб но сти, мо тор но 
пла ни ра ње, ма ни пу ла ци ја ша ком, ки не стет ске мо гућ но сти (Ber nin ger i 
Rud ger, 1992). Ви зу о спа ци јал на и ви зу о мо тор на пер цеп ци ја на во ди се 
као је дан од основ них ути ца ја на гра фо мо тор ни раз вој (Loc khart i Low, 
1994). Ви зу о спа ци јал не спо соб но сти под сти чу сти му ла ци ју гра фо мо-
тор ног про це са и од ре ђу ју ве ли чи ну, фор му, ори јен та ци ју, и про стор не 
од но се из ме ђу обје ка та и уну тар њих. Пре ма Gros si-u (1967), спа ци јал-
не функ ци је су све ак тив но сти ко је зах те ва ју: спо соб ност ана ли зи ра ња 
раз ли чи тих еле ме на та у окви ру ви зу ел ног мо де ла, спо соб ност про це не 
про стор них од но са уну тар јед ног де ла и це ле струк ту ре, као и са ма спо-
соб ност ре про ду ко ва ња. Ка да де те ре про ду ку је јед но ста ван или сло жен 
об лик, прет ход но пла ни ра низ еле ме на та ко је ће из ве сти, а за тим мо ра 
да раз мо три про стор не од но се ме ђу њи ма (Gros si,1967). Тан Лин (1981) 
уста но ви ла је да су нај ве ци по ма ци у раз во ју гра фо мо то ри ке из ме ђу 4-7 
го ди на, ка да се раз ви ја и ви зу о спа ци јал на ког ни ци ја. При ме ти ла је да 
ка рак те ри сти ке као што су ве ли чи на, кван ти тет, про пор ци је и про стор-
ни рас по ред би ва ју све бо љи у од но су на уз раст. По јам ла те ри зо ва но-
сти озна ча ва екс тре ми те те и чу ла јед не стра не те ла ко ји су ве за ни афе-
рент ним и ефе рент ним пу те ви ма са при мар ним мо тор ним и сен зор ним 
по љи ма хе мис фе ре са су прот не стра не. Сма тра се да је ле ва хе мис фе-
ра успе шни ја при об ра ди је зиц ких ин фор ма ци ја и го во ра, док је де сна 
успе шни ја при об ра ди не вер бал них и ви зу ел но-про стор них ин фор ма-
ци ја. Та ко ђе по сто је раз ли ке у на чи ну об ра де ин фор ма ци ја из ме ду две 
хе мис фе ре. Ле ва хе мис фе ра ин фор ма ци је об ра ду је се квен ци јал но, а 
де сна си мул та но. Ка да је у пи та њу ла те ри зо ва ност у од но су на пол не ке 
сту ди је ука зу ју да су осо бе жен ског по ла успе шни је од осо ба му шког по-
ла у је зиц ким за да ци ма, али су ма ње ефи ка сне на те сто ви ма ви зу ел но-
про стор них спо соб но сти (ThilersThilers, MacDonaldMacDonald i Herlitz, 
2008). На ни зу за да та ка из те сто ва ко ји ис пи ту ју раз ли чи те ког ни тив не 
спо соб но сти (за да ци пер цеп тив не бр зи не, мен тал не ро та ци је обје ка та 
у про сто ру, од ре ђи ва ња ло ка ци је обје ка та у про сто ру, ви зу а ли за ци је, 
вер бал не флу ент но сти, фи не мо тор не ко ор ди на ци је, ра чу на ња, ма те-
ма тич ког ре зо но ва ња и сл.) до би ја ју се зна чај не раз ли ке ме ђу по ло ви-
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ма – глав не раз ли ке у ког ни тив ном функ ци о ни са њу ја сно се ви де кроз 
раз ли ке у по је ди ним ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма, а не кроз раз ли ке 
у це ло куп ној про це ни ин те ли ген ци је (Ki mu ra, 2002). Не ка ис тра жи ва ња 
на де ци раз ли чи тог по ла ука зу ју да су раз вој ни по ре ме ћа ји че шћи код 
де ча ка, не го код де вој чи ца, што ука зу је на пол ну раз ли чи тост са зре ва ња 
ког ни тив нох струк ту ра код де це. Де вој чи це по чи њу ра ни је да го во ре и 
фор ми ра ју бо га ти ји реч ник, док су де ча ци бо љи у за да ци ма ви зу о про-
стор ног ти па – пра ће ње тра га, ви зу ел ном ци ља њу, ла ви рин ту, мен тал ној 
ро та ци ји, чи та њу ма па, као и у ма те ма ти ци то ком шко ло ва ња, што је 
при пи са но раз ли чи тој мо жда ној ор га ни за ци ји (La mon, 1990). Раз ли ке 
ме ђу по ло ви ма у на чи ни ма ре ша ва ња про бле ма су про на ђе не у ве ли-
ком бро ју ис тра жи ва ња и у раз ли чи тим кул ту ра ма, али тре ба има ти на 
уму да се ра ди о раз ли ка ма из ме ђу про сеч них вред но сти и да су пре кла-
па ња ве ли ка (Clements,Rimrodt, Blankner ,Clements, Rimrodt, Blankner, 
MostofskyMostofsky , Pekar, Denckla i Cut tin g  , 2006). Студије, које су 
 се  б ав иле ана ли зом визу оперцептивних  способности к од  с едмог од иш ње 
деце ,  у пућ уј у д а се деч ац и и дево јч иц е  ра зликују  у  сегменту визу ом от ор-
не  к оординаци је. Ова  раз ли ка  је у ко ри ст девој чи ца  ( Аhmetog lu, 2008) .

 МА ТЕРИЈА Л  И МЕТ ОД 

Осн овни циљ  овог  ра да био је проц ен ити повезан ост в из уоспа цијал-
ни х функција и графом оторике у однос у  на пол и  лате рализ ов аност. 
Узорак у истраживању је чин ило 90 исп ит аника .  Узорак су чинила  деца 
узрас та  између седам  и десе т го дин а, гд е су нај ве ћи  део узорка ч ини ла  
д еца узраста од  8 год.  (у ку пно 47,8 %), најмање је бил о  деце  уз р аст а  од 
 10 год. – 11,1%, д ок  су де ца  од 7 го дина чи ни ла 18,9 %, а дец а  од  9 година 
22,2 %  у зорка.  И нс тру менти  ко ји  с у кор ишћени  у овом  ис траживању су: 
Th e  Spatia l Ab iliti es  T es t  (T AS ) – тес т за пр оце ну  в изуоспациј ал них ф ун-
к циј а  (La  Femina , S en ese, G ro ssi i Venuti, 20 09), Тес т  ли неације – тест 
за процену  гр афомоторн ог  изражавањ а деце (Ћ ор дић, Бојанин, 1992) и 
процен а употреб не  латер ализов аности го рњ их екстремите та. За  проц-
ену в из у осп ац ија лних с пос об ности кор ист ен ј е  „The S pa tial A bilities 
Test  -T AS  test „ (La Femin a  F., Senese  V .,G rossi  D. ,  Venuti  P ., 2009 ).  
Т АС  тест ј е  један о д те стова  к ој и  сл ужи за  п р оц ену  сви х  об ла ст и које 
 чи не  ви зуоспа ци јал не спо со бн ост и и најк ом плетније оцењу је  св ак у 
од  ти х  способности.  Ов ај те ст садрж и  пет ко мп он енти:  визуелну  ана-
лизу, прелимина рну а нал изу, ц ентралну орг ан из ацију, визуомо торну 
 к оо рдина ци ју и егз екути вн у  компонент у гра фо моторних фу нк ција.  У 
овим  компонентам а  садржано  је 12  с убскала  т ес та. Прилико м  задав ањ а 
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свака од с убскал а и ма  д ва пр о бна  задатка, ка ко би  се  п роверило д а ли 
је де те ра зумело задатак.  Т ачни одговори за сваки зада та к се оцењују 
једним б одом, а  за не та ча н с а  нула бодова .  Максим ал ан  бр ој бодо ва 
 из носи 10 0.  У нашем истраж ив а њу  поузда но ст ово г  те ста и сп и та на је  
Cr onbach’s A lp ha те стом г де  с мо  добили  д а  је = 0,88  шт о  нам ука зује да 
 ов ај тест  има в исок с те пен рели јабил но ст и. За  процен у  графо моторн их 
спо собно сти ко риштен је Тест ли не аци је. Процена ква литета лин еа ци је 
састо ји  се у дав ањ у  низа гра фо моторних з ад атака  к оје  испита ни к треба  
д а  заврши.  У току  ра да  описује се  к ако  испит ани к ради,  бр зи на којо м 
 ради, ка ко  држи оловку ,  да  ли им а н ус покрет е и  ако и ма  к оји су. Проц-
ењ ују  се так ође уједна ченост  п ритиска на харт и ју,назуб љеност  ли ниј е, 
одр жа ва ње  правца , уједн ач еност при и зв ођењу  удубљења  и испупчења , 
 ква литет о круглина и сл.   Изв ођење симулт аних покре та проц ењ ује с е 
 пр и изв ођ ењ у осми ца , и две врсте т аласа ,  шт о је предусло в упе шн ог  
извођења граф о моторно г чина.  О це њује се 10  ај тем а, оц еном усп еш ан 
( 1 ),  делимично ус пешан (0,5)  и  неуспеша н (0). Аут ори  о вог  теста  најб-
оље  из ведену л ин еац ију о це њу ју  са 10 , осредње и зведену с а 5, а  л оше 
изведену са  0.  Пет п оена и  ниж е озна ча ва ју  да је извођење теста  у  целини  
н еу сп ешно. По угледу на  ов у под елу у с врх у овог  и ст ра живачког  рада 
н апр ав ље не су   одр еђене катег орије,  т ак о да су де ца са број ем бо дова 
од 0 до 5  см атрана испод просечном кате го ријом, од 5,5  д о  7,5 п ро се-
чн ом  к атего ри јо м и  од 8 до  1 0 бодо ва и знад  пр ос еч но м  ка тегориј ом. 
У н аше м  ис тражив а њу  поузданост  о во г тес т а и сп ит ан а је Ц ро нб ацх’с 
Ал пх а тестом где см о д об или да  је = 0, 67 ш то на м  указује  да те ст пос-
еду је задовоља ва јућу р елија би лност. Про цена у пот ребне лат ер ализов-
аности г о рњ их екстре митета п ре узета је из Лури јине н еуроп сихол ош-
ке бат ерије ,  а  односи се на  оне ак тивно сти кој е свак однев но изво ди и 
в ежба т оком дет ињства.  Од ч итаво г низа  могу ћих по кр ета  одабра но  
је сле дећих де сет (пр еу зето о д Ћорди ћ и Боја ни н, 1997 ):  У којој  руци  
д ржи кашику,  ка ко заку ца в а к ли н,  у којој  ру ци  држи ол ов ку , к ако ме ша  
и  д ели кар те , како с е  че шљ а,  како пер е зуб е,  ка ко рук ом  отпо зд равља 
м ахањем ,  ка ко би  н ож ем  п ре секао ко лач , как о  б и в иљ ушк ом захва ти о 
парче  ко ла ча. 

 Ра зл ик е у ви зуоспаци ја лн им фу нкциј ама  и гр афо мо то рно м  
изр ажав ањ у у одно су  на  латеризо в ано ст

У циљу  те ст ир ањ а  разлике  и зм еђу г рупа разли чи те  латеризованост и 
у п огл ед у  ви зуоспа ци јалних  ф унк ци ја и гра фомото рног изра жав-
ањ а, прво  су одређене де ск ри птивне к аракт ер ис тике  пос ти гнућа  на  
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тестовим а за под уз орк е ист е ла те ризов ан ости.  Л ев еновим т ест ом  је ис-
пи та но  да ли  су  гр упе карак те ри сане је дн ак им варијансама, а н ак он  т ога 
је Студенто ви м т-тесто м за  д ва  неза висн а  узорка и спитан о  п ос тојање  ра-
злике у  ср ед њи м  вредностима постигнућа из ме ђу левору ких  и  де снору-
ких  ис питаника. Р езултати  с у приказ ан и  у  та белама 2.  и  3. и на  граф-
ико нима 3 .  и 4 .

Гр афик он  3. Дис тр ибуција  по ст иг ну ћа на Тест у  ли не ац ије  
у одн осу  на  латериз ов ано ст

 Графи ко н  4.  Дистрибуција пост иг ну ћа на ТАС тесту  
у односу на ла тер из ованост
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Табела 2. Дескриптивн а  с та тистик а  по стигнућа  
у односу на латеризов ано ст 

  латеризованост фреквенција
а ри-

тметичка  
с редин а

 стандардна 
д еви јациј а

Т АС тест

левор укост 11  80 ,0 9 12, 09

деснорукост 7 9 8 0, 1 8,64

тест  лин-
еациј е

ле во рукост 1 1 7,22 7  2 ,0 54

десн ор ук ост 7 9  7,684 1,087

У Т абе ли  2. можемо в ид ети да су  п росечна постиг нућа  на ТАС тесту 
за  ле воруку  д ецу 8 0,09 ,  а за де сно ру ку 80 ,1 . Прос ечна п ос ти гнућа  н а  Те-
ст у  линеације,  з а леворуке из нос е 7,227, а за десноруке 7,684 .

 Табела  3 . Левенов тест и Студентов т-тест за анализу  
разлике постигн ућ а  н а тестовима између 

група различите латери зов ан ости  

  Л евенов  тест  Ст уд ентов т-тест

  Ф п т
сте пени  
с лоб оде

п

ТАС  те ст 1,619  0,2 07 -0,0 04 8 8  0,997

т ес т  
лин еаци је 

7,611 0, 00 7 -0,7 23 88 0 ,485

Резултати  Левено во г  т еста п ок азују д а  се  код ТАС  теста м ож е с ма-
трати да су л ев оруки  и де снорук и  испи таниц и  оствар или  постигнућа са 
једнак им варијанс ам а,  д ок се  ко д те ста ли неа ције ј ед накост в ариј ан си  не 
мож е п ретпо ст ав ит и  је р је разлика  међу њи ма  статистич ки  високо  зна-
чајна (п <0,01). Збо г  то га је за  испитивање стат ис тички  знача јн е  р азлике  
на  по стигн ућ им а  у  погледу  латеризо ван ос ти на ТАС  те ст у упо тр ебљ ен 
ста нд ар дан С туд ен тов т-тест з а  два н ез ав исна узор ка , док је  у случај у 
 тес та ли неациј е  упот ребљен а м одификација т-теста са корекцијом за 
неједнак е  в ар ијансе. Доби јени резу лт ати у о ба с лу ча ја по ка зују да  разли-
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ке  у  сред њи м  вр ед но стима нису  статис ти ч ки  зн ача јне (п >  0 ,05 за Т АС  
т ест , п >  0, 05  з а Тест линеа циј е) ,  што з начи  да разлике  у  постигн ућ и ма 
 из међу група  р аз личите л ат ер изо ваност и  из  о бласти  ви зуоспацијалних 
 функц ија  и  графо мо торно г  изража вања  у  овом  истраж ив ањ у није  било.

  
Разл ик е  у  ви зуо спацијал ни м функци ја ма  и  графо мот ор ном  

из ражавања  у  о дносу н а  пол 

У ци љу  тестирањ а ра злике  и зм еђу по стиг ну ћа група  ра зл ичитог по-
л а у  погледу ви зуоспа цијалних  фу нк ција и  графом от ор не активности 
п рво с у о др еђ ен е арит ме тичке  ср еди не  и ста нд ардне  де ви јације  по сти-
гнућа на  тесто вима за п оду зо рке исто г пола, затим  је  Л евеновим  тест ом  
и спита но  да  ли су  г рупе кара ктерисан е  јед наким  вар иј ансама, о дн ос но 
хом ог еност в ари ја нси, а  на ко н тога је  С ту дентови м  т- тестом за два  нез-
ависна  узорк а ис пи та но по стој ањ е разлик е у  с редњим  вр едностима по-
ст иг ну ћа код испитаних де ча ка  и  девојчица. Рез ул тати су п рика за ни  у 
та бела ма  4. и 5. Гра фички пр ик аз дистрибуције постигнућа на тестови-
ма  у односу  на  по л  испит аник а  је дат ј е на г ра ф ик онима 9  и  10.

Графикон  5 . Дистри буциј а п остигн ућа  на Т АС т ес ту  
у одн осу  н а пол
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 Графико н 6.  Д истрибуц иј а п остигн ућ а на Тес ту л инеац иј е 
 у  односу на пол

Та бела 4. Дескриптивна обележја пос тигнућа  
на тестовима за мушки и жен ск и  п ол

  п ол фреквенција
аритметичка 

сред ина
стандардна 
девијација

ТАС т ес т

мушки  по л 35 80,60 1,9 1

женски пол 55 79,78 1,86

тест 
линеације

мушки пол 35 7,69 1,26

женски пол 55 7,59 1,23

Табела 5. Левенов тест и Студентов т-тест за анализу  
разлике између група различитог пола

  Левенов тест Студентов т-тест

  Ф п т
степени 
слободе

п

ТАС тест 0,364 0,548 0,416 88 0,678

тест линеације 0,002 0,964 0,353 88 0,725

бо
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Ле ве нов тест је по ка зао да се код оба те ста мо же сма тра ти да по стиг-
ну ћа де ча ка и де вој чи ца ка рак те ри шу јед на ке ва ри јан се, па је оправ да-
на упо тре ба ове прет по став ке у Сту ден то вом т-те сту. Сту ден тов т-тест 
за два не за ви сна узор ка је по ка зао да се сред ње вред но сти под у зо ра ка 
раз ли чи тог по ла не раз ли ку ју са ста ти стич ком зна чај но шћу (п > 0,05 
код ТАС те ста, п >0,05 код Те ста ли не а ци је), те мо же мо за кљу чи ти да 
раз ли ке из ме ђу му шког и жен ског по ла у по гле ду по стиг ну ћа на Те сту 
ли не а ци је и ТАС-у не ма. Од но сно да се ис пи ти ва не гру пе не раз ли ку ју 
ме ђу соб но у од но су на по стиг ну ће на да тим те сто ви ма. 

ДИ СКУ СИ ЈА

При ли ком утвр ђи ва ња по сто ја ња евен ту ал них раз ли ка у по гле ду ла-
те ри зо ва но сти у од но су на ви зу о спа ци јал не функ ци је и гра фо мо тор но 
из ра жа ва ње, ре зул та ти ко је смо до би ли та ко ђе ука зу ју на чи ње ни цу да 
не по сто ји зна чај на раз ли ка из ме ђу де сно ру ких и ле во ру ких. По сто је 
ра зли ци те по де ле спе ци ја ли за ци је хе мис фер них функ ци ја. Сма тра се 
да је ле ва хе мис фе ра успе шни ја при об ра ди је зиц ких ин фор ма ци ја и 
го во ра, док је де сна успе шни ја при об ра ди не вер бал них и ви зу о спа ци-
јал них ин фор ма ци ја. Ме ђу тим ове раз ли ке у об ра ди ин фор ма ци ја по-
ста ју ви дљи ве тек ка сни је, са зре ва њем од ре ђе них мо жда них цен та ра, 
од но сно код де це још увек ни су уоч љи ве. (He drih i Ne šić, 2006). Ово је у 
скла ду са ре зул та ти ма ко је смо до би ли и ко ји ука зу ју да не по сто ји ста-
ти стич ка зна чај ност, што зна чи да раз ли ке из ме ђу ле во ру ких и де сно-
ру ких у по гле ду по стиг ну ћа на Те сту ли не а ци је и ТАС-у ни је би ло. На 
ни зу за да та ка из те сто ва ко ји ис пи ту ју раз ли чи те ког ни тив не спо соб но-
сти (за да ци пер цеп тив не бр зи не, мен тал не ро та ци је обје ка та у про сто ру, 
од ре ђи ва ња ло ка ци је обје ка та у про сто ру, ви зу а ли за ци је, вер бал не флу-
ент но сти, фи не мо тор не ко ор ди на ци је, ра чу на ња, ма те ма тич ког ре зо-
ни ра ња и сл.) до би ја ју се од ре ђе не раз ли ке ме ђу по ло ви ма, али по сто је 
и ис тра жи ва ња ко ја го во ре у ко рист то га да зна чај них ме ђу пол них раз-
ли ка не ма, бар ка да су у пи та њу де ца. Ис тра жи ва ње ко је смо по ми ња ли 
(Kittler, Krinsky-McHalei i Devenny, 2002), а ко је је спро ве де но на де ци 
од 7 го ди на, ука зу је да не по сто је зна чај не раз ли ке ме ђу по ло ви ма, и да 
су по стиг ну ћа ме ђу по ло ви ма слич на. Ме ђу пол не раз ли ке по ста ју ви-
дљи ви је на ста ри јим уз ра сти ма ка да је нер вни си стем већ у под пу но сти 
раз ви јен. У на шем ис тра жи ва њу, ре зул та ти ко је смо до би ли ука зу ју на то 
да зна чај них ме ђу пол них раз ли ка не ма. Те сти ра но је да ли су раз ли ке у 
по стиг ну ћи ма ме ђу по ло ви ма зна чај не. Ана ли зом ре зул та та мо же мо да 
за кљу чи мо да ко е фи ци јен ти ко ре ла ци је и за ТАС и за Тест ли не а ци је ни-
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су до сти гли ста ти стич ку зна чај ност, од но сно да раз ли ке из ме ђу му шког 
и жен ског по ла у по гле ду по стиг ну ћа на ТА Су и Те сту ли не а ци је не ма. 

ЗА КЉУ ЧАК

Овим ис тра жи ва њем на сто ја ли смо да са гле да мо да ли ка рак те ри-
сти ке као што су ла те ра ли зо ва ност и пол ути чу на раз вој ви зу о спа ци јал-
них функ ци ја и гра фо мо тор них спо соб но сти де це. Ре зул та ти ко је смо 
до би ли по ка зу ју да не по сто ји раз ли ка ме ђу по ло ви ма у по стиг ну ћи ма 
из обла сти ви зу о спа ци јал них функ ци ја као и из обла сти гра фо мо тор-
них спо соб но сти. Та ко ђе смо до би ли ре зул та те ко ји по ка зу ју не по сто ји 
ста ти стич ки зна чај на по ве за ност из ме ђу до ми нант не упо треб не ла те ри-
зо ва но сти и по стиг ну ћа из обла сти ви зу о спа ци јал них функ ци ја и гра фо-
мо тор них спо соб но сти.
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VISUOSPATIAL FUNCTIONS AND GRAPHOMOTOR EXPRESSION 
IN RELATION TO UTILIZED LATERALIZATION AND GENDER

BOJANA PRAŠTALO-DIMITROV, ŠPELA GOLUBOVIĆ ,  

VOJISLAVA BUGARSKI

SUMMARY

Visuospatial functions are introducing possibility of localization, eval-
uation of distance and direction in graphic space elements, spatial rotation 
and transformation, and they belong to cognitive fuctions. Despite that 
graphomotor  motions, that are making motoric act during performance of 
graphomotiric tasks, are belonging to minded motoric skills.The develop-
ment of graphomotoric skills is also affected by graphomotor abilities in a 
way they determine  size, form, orientation, and  space relations between 
and inside objects. Goal of this research was to determine is there a statis-
ticly  significant correlation between visuospatial and graphomotor func-
tions in relation to utilized lateralization of upper limbs and gender. In 
specimen of 90 children(normal development),  age between seven and ten, 
we have used The Spatial Abilities test (TAS), Lineation assesement test 
and we have also assased  lateralization of upper limbs. The results showed 
there is no significant correlation between visuospatial and graphomotor 
functions in relation to utilized lateralization and gender.

KEY WORDS: visuospatial functions, graphomotor expression, later-
alization, gender


