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POVZETEK 

Cilj naloge je ugotoviti napredek gluhega otroka na področju gibanja. Napredek  je ugotavljan 

glede na dobljene rezultate petih nalog s področja gibanja, v katerih so zajete gibalne 

sposobnosti ravnotežja, eksplozivne moči, koordinacije, vztrajnosti in natančnosti. Naloge 

gibalnih sposobnosti so izvedene v skupini petletnikov prvič meseca oktobra in ponovno 

meseca maja. Rezultati gibalnih sposobnosti gluhega otroka so tako lahko primerjani z 

rezultati slišečih otrok in ugotavlja se otrokov napredek glede na vrstnike in lasten napredek 

glede na prve  rezultate. Vmesni čas med meritvama je bil namenjen načrtovanim gibalnim 

dejavnostim, ki so se izvajale v prostoru in na prostem, z raznolikimi športnimi pripomočki ali 

brez, z namenom omogočanja in spodbujanja otrok h gibanju. Glede na rezultate se ugotavlja 

splošen napredek gibalnih sposobnosti gluhega otroka, kar je verjetno rezultat telesnega 

razvoja otroka in napredek na posameznih področjih, ki je zagotovo tudi rezultat načrtovanih 

gibalnih  dejavnosti. Pri primerjavi napredka gluhega otroka s polževim vsadkom je 

pomembna primerjava s samim seboj, saj je število takšnih otrok relativno majhno, vsak otrok 

pa ima čisto svoje posebnosti, ki vplivajo na razvoj njegovih sposobnosti. 

KLJUČNE BESEDE: 

Gluh otrok, polžev vsadek, gibalne sposobnosti, napredek. 
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SUMMARY 

The aim of this work was to determine progress of a deaf child on the area of movement. The 

progress was determined based on results, gained from five tasks of movement capabilities, 

including balance, explosive power, coordination, persistence and accuracy.  

These tasks were introduced in a group of five year olds in October and repeated in May, thus 

I was able to compare the results of the deaf child to results of children, which can hear and 

also establish his own progress based on the first result. 

The time between both measurements was devoted to planed activities, conducted in and 

outside, with various sports equipment and tools, with the intention of encouraging movement 

of the deaf child. Based on the results, I identified the progress of the child, which is probably 

the result of the development of the child in many areas, as well as the result of the planned 

activities between the measurements. 

When comparing the progress of the child with cochlear implant, it is important to observe his 

progress in time, as there are a relatively small number of these children; every child has his 

own characteristics, which effect the development of his movement capabilities. 

 

KEY WORDS 

Deaf child, cochlear implant, movement capabilities, progress. 
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1 UVOD 

1.1 Motorične/gibalne sposobnosti 

So zmožnosti, ki posamezniku omogočajo realizacijo gibalnih nalog, so merljive in na osnovi 

njih lahko ločimo razlike v uspešnosti izvedbe določene gibalne naloge med dvema 

subjektoma pri enakih pogojih, znanju in motivaciji. Učinkovitost posameznika pri realizaciji 

gibalnih nalog na splošno določa šest gibalnih sposobnosti in funkcionalna sposobnost: 

1.1.1 Ravnotežje 

Ravnotežje je sposobnost ohranjanja ali vzpostavljanaj stabilnega položaja telesa v prostoru. 

Odvisno je predvsem  od dobrega delovanja mnogih čutil (vestibularni aparat, čutilo vida in 

sluha, kinestetična čutila ipd.), ki nenehno posredujejo informacije iz okolja in iz telesa v 

zbirni center, v malih možganih. Te informacije sprožijo refleksne regulacijske mehanizme, ti 

pa kompenzacijske gibalne programe, na osnovi česar dosežemo ustrezno mišično aktivacijo 

za premike, ki so sorazmerni z odkloni telesa v mejah podporne ploskve. Tako se ohrani 

ravnotežni položaj, če pa premiki niso sorazmerni z odkloni telesa, pride do njegovega 

rušenja. Je gibalni avtomatizem, ki se človeku običajno izoblikuje v prvih letih življenja in mu 

omogoča hojo po dveh nogah. Sposobnost ohranjanja oz. vzpostavljanja ravnotežnega 

položaja pa pride bolj do izraza, kadar se gibljemo na zmanjšani ploskvi, kadar pri gibanju 

prihaja do hitrih in velikih sprememb telesnih položajev ali po zaključku rotacijskih gibanj. 

Čutilo za ravnotežje uravnava in razčlenjuje gibalne situacije kot so: gor– dol, naprej– nazaj, 

desno–levo. Drugi sklop sestavljajo zibanje, delovanje zamahov in pospeškov, krožna gibanja 

v različnih oseh in ohranjanje ravnotežja v različnih telesnih položajih. Pri zmanjšani 

občutljivosti vestibularnega sistema se pojavi slaba odzivnost, otrok ima težave: ne more 

ustrezno obdelati ravnotežnostnih vtisov in zato nastanejo motnje v gibalnem vedenju. 

Vsakdo ne prenaša zibanja, guganja, padanja, obračanja (Filipčič, 2006). 
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1.1.2 Koordinacija 

Koordinacija je sposobnost učinkovitega in usklajenega izvajanja časovnih in prostorskih 

elementov gibanja. Bolj kot katerakoli druga gibalna sposobnost je odvisna od delovanja 

osrednjega živčnega sistema. Pri oblikovanju gibalnih programov in pri njihovi izvedbi ima 

pomembno vlogo senzorika (sprejem informacij s čutili). Koordinacijske sposobnosti 

prihajajo do izraza predvsem pri gibanjih, ki po svoji strukturi niso enostavna, temveč so 

sestavljena iz več gibalnih delov, oz. kjer se pojavljajo zahteve po izvedbi gibanja z večjo 

hitrostjo, močjo ali natančnostjo v spremenjenih ali neobičajnih okoliščinah (gibanje vzvratno 

ali bočno, neobičajno zaporedje gibov ipd.). 

To je človekova sposobnost kar najbolj usklajenega gibanja nasploh, posebej pa v nenaučenih, 

nepredvidljivih in/ali zahtevnih motoričnih nalogah. V športu se posebej kaže njena 

pomembnost v tistih disciplinah, ki so značilne po veliki zapletenosti gibanja (akrobatika, 

gimnastika), kompleksnosti in nepredvidljivosti (športne igre), ali v razmeroma preprostih 

gibanjih, toda v izjemnih okoliščinah največjega napora (šprint). Zato je potrebna kar največja 

stopnja naučenosti osnovne motorične naloge (tehnika), ki naj bi bila kar se da neobčutljiva za 

različne motnje (predštartna trema, gledalci, tekmovališče).  

Koordinacija je zelo kompleksna sposobnost, zato tudi slabo definirana. Zaradi zelo različnih 

pojavnih oblik, v katerih jo lahko najdemo, govorimo o več vrstah koordinacije: sposobnost 

hitrega opravljanja zapletenih in naučenih motoričnih nalog, sposobnost opravljanja ritmičnih 

motoričnih nalog, sposobnost pravočasne izvedbe motoričnih nalog (timing), sposobnost 

reševanja motoričnih nalog z nadomestnimi okončinami  (lateralnost), sposobnost usklajenega 

gibanja zgornjih in spodnjih udov, sposobnost hitrega spreminjanja smeri gibanja (agilnost), 

sposobnost natančnega zadevanja cilja, sposobnost natančnega vodenja gibanja (Ušaj, 1996). 

Spretnost je komponenta telesne sposobnosti, ki jo označuje bolj ali manj zahtevna 

koordinacija gibanja okončin. Nekateri avtorji govorijo tudi o okretnosti, nekateri pa samo o 

koordinaciji in preciznosti. Spretnost je sposobnost, ki je odločilnega pomena za optimalno 

reševanje posameznih gibalnih nalog (Ulaga, 1980). 
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1.1.3 Moč 

Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil 

(Pistotnik, 1999). Predstavlja osnovno gibalno sposobnost, saj brez nje ni gibanja. Delimo jo 

na tri pojavne oblike: eksplozivno, repetitivno in statično moč. Akcijske pojavne oblike pa se 

lahko delijo še po topološkem kriteriju na: moč rok, moč trupa in moč nog (Videmšek, 2007). 

− Eksplozivna moč je sposobnost za dosego maksimalnega začetnega pospeška, ki se 

kaže v premikanju telesa v prostoru ali delovanju na predmete v okolici. Za to pojavno 

obliko moči je značilna hitra mobilizacija velike količine mišične sile v kratkem 

časovnem obdobju. Izraža se predvsem pri acikličnih gibanjih tipa skokov, kratkih 

sprintov in metov ali udarcev. 

− Repetitivna moč je sposobnost za dlje časa trajajočo dejavnost, ki poteka na osnovi 

izmeničnega krčenja in sproščanja mišic. Manifestira se pri izvajanju cikličnih gibanj, 

kot so npr. hoja, tek poskoki, kolesarjenje, plavanje ipd.  

− Statična moč je sposobnost za dolgotrajno napenjanje mišic oz. zadrževanje položaja 

pod obremenitvijo. 

1.1.4 Natančnost 

Natančnost je sposobnost za ustrezno določitev intenzivnosti in smeri gibanja, pri vodenju 

lastnega telesa ali objekta, na katerega se deluje, proti določenemu cilju (zadevanje tarče ali 

gibanje po natančno določeni tirnici). Osnovno natančnost predstavljajo čutilo vida in 

kinestetična čutila, ki posredujejo informacije v gibalne centre osrednjega  živčnega sistema, 

kjer se na njihovi osnovi izoblikujejo ustrezni gibalni programi za lansiranje (usmeritev) ali 

vodenje objekta proti cilju. Odstopanje od predvidenega načina gibanja pomeni napako oz. se 

kaže v slabšem rezultatu (tek med ovirami, različna lazenja po oznakah, skoki z določenimi 

nalogami, padci brez bolečin ipd.) ali z manipulacijami zadevanja cilja: meti v tarčo, lovljenje 

predmetov, udarci v oznake ali blokade udarcev (Pistotnik, 2003). 

1.1.5 Hitrost 

Hitrost je sposobnost izvedbe gibanja v najkrajšem možnem času, ki se lahko pojavlja kot 

hitrost reakcije, hitrost posamičnega giba ali kot hitrost izmeničnih gibov (frekvenca) 
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Pomembna je predvsem pri premagovanju kratkih razdalj s cikličnim gibanjem (tek, plavanje, 

kolesarjenje) in v gibalnih nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo posameznega giba. 

Hitrost je komponenta telesne sposobnosti, ki jo označuje opravljena pot človeškega telesa ali 

njegovih delov v enoti časa. Za marsikatero športno panogo je hitrost odločilnega pomena. 

Izredno veliko vlogo pripisujemo bliskoviti odzivnosti in najhitrejšemu ravnanju tudi v 

najrazličnejših primerih nevarnosti, ko se hitrosti in hitrega znajdenja vajen človek reši z enim 

samim gibom, umikom, kritjem, prijemom ali odskokom. Hitrost je pogojena z motoričnim 

znanjem, z veščino in zahteva veliko vaje. Samo tisti, ki zna pravilno teči, pravilno plavati, 

veslati, smučati ali npr. drsati, bo lahko v svoji tekmovalni disciplini hiter (Ulaga, 1980). 

1.1.6 Gibljivost 

Gibljivost (fleksibilnost, elastičnost, gibčnost) je sposobnost za izvedbo gibov z maksimalno 

amplitudo. Omogoča izvedbo velikih razponov gibov v sklepih in sklepnih sistemih. 

Potrebujemo jo za večino gibalnih dejavnosti (Videmšek, 2007). 

Gibljivost je komponenta telesne sposobnosti, ki jo označuje stopnja svobode gibanja v 

sklepih človeškega telesa. Gre za gibljivost v ramenih, kolkih, kolenih in gležnjih, prav tako 

pa tudi za gibljivost hrbtenice. Tudi rebra morajo biti gibljiva, da ne ovirajo poglobljenega 

prsnega dihanja. Ko govorimo o elastičnem prsnem košu, mislimo na njegovo sposobnost 

širjenja in oženja  (Ulaga,1980). 

Gibljivost je sposobnost izvedbe gibov z veliko amplitudo. Takšen način izvedbe omogoča 

delovanje sile na daljši poti (odrivi, sunki, meti, zamahi), manjšo frekvenco gibov pri enaki 

hitrosti (šprint) in bolj racionalno premagovanje ovir (tek čez ovire, gimnastika). Navadno 

takšna amplituda daje videz lepega in lahkotnega. Pomembna je v športnih panogah, kjer je v 

tekmovalni rezultat vključena tudi izraznost gibanja (drsanje na ledu, ritmična gimnastika, 

umetnostno plavanje) (Ušaj, 1996). 

1.1.7 Vztrajnost 

Vztrajnost je funkcionalna lastnost gibajočega, da vztraja v enakem gibanju (Pistotnik, 2003). 

Po Videmšek (2007) je vzdržljivost funkcionalna sposobnost izvajanja dlje časa trajajočih 

gibalnih nalog z enako učinkovitostjo. Telo se bojuje proti utrujenosti med telesnim naporom, 

ki traja dlje časa. Ločimo statično in dinamično vzdržljivost, slednja je lahko splošna (ne 
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glede na vsebino gibalne aktivnosti), specifična (točno določena vsebina) ali aerobna (ob 

hkratni dobavi potrebnega kisika) ali anaerobna. 

1.1.8 Kurikulum za vrtce 

Kurikulum za vrtce je ciljno naravnan dokument, ki ga je leta 1999 sprejel Strokovni svet RS 

za splošno izobraževanje. V njem so predstavljeni cilji kurikuluma za vrtce in iz njih izpeljana 

načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji 

in iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih (gibanje, narava, matematika, jezik, družba, 

umetnost). Je procesno–razvojno naravnan, kar pomeni, da je v ospredju proces, ki temelji na 

ciljih, prilagojenih razvojni stopnji otroka. Vzgojitelj je pri realizaciji vsebin avtonomen, kar 

pomeni, da glede na okoliščine, socialni kontekst, aktualnost, izbiro metod in načinov dela po 

svoji strokovni usposobljenosti določa, kako, kdaj, na kakšen način in s katerimi vsebinami bo 

dosegel zastavljene cilje.  

 Globalni cilji za področje gibanja, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce, izhajajo iz 

ciljev predšolske vzgoje, ki jih opredeljuje 4. člen Zakona o vrtcih: 

− zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

− pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 

− omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

− usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 

− razvijanje gibalnih sposobnosti, 

− omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

− postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti in 

− spoznavanje pomena sodelovanja, spoštovanja ter upoštevanja različnosti. 

 

 Konkretni cilji za področje dejavnosti gibanja, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce 

(1999), so razdeljeni v tri sklope (Zajec in drugi poVidemšek in Visinski, 2001): 

Z vidika razvoja gibalnih sposobnosti: 

− razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacije gibanja celega telesa, 

rok, nog), ravnotežja, 

− povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora, 

− razvijanje prstnih spretnosti oziroma fine motorike in 
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− razvijanje moči, natančnosti, hitrosti, gibljivosti in vzdržljivosti. 

Z vidika usvajanja različnih znanj: 

− sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanaj (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, 

plazenje, plezanje), 

− usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina 

(kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega 

telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi, 

− poznavanje in usvajanje elementarnih gibalnih iger, 

− usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo 

− iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, 

− sproščeno gibanje v vodi in usvajanje elementov plavanja, 

− pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom, kotalkami, rolerji 

− spoznavanje zimskih dejavnosti in  

− usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger. 

Čustveno–socialni cilji: 

− uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila, 

− spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in športnega 

obnašanja, 

− spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov, njihovo poimenovanje in 

uporaba, 

− spoznavanje osnovnih načel osebne higiene, 

− spoznavanje oblačil in obutve, primerne za gibalne dejavnosti, 

− spoznavanje elementarnih iger in športnih zvrsti, značilnih za naša in druga kulturna 

okolja v sedanjosti in preteklosti, 

− spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi in 

− spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov in zavest o skrbi za lastno varnost in 

varnost drugih. 

Vsebino gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu predstavljajo vse tiste dejavnosti, s katerimi 

uresničujemo cilje, in sicer vse predšolsko obdobje.  Celosten otrokov razvoj nas usmerja k 

povezovanju vseh vsebin med seboj. Nujno je, da gibalne vsebine povezujemo z vsemi 
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ostalimi področji, k čemur nas usmerjajo tudi načela uresničevanja ciljev kurikuluma, in sicer 

načela horizontalne povezanosti (Kurikulum za vrtce, 1999): 

− Povezovanje dejavnosti različnih področij dejavnosti v vrtcu in pri tem različnih 

vidikov otrokovega razvoja in učenja, saj je za predšolskega otroka posebej značilno, 

da so soodvisni med seboj povezani tudi vidiki njegovega razvoja in 

− izbor tistih vsebin ter metod in načinov dela s predšolskimi otroki, ki upoštevajo 

specifičnosti predšolskega otroka in zato v največji meri omogočajo povezavo 

različnih področij dejavnosti v  vrtcu. 

Kurikulum za vrtce (1999) vsebuje primere vsebin za prvo in drugo starostno obdobje. V 

program področja dejavnosti gibanja so vključene naravne oblike gibanja (hoja, tek, plazenje, 

lazenje, valjanje, dviganje, nošenje, potiskanje, vlečenje, visenje), ritmično–plesne in druge 

kompleksnejše gibalne/športne dejavnosti (premagovanje ovir, dejavnosti z žogo, kotalkanje 

oz. rolanje, plavanje, drsanje, smučanje). Od ciljev, ki jih želimo uresničiti, je odvisno, za 

katere metode in oblike dela se bomo odločili. Seveda pa moramo pri tem upoštevati tudi 

različne druge dejavnike (otrokove sposobnosti in zanimanje, število otrok, vsebino dela, 

prostor, pripomočke itn.) (Videmšek in Pišot, 2007). Ista avtorja navajata vsebine kot primere 

dejavnosti za otroke v predšolskem obdobju za vsako starostno obdobje posebej in jih ločita 

po ciljih.  

Organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela v vrtcu se določi z letnim delovnim 

načrtom, ki ga sprejme Svet vrtca. Temu sledi letni delovni načrt za posamezno področje, ki 

ga pripravi vzgojiteljica za svojo skupino otrok na podlagi Kurikuluma za vrtce. Tu je 

potrebno upoštevati tako posebnosti vrtca kot posebnosti otrok. Izpeljava posameznih vsebin 

gibalnih/športnih dejavnosti je vezana na metode (metoda demonstracije, metoda razlage in 

pogovor) in oblike dela (skupinsko delo, frontalno delo in individualno delo) ter na 

organizacijske oblike (jutranja gimnastika,  gibalni odmor, vadbena ura, gibalna minuta, 

sprehod, izlet, orientacijski izlet, vadba na trim stezi, aktivnosti po želji otrok, športno 

dopoldne, športno popoldne, tečaj, letovanje, zimovanje ter javni nastop) (Videmšek in Pišot, 

2007). 

S prvimi organiziranimi gibalno/športnimi dejavnostmi se otroci srečajo z vstopom v vrtec. S 

pestro izbiro različnih gibalno/športnih dejavnosti v zaprtem prostoru in na prostem otroci 

razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti ter postopno spoznavajo in usvajajo osnovne 
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prvine različnih športnih zvrsti. Mnoge dejavnosti od otroka zahtevajo, da se  zaveda drugih 

otrok in odraslih, z njim si deli prostor in stvari ter sodeluje. Pri dejavnostih v paru ali skupini 

ima priložnost, da si skupaj z ostalimi prizadeva doseči cilj. V elementarnih gibalnih igrah 

spoznava smisel in pomen upoštevanja pravil, pomen sodelovanja ter spoštovanja in 

upoštevanja različnosti. Otrok je ustvarjalen, ko išče svoje načine in poti za rešitev različnih 

gibalnih nalog z  lastno domišljijo odgovarja na nove izzive ter izraža svoja čustva in občutja 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

Prilagodtve velja uporabljati pri vseh predmetih in v vseh situacijah, ko delamo z otroki z 

okvaro sluha. Vsak predmet ima svoje posebnosti. Nekateri bodo zahtevali več prilagoditev, 

več individualizacije in modifikacije ciljev, pri drugih bo posebna pozornost potrebna le 

občasno. Pri predmetih,  ki so vezani na poznavanje in uporabo jezika, bodo otroci z okvaro 

sluha kljub velikemu vloženemu delu dosegli manj ciljev kot vrstniki. Pri predmetih, ki so 

manj vezani na jezik (npr. matematika, šortna vzgoja, likovna vzgoja ipd.), bodo lahko 

enakovredni vrstnikom ali bodo v svojih dosežkih celo nadpovprečni (Hernja, 2010). 

Za gibalno/športno dejavnost predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Čas, Kastelic in Šter, 

2003) mora biti otroku s posebnimi potrebami v vrtcu omogočen dostop do raznovrstne 

ponudbe športnih pripomočkov, tako da bo lahko izbiral dejavnosti in načine, imel možnost 

izbire ožje ali širše igralne skupine, po potrebi pa tudi umika v zasebnost, da bo dosegel 

uspehe in osebne potrditve. Pogosto ima otrok s posebnimi potrebami težave pri 

enakovrednem sodelovanju pri igri in delu. Ta težava je lahko posledica otrokove motnje in iz 

nje izhajajočih težav, lahko pa tudi odklanjanje s strani posameznikov ali skupine otrok v 

oddelku, v katerega je vključen. Težave imajo lahko predvsem otroci, ki izstopajo po 

vedenjskih vzorcih ali po svojem videzu. Zato je pomembno, da so odrasli pozorni na otroka, 

ki s pogledom in/ali gibanjem nakazujejo željo po druženju in igri z drugim otrokom ali 

skupino otrok, pa sam tega ne more udejaniti. Prav tako je potrebno, da odrasli opazijo otroka, 

ki se pogosto ali praviloma odmika od skupine, ki vzbuja pretirano pozornost in izkazuje 

nemir. Vedno najprej poskušajmo ugotoviti vzroke otrokovih stisk in težav in jih (v kolikor 

niso razvojne narave) poskušajmo omiliti ali odpraviti. Pri tem moramo biti vedno pozorni na 

ugodno klimo v skupini. Otroka s posebnimi potrebami ne stigmatiziramo, zato odrasla oseba  

otrok v skupini ne opozarja na njegovo drugačnost. Tako tudi otroci v skupini drugačnost 

otroka ne bodo pripisovali posebnega pomena in ga bodo lažje in enakovredno sprejeli medse  

(Videmšek, M., Pišot, R., 2007). 
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Kurikulum vrtca omogoča, da je lahko otrok s posebnimi potrebami deležen dodatne 

strokovne pomoči ob izvajanju vsakodnevnih dejavnosti v oddelku. Individualna strokovna 

pomoč mora biti izvajana tako, da se ohrani oziroma nadaljuje otrokova igra ali dejavnost, ki 

jo izvaja, in da otrok ne čuti dodatne obremenitve. Zato se odrasli vključijo v otrokovo 

dejavnost kot soigralci ali kot usmerjevalci, pri tem pa spodbujajo otroka k razvijanju gibalnih 

sposobnosti in usvajanju različnih znanj. 

Otroku naj se z igro spodbuja razvoj fine motorike, še posebej razvoj motorike govoril (igre 

dihanja in pihanja, igre za razgibavanje ustnic in jezika – vsrkavanje, oblizovanje..) in 

koordinacije gibanja rok in oči.  

Zaradi izgube sluha mora otrok vsak pojem pridobiti po različnih poteh, da ga razume in 

usvoji. Preiti mora vse faze govornega razvoja ne glede na kronološko starost. Za to potrebuje 

veliko časa, ponavljanja in vztrajnosti. Gluhi ali naglušni otrok bo besede lahko razumel in 

pravilno uporabljal le, če jih bo pogosto srečeval v optimalnih situacijah in pogojih. Zato 

morajo odrasli pri svojem delu uporabljati ustrezne pristope in metode dela: 

− pri posredovanju informacij in navodil morajo imeti z otrokom očesni kontakt, 

− obliko komunikacije prilagodijo otrokovim sposobnostim in zmožnostim, 

− otrokovo razumevanje sprotno preverjajo, pri tem upoštevajo njegova nebesedna in 

besedna sporočila, 

− uporabljajo veliko vizualnih pripomočkov (naravni material, lutke, slike, fotografije, 

slikanice, avdiovizualne medije, računalnik idr.), 

− po potrebi delujejo kot komunikacijski most med slišečimi vrstniki in gluhim ali 

naglušnim otrokom. 

Pomembno je, da odrasli z individualnim pristopom omogoča vsakemu posamezniku 

nadgradnjo svojega znanja, tako da otrok občuti svoj napredek in se ga veseli. Otrok med 

seboj ne primerjamo in ne dajemo posameznikov za zgled, saj lahko dosežemo nasprotni 

učinek. Manj spreten otrok bo interes kmalu izgubil in se na razne načine izogibal dejanosti, 

spretnejši pa bo več energije usmerjal v všečnost učitelju kot svojemu nadaljnemu napredku. 

Zato je pri delu z otroki potrebno poznati dialog, dobro komunikacijo, ki temelji na 

spoštovanju in spodbudah. Pohvala in kritika naj bo vedno usmerjena na opravljeno aktivnost, 

ne pa na otroka. Pred verbalnim navodilom naj vedno pritegne otrokovo pozornost k 

poslušanju in poskrbi, da bo informacija najprej samo govorna. Če otrok ne razume, še enkrat 
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ponovi. Če otrok še vedno ne razume, mu pomagamo z naravno kretnjo ali na kratko 

pogledamo v smeri predmeta ali aktivnosti. Spoznavne aktivnosti naj potekajo v sodelovanju 

vseh čutov. Bolj ko bo otrok celovito doživel situacijo, bolj se mu bodo vtisnili v spomin tudi 

slušni vzorci. Otrok naj ima veliko možnosti, da svoje doživljanje izraža prek risbe, slike, 

gibanja, plesa in drugih oblik izražanja, ker še vedno svojih občutkov ne zmore izraziti z 

besedami (Hernja, 2010). 

Poslušanje je za osebe z okvaro sluha utrudljivo. V vrtcu je skoraj nemogoče ustvariti tišino, 

saj se otroci premikajo, se igrajo, govorijo. Če se k temu pridruži se odboj zvoka, so pogoji za 

poslušanje slabi za vse otroke v vrtcu, še posebej za otroke z okvaro sluha. Otrokom, ki 

pogosto poslušajo v slabih pogojih, se dogaja, da isto besedo slišijo vedno drugače, zato imajo 

težave z razumevanjem in napredovanjem v besedišču. 

Kar je za odrasle delo, je za otroke igra. Otroci se skozi igro ogromno naučijo. Gre za 

pomemben razvojni proces, pri katerem otroci z okvaro sluha potrebujejo pomoč in vodenje 

odraslih. Otrok z izgubo sluha se pogosteje igra z odraslimi kot z vrstniki. Razlog je v tem, da 

se odrasli laže prilagodimo njegovi razvojni stopnji. Velja sicer pravilo, da bi naj odrasli 

sledili igri otroka in mu pustili, da jo razvija po svoje. Vendar takrat, ko opazimo, da otrok v 

igri ne napreduje, prevzemimo pobudo in mu pomagajmo najti izhod iz začaranega kroga, da 

se bo lahko igral na nivoju svoje kronološke starosti (Hernja, 2010). 

Športna vzgoja je otroku z okvaro sluha predmet, pri katerem se sprosti. Poslušanje navodil 

po navadi nadomesti z opazovanjem vrstnikov ali zgledom učitelja. Uporaba tehničnega 

pripomočka naj bo prepuščena otroku. Kadar uporablja slušni aparat, naj ga pri posameznih 

aktivnostih odloži, da ne pride do poškodbe. Notranji del polževega vsadka se lahko 

poškoduje ob neposrednih udarcih, zato ne uporabljamo pripomočkov, kot so hokejske palice, 

ne izvajamo kontaktnik borilnih veščin, pri smučanju in kolesarjenju pa naj otroci uporabljajo 

zaščitno čelado. 

Otroci z okvaro sluha so praviloma dobri športniki. Omogočimo jim udeležbo na šolskih 

tekmovanjih, pri čemer je potrebno poskrbeti za točna navodila (Hernja, 2010). 

Različni viri npr. internet, članki v revijah navajajo, da je tudi za otroke s poževim vsadkom 

primeren šport karate, športno plezanje, plavanje, kolesarjenje,  tenis, smučanje. Tudi otroci 

sami v reviji Objem zvoka, v članku Moj polžev vsadek in v članku Doživetja s počitnic, 
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opisujejo doživetja s počitnic, ki so športno naravnana in očitno je, da v gibanju neizmerno 

uživajo. 

1.2 Otrok s posebnimi potrebami 

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni 

otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno– 

jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 

izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja 

oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja (ZUOPP– 1, 2011). 

8. člen temeljnih določb Zakona o vrtcih določa, da so otroci s posebnimi potrebami otroci z 

motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi 

motnjami, gibalno ovirani otroci ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe (www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199612&stevilka=569). 

Otrok s posebnimi potrebami je enkratno in neprecenljivo bitje, ki ima pravico, da ga vrstniki 

sprejmejo medse, strokovni delavci pa imamo nalogo, da za to otroku pripravimo optimalne 

pogoje (Žnidaršič, 2010). 

Prilogo Kurikuluma za vrtce (1999) predstavljajo Navodila h kurikulumu za vrtce v 

programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami (Čas, 2003). Namenjena so strokovnim delavcem vrtcev, ki imajo v svoje oddelke 

vključene otroke s posebnimi potrebami, za primerno izvajanje vzgojno–izobraževalnega 

programa. Uporabljajo se skupaj s Kurikulumom za vrtce. 

Otrok s posebnimi potrebami je sposoben učenja in napredka na vseh razvojnih področjih, 

zato naj bo dejaven na vseh področjih življenja v vrtcu. Glede na njegov razvoj naj mu bo 

zagotovljeno polno in aktivno sodelovanje z drugimi otroki v skupini in tudi 

so/samo/odločanje o svojem življenju. Zato se splošni cilji predšolske vzgoje otrok s 

posebnimi potrebami ne razlikujejo od ciljev vzgoje otrok brez težav v razvoju. 
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Delo z otrokom s posebnimi potrebami zahteva specifične pristope, ki izhajajo iz otrokovih 

sposobnosti in potreb. Motnja oziroma ovira z vsemi posledicami je le ena od značilnosti 

otroka, ki jih moramo odrasli v vrtcu prepoznati in upoštevati pri vsakodnevnem načrtovanju 

in izvajanju vzgojnega dela. Otrok med seboj ne primerjamo, saj se lahko enaka motnja pri 

različnih otrocih zaradi interakcij z drugimi lastnostmi in okoliščinami odraža različno. Gre za 

stanje, ki je nepopravljivo in neprimerljivo z otroki brez motenj. Razlika v razvoju 

sposobnosti otrok se kaže v obsegu in kakovosti dosežkov, kar je poleg stopnje in vrste 

motnje odvisno od spodbud, ki jih je otrok deležen. Pri tem je pomemben razvoj pozitivne 

samopodobe otroka, ki je najpogosteje produkt interakcije z drugimi osebami, objekti in 

situacijami (Videmšek, M., Pišot, R., 2007). 

1.2.1 Inkluzija otrok s posebnimi potrebami 

Inkluzija daje poudarek na aktivni participaciji gluhega pri vseh dejavnostih. Vključevanje 

oziroma inkluzija otrok s posebnimi potrebami med druge vrstnike omogoča razvoj njihovih 

zmožnosti, hkrati pa sprejemanje in priznavanje drugačnosti in motenj, ki jih spremljajo vse 

življenje. Obenem daje tako otrokom s posebnimi potrebami, kot tudi drugim otrokom in 

odraslim možnost razumevanja in spoštovanja vsakega človeka kot enkratnega in vrednega 

posameznika  (Krek, 2011). 

Zgodnja strokovna obravnava otrok, ki potrebujejo različne oblike specialne pomoči in 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami v predšolski program, je zelo pomemben del 

vzgojno–izobraževalnega procesa, ki omogoča razvoj in učenje otroka na vseh razvojnih 

področjih. 

Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 

(ZRSS) opravlja naloge vodenja postopkov usmerjanja otrok in mladoletnikov s posebnimi 

potrebami v programe vzgoje in izobraževanja na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (ZUOPP), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi 

potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 

www.zrss.si). 

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v 

proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja, 

zagotovitev različnih prilagoditev in oblik pomoči. 
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Prvotni namen integracije otrok s slušno motnjo je bil predvsem doseganje boljše izobrazbene 

ravni, več splošnega znanja in poučenosti ter s tem večje možnosti zaposlitve za gluhe in 

naglušne. Uspešna integracija v izobraževanju otrok v izobraževanju s slušno motnjo med 

polnočutne otroke je razširila svoj prvotni cilj vse bolj na področje socialne integracije. 

Posledica je spreminjanje splošnih odnosov do drugačnosti v širšem socialnem okolju. Tako 

kot integracija vpliva na vsakega gluhega, tako se polnočutno okolje uči živeti, sprejemati ter 

spoštovati in spoznavati značilnosti in posebnosti vsakega posameznika (Košir, 1999). 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, določenih v 

zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja in na naslednjih ciljih in načelih  

(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – 1, 2011): 

– zagotavljanje največje koristi otroka, 

– celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja, 

– enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 

– vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov (v nadaljnjem besedilu: staršev) v 

postopek usmerjanja in oblike pomoči, 

– individualiziranega pristopa, 

– interdisciplinarnosti, 

– ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja, 

– čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 

– takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in 

izobraževanja, 

– vertikalne prehodnosti in povezanosti programov, 

– organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 

– zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka. 

 

Predšolski otroci, ki pridobijo status otroka s posebnimi potrebami, so lahko vključeni v 

program za predšolske otroke s prilagojenim  izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojen program za predšolske otroke. 

Program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je 

najmanjša stopnja prilagajanja otrokom s posebnimi potrebami. To pomeni, da se uporablja 

splošni Kurikulum za vrtce (1999), prilagodi pa se izvajanje programa in zagotovi dodatno 
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strokovno pomoč. Kako v vrtcu prilagajati izvajanje kurikuluma za vrtce, določajo posebna 

Navodila za prilagojeno izvajanje kurikuluma za vrtce s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo (Opara, 2005). Za izvajanje dodatne strokovne pomoči lahko vrtec pridobi 

strokovnjaka, ki ga sam nima in je določen z odločbo o usmeritvi. Dodatna strokovna pomoč 

je nujen sestavni del vzgojno–izobraževalnih programov s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo in temelji na pomoči pri premagovanju primanjkljajev, ovir oz. motenj ter 

učni pomoči. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami določa, da dodatno strokovno 

pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni 

delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje. Pri posameznem otroku daje konkretno 

podlago za dodatno strokovno pomoč odločba o usmeritvi, ki mora določati obseg in vrsto 

izvajanja dodatne strokovne pomoči. 

Ob vključitvi otroka s posebnimi potrebami  v vrtec in izdani odločbi o usmeritvi imenuje 

ravnatelj tim – strokovno skupino z namenom priprave, izvajanja in spremljanja 

individualiziranega programa (dalje IP). Strokovno skupino sestavljajo vzgojiteljica, 

pomočnica vzgojiteljice, specialni pedagog, ki je izvajalec dodatne strokovne pomoči (pri 

gluhih surdopedagog), svetovalni delavec vrtca ali druga pooblaščena oseba. Pri pripravi, 

izvajanju in evalviranju IP sodelujejo tudi starši otroka. Vloga strokovnih delavcev je 

enakovredna in skupaj oblikujejo usmeritve za celovito obravnavo otroka. Vsi si prizadevajo 

omogočiti pogoje za kakovostno vključevanje otroka s posebnimi potrebami v življenje in 

delo vrtca. Pomembno je timsko delo, skupni posveti, pogovori, izmenjava informacij in 

skupna evalvacija. 

Vsakemu otroku z izdano odločbo pripada IP, ki je pregled vseh močnih področij, interesov in 

potreb otroka s posebnimi potrebami in pričakovanj o njegovem učenju in delu, ki se 

razlikujejo od zahtev v programu, v katerega je vključen. IP mora biti izdelan za posameznega 

otroka, pregleden, uresničljiv, merljiv, razvojno naravnan, pokaže napredek otroka in se ga 

lahko sproti spreminja (Vučak, 2010). 

1.2.2 Gluhi in naglušni 

Kadar je sprejem zvoka slabši,  govorimo o naglušnosti. V nekaterih primerih lahko motnjo 

premagamo z medicinsko pomočjo, v drugih pa s pomočjo slušnega aparata ojačimo zvoke. 

Individualni slušni aparat v različnih oblikah in različnih karakteristik odlično služijo svojemu 

namenu: ojačujejo zvoke okolice in omogočajo sprejem zvoka. Tudi če je ta sprejem  
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kvalitativno drugačen, kot ga slišimo slišeči, omogoča naglušnim sprejem in razvoj 

najpomembnejših slušnih sposobnosti od detekcije do prepoznavanja in razumevanja 

govornih sporočil (Kohlearni implant, www.z– csg.mb).  

 Naglušen otrok ima povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz manj 

kot 91 decibelov (dB) in ima resne težave pri poslušanju govora in pri govorni 

komunikaciji. Naglušnost pomeni zoženje slušnega polja in delno moti 

sporazumevanje s pomočjo govora.  Po Kriteriju za opredelitev in stopnjo 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (Pravilnik, 2004), se 

naglušnost otrok deli še na: otroke z lažjo izgubo sluha (26– 40 dB),  otroke z zmerno 

izgubo sluha (41– 55 dB), otroke s težjo izgubo sluha (56– 70 dB) in otroke s težko 

izgubo sluha (71– 90 dB). 

 Gluh otrok ima najtežjo izgubo sluha, pri kateri ojačevanje zvoka ne koristi. 

Povprečna izguba sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz je 91 dB in več. 

Glede na gluhoto se razlikuje (Pravilnik, 2004): 

− Otroke z najtežjo izgubo sluha (91 dB in več). Otrok ni sposoben slišati in razumeti 

govora, tudi če je ojačan. Otrok ne more v celoti sprejemati govora niti s slušnim 

aparatom. Prisotna je prizadetost sporazumevanja in poslušanje govora ter druge vrste 

prizadetosti poslušanja. Pogosta je istočasna prizadetost vedenja, orientacije v času in 

prostoru, prilagajanja vedenja okoliščinam in prizadetost pri pridobivanju znanja. 

Otrok je oviran v orientaciji, telesni neodvisnosti in pri vključevanju v družbo. 

− Otroke s popolno izgubo sluha. Otrok ne loči niti dveh jakosti zvoka niti ne dveh 

frekvenc. Ni sposoben slišati ali razumeti govora, tudi če je ojačan. Otrok ne more 

sprejemati govora niti s slušnim aparatom. Prisotna je prizadetost sporazumevanja, 

razumevanja in poslušanja govora ter druge vrste prizadetosti poslušanja. Pogosta je 

istočasna prizadetost vedenja, orientacije v času in prostoru, prilagajanja vedenja 

okoliščinam in prizadetost pri pridobivanju znanja. Otrok je oviran v orientaciji, 

telesni neodvisnosti in pri vključevanju v družbo.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                       Krajnc Metka; diplomska naloga 

16 

 

1.2.3 Pomen sluha  

Zvočno valovanje iz okolice potuje od zunanjega ušesa v srednje uho, kjer povzroči nihanje 

bobniča. Valovanje se nato prenaša preko slušnih koščic do polža, kjer se prenaša po 

labirintni tekočini. Tam okoli 25.000 lasnih celic pretvarja mahansko valovanje v šibke 

električne impulze, ki se preko slušnega živca prenesejo v možgane. Možgani zvoke 

razlikujejo, določajo, prepoznavajo, urejajo, shranjujejo in integrirajo. Analizirajo slišano in 

prepoznajo pomen zvočnega sporočila. 

V polžu, ki je del notranjega ušesa, se signal razčleni v enostavnejše sinusoidne komponente. 

Frekvenca, amplituda in faza prvotnega signala se z biomehaničnimi dogajanji v čutnici polža 

natančno pretvorijo in kodirajo v električno aktivnost slušnega živca. Sistematična 

zastopanost frekvence zvoka po dolžini polža se ohranja vzdolž centralne slušne poti. V 

kohlearnih jedrih pride do prve stopnje centralne predelave, ko se periferna slušna informacija 

cepi na številne vzporedne poti. Do medsebojnega prepletanja informacij iz obeh ušes in 

začetnega procesiranja lokalizacije zvoka prihaja v zgornjem olivarnem kompleksu. Glavni 

integracijski center in prvo mesto, kjer se lahko akustična informacija preplete z motoričnim, 

gibalnim sistemom, ki je spodnji kolikulus. Tu se tudi sprejemajo in prenašajo informacije 

proti talamusu in možganski skorji, kjer se zvočna informacija kompleksno predela (Košir, 

1999) . 

Poslušanje je proces, v katerem se otrok uči prepoznavati in razumevati zvočne signale. Je 

iskanje pomena zvoka. Ključni elementi tega procesa zajemajo štiri stopnje: zaznavanje, 

razločevanje, prepoznavanje in razumevanje zvočnih signalov (Košir, 1999). 

− Na stopnji spoznavanja se otrok preprosto odzove na prisotnost ali odsotnost zvoka, je 

pozoren na zvok. To sposobnost ima že 26 tednov star zarodek. Nekateri gluhi imajo 

že na tej stopnji težave, da določenih zvokov ne zaznajo. 

− Sposobnost razločevanja nastopi, ko se otrok nauči suprasegmentalnega razlikovanja 

jakosti, trajanja in frekvence (višine) zvoka. Znano je, da že novorojenček loči moški 

glas od ženskega. Nekateri gluhi/naglušni imajo težave na tej stopnji, saj ne razločijo 

dveh zvokov. Zaznajo njuno prisotnost, vendar med dvema različnima zvokoma zanje 

ni razlike. 

− Na stopnji prepoznavanja otrok ponovi ali pokaže na izvor zvoka. Za to je potreben 

spomin, ne pa tudi dojemanje. Ta proces je pri gluhih/naglušnih upočasnjen, ker je 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                       Krajnc Metka; diplomska naloga 

17 

 

zanj pomembno učenje, ki predstavlja pogostost srečevanja z zvokom. Z zvokom se 

lahko srečajo le v posebnih pogojih, in še to le z nekaterimi zvočnimi dražljaji, ne pa 

vsemi. Ker se srečujejo le z nekaterimi zvočnimi signali in to mnogo redkeje kot 

slišeči otroci se prepoznavanje časovno zelo zavleče.  

− Končna stopnja je razumevanje zvočnih signalov, ko otrok ne le ponovi, ampak z 

ustrezno reakcijo tudi pokaže, da razume pomen zvoka, ki ga je slišal. Vodi v 

razumevanje zvokov in seveda tudi besed. Otrokova reakcija na zvoke vedno bolj 

postaja beseda. Ta stopnja je posledica učenja, neprestanega poslušanja, akustičnega 

pomnenja, motorične dejavnosti, asociacijskih miselnih povezav in tudi kontrole nad 

lastno produkcijo. Pri gluhih/naglušnih se časovno zelo podaljša in ne dosega enake 

kvalitete kot pri slišečih otrocih. Posledice se ne kažejo le v tem, da posameznik ne 

govori, ampak tudi ne piše in ne razume napisanega, ker si ni mogel ustvariti 

jezikovnega sistema kot osnove sporazumevanja. Raziskave kažejo, da imajo naglušni 

otroci okoli dve leti zaostanka v razvoju jezika, gluhi pa do pet. Med otroki so lahko 

velike individualne razlike. 

1.2.4 Vrsta okvare sluha 

Vrsta okvare sluha je odvisna od mesta v slušnem sistemu, kje je nastala motnja, stopnja pa je 

sorazmerna z obsegom okvare. Ločimo dve poglavitni vrsti okvar sluha: periferno in 

centralno. 

− Pri periferni slušni motnji obolelo uho povzroči zmanjšano ali spremenjeno zvočno 

informacijo na poti do možganov. Temu so vzrok različni dejavniki, ki prizadenejo 

zunanje, srednje in/ali srednje uho. 

Prirojene ali pridobljene patološke spremembe zunanjega in/ali srednjega ušesa, ki 

preprečujejo normalen prenos zvočnih valov iz zunanjega sveta do čutnic v notranjem ušesu, 

povzročajo prevodno, konduktivno naglušnost. Ugotovimo jo s primerjanjem prevajanja 

zvoka po zračni poti s prevajanjem zvoka po kosti. V tem primeru je po zračni poti potrebna 

večja jakost zvoka, da se zazna slušni prag, kot pri kostnem prevajanju zvoka. Prevodna 

okvara sluha je navadno lažje do srednje stopnje in ni večja od 70dB. Ob ohranjeni funkciji 

notranjega ušesa je govor, s primernim ojačanjem, dobro razumljiv. Te vrste naglušnosti 

največkrat pozdravimo z zdravili in/ali kirurškimi posegi. Tudi slušni aparat v teh primerih 

dobro služi. 
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Zaznavno, perceptivno oziroma senzorično naglušnost ugotavljamo pri boleznih notranjega 

ušesa. Polž je visoko specializiran receptorski organ, ki spreminja mehanično energijo, 

gibanje tekočine, povzročeno s premiki stremenca, v biokemične impulze živčnih končičev na 

čutnice Cortijevega organa. Motnja v tem finem mehanizmu se kaže z zmanjšano 

občutljivostjo receptorskih celic, z zmanjšano sposobnostjo razločevanja frekvenc, z 

zmanjšanim dinamičnim območjem sluha. Prevajanje zvoka po zračni in kostni poti je 

nespremenjeno, potrebna pa je večja jakost, da se zazna slušni prag. Tovrstna okvara sluha je 

lahko različne stopnje, od lažje naglušnosti do popolne gluhosti. Ne moremo je popraviti. 

Zaradi okvare čutnic prihaja do popačenja zvoka. Zato je lahko govor kljub ojačanju slabše 

razumljiv. 

− Centalne slušne motnje lahko, ni pa nujno, spremlja senzorinevralna naglušnost. 

Nastanejo zaradi zakasnelega ali motenega razvoja osrednjih slušnih poti pri otrocih 

oziroma okvare, bolezni teh poti pri otrocih in odraslih. Bolj ko je okvara periferna, 

večje posledice ima na sluhu in obratno, bolj ko je centralna, finejše so motnje, kar se 

odraža na nadpražnih funkcijah sluha, kot je na primer prepoznavanje govora. O 

retrokohlearni okvari sluha govorimo, ko je vzrok motnje opredeljiv, merljiv 

bolezenski proces živčnega sistema, centralno od polža (tumorska rast, infarkt, 

anomalije žilja itd.). Posledice razvojnega zaostanka ali motnje v razvoju pri otrocih 

ali difuznih sprememb centralnega živčnega sistema kot na primer pri starostnikih 

povzročajo centralne motnje slušne predelave. Te so rezultat neprimerne uporabe in 

obdelave akustičnih signalov v centralnem živčnem sistemu. Pri tem so poleg 

zmožnosti dati zvoku pomen prizadeti še slušni spomin, slušna pozornost, sposobnost 

razločevanja glasov in ločevanja glavnega slušnega dražljaja od šuma okolja (Košir, 

1999). 

1.2.5 Vzroki okvar sluha 

 Predporodni dejavniki: Okoli 50 % prirojenih okvar sluha je genetsko pogojenih. 

Dedna slušna motnja je lahko edino bolezensko znamenje ali pa se javlja v povezavi z 

anomalijami drugih organov ali organskih sistemov in tvori sindrome. Znanih je okoli 

300 sindromov, pri katerih je prisotna izguba sluha. V skupini embriopatij, 

predporodnih pridobljenih okvar sluha in ravnotežnostnega čutila, so vzrok okužbe 

matere s paraziti (toksoplazmoza), bakterijami (sifilis) ali virusi (rdečke, mumps, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                       Krajnc Metka; diplomska naloga 

19 

 

gripa, herpes), oziroma hormonalne in metabolne disfunkcije med nosečnostjo. 

Okvaro čutnic notranjega ušesa lahko povzročijo toksična zdravila, ki jih mati prejme 

v času nosečnosti  (Košir, 1999).  

 Obporodni dejavniki: Kljub razvoju medicinske oskrbe ali ravno zaradi nje so 

obporodni dejavniki relativno pogost vzrok hude okvare sluha. Z napredkom 

intenzivnega zdravljenja novorojencev se je močno povečalo število preživelih, 

posebej nedonošenčkov. Nedonošenost sama po sebi ne povzroča prizadetosti, nanjo 

vezani dejavniki pa lahko okvarijo sluh in ravnotežnostno čutilo. 

 Poporodni dejavniki: Vnetje srednjega ušesa je ena najpogostejših bolezni otrok. 

Pogosta vnetja srednjega ušesa v zgodnjem otroštvu lahko vplivajo na razvoj otrokove 

slušne percepcije. Hude okvare sluha v otroštvu povzroča tudi bakterijski miningitis. 

Zaradi dobre precepljenosti otrok hude naglušnosti ne povzročajo več virusne okužbe 

(ošpice, mumps). Ototoksična zdravila ob sočasni uporabi nekaterih drugih zdravil pri 

zdravljenju otrok v enotah intenzivne terapije. Redek vzrok so poškodbe glave, je pa v 

otroštvu lahko prisotna akustična travma, saj so otroci čedalje pogosteje izpostavljeni 

hrupnim igračam. Nekaj odstotkov vzroka izgube sluha predstavlja neznan vzrok. 

Medicinsko gledano se izguba sluha, ki se pojavi ob rojstvu imenuje kongenitalna, izguba 

sluha, ki se pojavi kasneje v življenju, pa je slučajna, naključna. 

 Pedagoško gledano pa je pomembno, ali je izguba sluha prelingvalna ali postlingvalna 

(Despotović, 2011). 

 Prelingvalni vzroki izgube sluha so tisti, ki se pojavijo ob rojstvu ali preden se je otrok 

naučil jezika. Takih je večina šoloobveznih otrok (95 %), ki so gluhi ali naglušni. 

Surdopedagogi ponavadi označijo vrsto izgube sluha kot prelingvalno, če se je ta 

pojavila pred drugim letom starosti. 

 Postlingvalni vzroki izgube sluha so tisti, ki nastanejo po tem, ko je otrok razvil 

besedni jezik. Otroku s postlingvalno izgubo sluha lahko osnove jezika pripomorejo k 

učenju in boljšemu komuniciranju (Despotović, 2011).  

Nekateri avtorji govorno obdobje označujejo kot obdobje, ko je posameznik svoj govor že 

utrdil z branjem in pisanjem, nekje v starosti osem let. Drugi avtorji menijo, da je govorno 

obdobje po tretjem letu otrokove starosti, ko ima razvite že vse glasove in se izraža v stavku 

(povzeto po Košir, 1991). 
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1.2.6 Slušni aparati 

 V osnovi so miniaturni elektrotehnični sistemi za ojačevanje zvoka, zvok tudi filtrirajo. To 

pomeni, da nudi uporabniku različne frekvenčne razpone odvisno od tega na katerih področjih 

ima ostanke sluha. Aparat izloči visoke, srednje in nizke tone. Torej je zelo pomemben izbor 

aparata in njegovo individualno prilagajanje posameznemu uporabniku. Pomembna je stopnja 

in območje izločanja.  

Za vse zunanje slušne aparate je značilno, da jih lahko kadarkoli odstranimo, zamenjamo, 

nesemo na servis, spravimo ali njihovo uporabo opustimo. To je miniaturni ojačevalnik zvoka 

v frekvenčnem območju 300 do 5000 Hz. Večina sodobnih slušnih aparatov je danes digitalno 

nastavljivih, kar pomeni, da elektroakustične lastnosti nastavljamo z računalnikom. Tako 

lahko natančno prilagodimo aparat stanju sluha posameznika. Vendar šele najnovejši slušni 

aparati zmorejo za silo izključiti vplive hrupa okolja in razločiti le govorni signal (Košir, 

2010). 

Polžev vsadek ali kohlearniimplant  je elektronska naprava, ki zvok iz okolice pretvartja v 

električne impulze in z njimi vzpodbuja neposredno slušni živec.  Lahko je ustrezna rešitev za 

gluhe, če ima gluhi poškodbo v predelu polža (Brumec, 2007). 

Zunanji del sestavljajo: 

− mikrofon: sprejema zvoke iz okolice; nameščen je za ušesom (na procesorju) ali na 

oddajniku; 

− procesor signalov: majhen računalnik, ki signal iz mikrofona spremeni v električne 

impulze; vsi novejši modeli so že zauheljni; 

− oddajnik: plastičen obroč z navitjem in magnetkom; prenese signal iz procesorja 

govora v sprejemnik (notranji del). 

Notranji del sestavljajo: 

− sprejemnik: sprejema signale iz oddajnika in jih razporeja na polje elektrod; vstavljen 

je pod kožo za ušesom; 

− polje elektrod: nameščene so v polžu; preko njih se električni impulzi prenesejo na 

slušni živec. 
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Rehabilitacija otrok s polžkovim vsadkom pomeni zadovoljstvo staršev, rehabilitatorjev in 

otrok, ki s pravim otroškim raziskovanjem spoznavajo svet zvoka. Le če je zamik med 

kronološko starostjo in slušno starostjo kratek, lahko razvijamo naravno učenje govora. Mali 

gluhi otroci, ki imajo polžev vsadek imajo možnosti, da dohitijo svoje slišeče vrstnike 

(Brumec, 2007). 

V zadnjih tridesetih letih je razvoj tehnologije, medicine in nekaterih drugih področij 

omogočil več tisočim ljudi z okvaro sluha povezavo s svetom zvoka (Dolinšek, 2006). V 

začetku so implantirali polževe vsadke (PV) le odraslim s postlingvalno izgubo sluha. Po letu 

1990, ko je bila odobrena uporaba polževih vsadkov tudi pri otrocih, se je starost ob 

implantaciji postopno znižala na dve leti, po letu 2000 pa so v mnogih državah znižali mejo 

na 12 mesecev, saj so pridobili dovolj izkušenj za implantiranje pri tako majhnih otrocih. 

Zgodnja obravnava otrok z motnjami sluha ponuja najboljše možne rezultate, saj omogoča 

uporabo normalnih razvojnih poti znotraj običajnega razvojnega obdobja. Pri implantaciji 

polževih vsadkov pri zelo majhnih otrocih se pojavi mnogo vprašanj, lastnih tej skupini 

pacientov, ki so povezani s kirurgijo in anestezijo, diagnosticiranjem in programiranjem ter 

zanesljivostjo polževega vsadka. 

Otroci z normalnim sluhom razvijejo govor s poslušanjem in posnemanjem govora v svojem 

okolju. Otrok z okvaro sluha te informacije ne prejme, kar se kaže v težavah pri poslušanju 

(sposobnost razumevanja) in razvoju govora in jezika (sposobnost izražanja). Posledično 

imajo ti otroci zmanjšane govorne sposobnosti in večje težave pri šolanju. Danes je že dobro 

znano, da zgodnje odkrivanje okvare sluha, skupaj s primerno obravnavo, lahko izboljša 

govorne sposobnosti otrok.  

Literatura  navaja, da je 6 mesecev kritična starost v razvoju jezika. Otroci z okvaro sluha, ki 

so obravnavani okoli te starosti, dosežejo značilno boljši razvoj jezika kot otroci, ki so bili 

obravnavani po tej starosti. 

Eden najbolj pomembnih dosežkov pri obravnavi okvare sluha pri otrocih je uvedba 

univerzalnega presejalnega testiranja sluha pri novorojenčkih. V državah, kjer je bilo le–to 

uvedeno, je povprečna starost odkritja prirojene okvare sluha padla z 2,5 let na 3 do 6 

mesecev. To pomeni, da je izguba sluha lahko identificirana pred kritično starostjo za razvoj 

jezika. Potrebno je poudariti, da zgodnje odkritje okvare brez pravočasne obravnave ne vodi k 
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optimalnim rezultatom. Ocenjujejo, da se 1 na 1000 novorojenčkov rodi z zmerno do težko 

okvaro sluha. Pri presejalnem testu sluha se uporabljajo objektivni neinvazivni elektro– 

fiziološki testi za odkrivanje in diagnosticiranje okvare sluha pri novorojenčkih. To 

predstavlja spodbudo za zagotavljanje izobraževanja staršev, da lahko situacijo sprejmejo in 

se odločijo za najboljšo pot za svojega otroka. Približno 90 % otrok, rojenih z okvaro sluha, 

se rodi staršem z normalnim sluhom. Večina teh staršev želi, da njihov otrok razvije slušne in 

govorne sposobnsti, predvsem zaradi potencialnih socialnih, vedenjskih in čustvenih 

problemov, ki jih lahko ima otrok, ki se ne more besedno sporazumevati. 

Nekaj pomislekov se poraja tudi o pridobivanju točne povratne informacije za oceno 

zaznavanja govora in zagotavljanje optimalnega nastavljanja aparata ter o zanesljivosti 

polževega vsadka. Izboljšave v elektrofiziologiji, tehnologiji polževih vsadkov in metodah 

programiranja danes omogočajo uspešno obravnavo tudi pri zelo majhnih otrocih. To med 

drugim omogoča tudi posebna tehnika NRT (telemetrija odzivov slušnega živca), ki služi kot 

dopolnitev odziva majhnega otroka in mu tako omogoča, da prej prejme slušno informacijo. 

Anatomske strukture polža, obrazni živec in obrazni recesus so ob rojstvu že popolnoma 

razviti ali zelo blizu velikosti pri odraslem. V lobanjo mora kirurg izvrtati vrtino za 

namestitev PV, večinoma zelo blizu zunanji možganski membrani, kljub temu pa niso opazili 

škodljivih učinkov pri uporabi te tehnike. Kot komplikacija pri implantaciji PV se omenja 

meningitis, vendar potencialna možnost za meningitis obstaja pri katerikoli operaciji 

notranjega ušesa. Otroci, ki prejmejo PV, imajo lahko že v osnovi povečano tveganje za 

meningitis. Obstaja tudi možnost cepljenja proti meningitisu (Dolinšek, 2006). 

Gluhost ali naglušnost je stanje, ki je nepopravljivo, neozdravljivo in se mu lahko le 

prilagodimo. Navadimo se živeti z njim in čimbolj zmanjšati slabe posledice, ki jih prinaša. 

Za to obstaja le ena pot: praksa, vaje. Bližnjic tukaj ni (Košir, 1999). 

1.2.7 Gibalni razvoj in gluhota  

Gibalni razvoj  poteka skoraj na vseh področjih  po enakih razvojnih principih kot pri slišečih 

otrocih. Za področje gibalnega razvoja veljajo podobne temeljne zakonitosti, kot so značilne 

za otrokov celostni razvoj. V začetnem obdobju poteka gibalni razvoj v  cefalo–kavdalni 

smeri, ki predstavlja kontrolo gibanja od glave proti trupu in rokam ter nazadnje nogam, ter v 

proksimo–distalni smeri, ki predstavlja razvoj v nadzoru gibanja najprej hrbtenici bližnjih 
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delov telesa, kasneje pa delov, vse bolj oddaljenih od nje. Tako otrok postopno postaja 

sposoben nadzirati in učinkovito izvajati zahtevnejše gibalne spretnosti. Različni avtorji 

poudarjajo, da je razvoj povezan s kronološko starostjo, ni pa od nje odvisen, saj poteka skozi 

različna obdobja, ki jih imenujemo razvojne stopnje, v katerih lahko opazimo določeno vrsto 

značilnega vedenja, ki velja za večino otrok (Gallahue in Ozmun, 2006,  po Zajec in drugi, 

2010). 

Vsaka razvojna stopnja je nekako rezultat predhodne in pogoj za vzpostavitev naslednje, višje 

stopnje. Haywood in Getchel (2004) trdita, da se posamezne razvojne stopnje večinoma 

pojavljajo v enakih starostnih obdobjih in trajajo približno enako dolgo, vendar pa se lahko 

zaradi individualnih razlik posamezne razvojne stopnje pojavijo tudi v različnih starostnih 

obdobjih (Zajec in drugi, 2010). 

Gibalni razvoj poteka od naravnih oblik gibanja do celostnih in skladnostno zahtevnejših 

gibalno/športnih dejavnosti, v interakciji med zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno 

voljno aktivnostjo. Z gibanjem otrok zaznava, odkriva svoje telo, preizkuša, kaj zmore, 

doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje 

vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja. Skozi gibanje, še zlasti igro, pa 

raziskuje, spoznava, dojema svet okrog sebe. V gibalnih dejavnostih je namreč telo izhodiščna 

točka za presojo položaja, smeri in razmerja do drugih (Videmšek in Pišot, 2007). 

Strokovnjaki poudarjajo, da naj v predšolskem obdobju otrok pridobi čim pestrejšo in širšo 

paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Tisto, kar 

zamudimo v najzgodnejšem obdobju, kasneje težko ali ne moremo nadoknaditi (Zajec in 

ostali, 2010). 

Seveda to ne pomeni, da je gibalni razvoj gluhih  popolnoma enak. Izguba sluha prinaša 

posebnosti v razvoju gluhega otroka in tega ne smemo in ne moremo spregledati. V največji 

meri izguba sluha vpliva na razvoj jezika, govora in komunikacije. Ta pa je ozko povezan tudi 

z drugimi področji in vpliva na spoznavni, socialni in osebnostni razvoj otroka (Filipčič, 

www.pef.uni– lj.si/didaktikasv). 

V prvih letih otrokovega življenja, ko je v ospredju telesni razvoj (makro motorika), je pri 

gluhem ali naglušnem otroku poudarek na osnovnih oblikah gibanja kot si sledijo v razvoju, 

še posebej pa tudi na razvijanju telesne sheme. Gluh in naglušen otrok ima pogosteje kot 
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drugi otroci težave z ravnotežjem in s tem povezanim gibanjem, zato je temu potrebno 

posvetiti posebno pozornost (Čas, 2003). 

Otroci svojo samopodobo oblikujejo predvsem po gibalnih značilnostih in sposobnostih. 

Otrokova gibalna insuficienca (nezadostnost gibanja, pomanjkljivost, enostranskost) ovira 

stike z vrstniki in mnogi so zato izločeni iz okolja. Socialne interakcije med otroki pa so prav 

tako pomemben dejavnik njihovega spoznavnega razvoja (Kristan, 2010). 

Nerazvit ali slabo razvit govor pa ima med drugimi posledicami tudi posledice v motoričnem 

razvoju. 

Gluhi in naglušni  otroci imajo v povprečju več težav v gibalnem razvoju kot slišeči vrstniki. 

Pogostejši so problemi z ravnotežjem, med gluhimi je več levičarjev kot med slišečimi 

vrstniki, več je grafomotoričnih težav itd. Vzroki za težave so verjetno večinoma isti, kot so 

vzroki za izgubo sluha (Košir, 1999). 

Različni avtorji v literaturi ugotavljajo, da so pogostejše težave pri gibanju gluhih otrok na 

področju ravnotežja, ki je ena najpomembnejših motoričnih sposobnosti posameznika. 

Zmotno pa je mišljenje, da imajo vse osebe, ki so gluhe, oz. naglušne, težave na področju 

ravnotežja (Filipčič,  2006). 

Človekovo motoriko definira podsistem, ki je odgovoren za formiranje kontrole in usmerjanje 

gibanja. Izguba sluha je senzorna motnja in ima kot taka zapleteno vlogo v razvoju osebnosti. 

Psihosomatski razvoj otroka je pogojen med drugim tudi z njegovo aktivnostjo, ki je posebno 

izražena na motoričnem področju v prvih letih življenja. Otrokovo oglašanje in govor v tem 

obdobju spremljajo sinhroni gibi udov, glave in celega telesa. Največ težav jim povzroča 

obvladovanje statičnega, še posebej pa dinamičnega ravnotežja, negotovost pri izvajanju 

ritmičnih gibov in negotovost pri izvajanju makro in mikro gibov nasploh. Nekateri avtorji 

navajajo, da otroci z izgubo sluha, posebej gluhi otroci, kasneje shodijo (Radovančić, 1995,  

po Despotović, 2011). 

Mnogokrat smo v svoji skrbi za otroka preveč osredotočeni samo na govorni in jezikovni 

razvoj in pozabljamo na otrokov celostni razvoj. Naš otrok potrebuje mnogo spodbud: za 

gibanje in šport, za risanje in barvanje, za ročne spretnosti, za spodbujanje vseh čutil itd. 

Motorični razvoj je lahko oviran zaradi pomena sluha pri kontroli regulacije gibanja. Zvok je 
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pomemben za sinhronizacijo in ritmizacijo gibanja. Oviran je lahko zaradi organske okvare 

ker je v notranjem ušesu tudi ravnotežnostni organ človeka ali pa zaradi pomanjkljivih 

motoričnih izkušenj. Tako strokovnjaki za sluh in govor na osnovi izkušenj ugotavljajo težave 

v statičnem in dinamičnem ravnotežju. Otroci se veliko gibajo in si skozi igro in sodelovanje 

pridobivajo motorično prakso. Zaradi pogoste izključenosti gluhega/naglušnega iz otroške 

igre in nepoznavanja pravil si ne pridobiva ustreznih izkušenj. Ker je opazovalec, postaja 

nevešč, manj spreten (Košir,1999). 

Zelo pomembno je, da izkoristimo in razvijamo njihove posebne spretnosti, tiste, ki so se 

zaradi okvare sluha kot kompenzacija razvile v večji meri, kot pri drugih otrocih npr. 

opažanje podrobnosti, prostorska predstavljivost, čut za estetiko, dobre likovne, športne, 

pogosto tudi matematične sposobnosti), ki lahko močno izboljšajo samopodobo in občutek 

kompetentnosti (Hernja, 2010). 
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2 CILJ 

Cilj diplomske naloge je ugotoviti napredek gluhega otroka na področju gibanja v primerjavi 

z napredkom vrstnikov.   

2.1 Hipoteze 

1. Napredek gluhega  otroka se na področju ravnotežja statistično pomembno ne 

razlikuje od napredka vrstnikov. 

2. Napredek gluhega  otroka se na področju koordinacije statistično pomembno ne 

razlikuje od napredka vrstnikov. 

3. Napredek gluhega otroka se na področju ekspolozivne moči statistično pomembno ne 

razlikuje od napredka vrstnikov. 

4.  Napredek gluhega otroka se na področju koordinacije in vztrajnosti statistično 

pomembno ne razlikuje od napredka vrstnikov. 

5. Napredek gluhega otroka se na področju natančnosti statistično pomembno ne 

razlikuje od napredka vrstnikov. 

6. Napredek gluhega otroka se na področju gibalnih sposobnosti statistično pomembno 

ne razlikuje od napredka vrstnikov. 
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3 METODOLOGIJA 

3.1 Vzorec 

Vzorec  predstavlja 24 otrok homogene skupine 2. starostnega obdobja, starih od 4 do 5 let. V 

skupini je 14 dečkov in 10 deklic. Vsi prihajajo iz bližnje okolice vrtca, vsi imajo oba starša, 5 

je edincev, med njimi tudi gluha deklica. Rodila se je gluha, pri treh letih je dobila polžev 

vsadek, s katerim sliši. Obiskuje vrtec, vendar je njen govor pri petih letih starosti slab. Razen 

gluhe deklice so otroci brez razvojnih težav oz. posebnosti. 

3.2 Spremenljivke 

3.2.1 Kriterijska spremenljivka 

Kriterijska spremenljivka je gluhota, ki predstavlja neskladnost z normalnim sluhom. 

Glede na kriterijsko spremenljivko je iz skupine izvzeta deklica, katere rezultati, izmerjeni s 

področja gibanja, so primerjani z uspehom skupine kot celote. 

3.2.2 Eksperimentalne spremenljivke gibanja  

− Ravnotežje - predstavlja ga naloga 1 in predstavlja sposobnost ohranjanja ali 

vzpostavljanaj stabilnega položaja telesa v prostoru.  

− Koordinacija - v nalogi 2 in 4 in predstavlja sposobnost učinkovitega in 

usklajenega izvajanja časovnih in prostorskih elementov gibanja.  

− Eksplozivna moč  -  v nalogi 3 predstavlja sposobnost za dosego maksimalnega 

začetnega pospeška, ki se kaže v premikanju telesa v prostoru ali delovanju na 

predmete v okolici. 

− Vztrajnost - v nalogi 4 predstavlja lastnost gibajočega, da vztraja v enakem 

gibanju.  

− Natančnost - v nalogi 5 predstavlja sposobnost za ustrezno določitev 

intenzivnosti in smeri gibanja, pri vodenju lastnega telesa ali objekta.  

− Gibalna sposobnost - je vsota vseh zgoraj naštetih eksperimentalnih 

spremenljivk,  je zmožnost, ki posamezniku omogoča realizacijo gibalnih nalog.  
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3.3  Instrumentarij  

3.3.1 Stoja na kvadru vzdolžno –  ravnotežje  

Otrok (merjenec) stoji z eno nogo na lesenem kvadru velikosti 10x6x6 cm vzdolžno, drugo 

nogo ima pokrčeno v kolenu. V tem položaju skuša vztrajati čim dalj časa. Ravnotežni 

položaj  vzpostavi tako, da se z eno roko opira na vzgojitelja (merilca). Čas se meri od 

trenutka, ko merjenec spusti merilca do trenutka, ko se dotakne tal. Maksimalni čas je 10 

sekund.  

3.3.2 Hoja skozi obroče –  koordinacija 

Merjenec se postavi na vse štiri za označeno črto (med črto in prvim obročem), tako da ima 

roke tik za črto in je obrnjen s hrbtom proti prvemu obroču. Na znak merilca začne hoditi po 

vseh štirih nazaj skozi obroče. Razdalja med črto in prvim obročem, kot tudi med obroči je 1 

meter. Naloga je opravljena, ko pride merjenec z glavo skozi zadnji obroč. Čas se meri od 

merilčevega znaka do prehoda skozi zadnji obroč v sekundah. 

3.3.3 Skok v daljino z mesta –  eksplozivna moč 

Merjenec stopi za označeno črto na tleh in se sonožno odrine naprej. Pri odrivu si pomaga z 

zamahom rok. Odriv in doskok morata biti sonožna. Dolžina skoka se meri od označene črte 

do odtisa pete zadnje doskočne noge. Natančnost merjenja je 1 cm. Merjenec ponovi nalogo 

trikrat zapored, merilec vpiše najboljši rezultat vseh treh ponovitev. 

3.3.4 Tek cik-cak –  koordinacija, vztrajnost 

Merjenec na znak teče slalom med stojali, okoli zadnjega in slalom nazaj. Start in cilj sta na 

levi in desni strani prvega stojala, ki stoji na označeni črti. Stojala so postavljena v ravni črti, 

razdalja med njimi je 1 m, prvo stojalo je postavljeno 1 m od štartne črte. Čas se meri od 

merilčevega znaka do prehoda ciljne črte v sekundah. 

3.3.5 Met žoge v cilj –  natančnost 

Merjenec stoji za črto, ki je zarisana 3 m od sredine kroga in z obema rokama vrže žogo v 

očrtan krog premera 1 m. Merjenec ponovi nalogo trikrat zapored, merilec mu daje žogo v 

roke in zapiše število zadetkov. 
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3.4 Vrednotenje 

–  ravnotežje; vrednoti se s številom s (sekund), koliko časa otrok vztraja v položaju 

      –  koordinacija; vrednoti se s številom sekund, ki ji otrok potrebuje, da opravi nalogo  

      –  eksplozivna moč; vrednoti se s cm (centimetri) izmerjenega skoka 

      –  vztrajnost in koordinacija; vrednoti se  s številom sekund, ki jih otrok potrebuje, da          

premaga pot 

      –  natančnost; vrednoti se s točko za zadetek 

      –  gibalna sposobnost; vrednoti se s številom seštetih točk, ki jih otrok osvoji pri 

opravljanju nalog  

3.5  Način izvedbe 

Naloge iz področja gibanja so izvedene individualno, v naprej pripravljenem prostoru. Vsaka 

naloga je bila predstavljena  vsem otrokom skupaj z demonstracijo. Vrstni red izvajalcev ni 

bil določen, upoštevale so se želje otrok glede na njihov interes oz. otroci, ki so negotovi, 

plašni so najprej pogledali izvedbo prijateljev.  Gluha deklica se je v izvedbo vključila, ko je 

to želela sama. Pred začetkom izvajanja vsake naloge so bila posamezniku še enkrat razložena 

pravila, merilec je izvedbo demonstriral.  

Vsi otroci so imeli enake pogoje za izvedbo, istega testatorja, v istem prostoru, za vse  so 

veljala enaka pravila in merila, vse jim je bilo razloženo v naprej. Rezultati so se sproti 

vnašali v tabele. Vsi so bili pohvaljeni in vzpodbujani. 

Testiranje se je izvajalo dvakrat v šolskem letu s presledkom šest mesecev z namenom 

primerjati rezultate oz. ugotoviti napredek na področju gibanja. 

Vmesno obdobje je bilo namenjeno načrtovanim aktivnostim, ki so se izvajale v prostoru in 

na prostem, z raznolikimi športnimi pripomočki in brez, z namenom omogočanja in 

spodbujanja h gibanju. 

Baterija motoričnih sposobnosti je bila definirana s pomočjo  Mirana Muhića iz Pedagoške 

fakultete Maribor. Starši otrok so podpisali soglasja, s katerimi so dovolili  izvajanje testiranja 

motoričnih sposobnosti otrok meseca oktobra in maja. 
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3.6 Statistična obravnava podatkov 

Vsi rezultati meritev so zbrani v tabelah.  

Dosežki otrok so prekodirani tako, da večji dosežek predstavlja boljši rezultat. 

Za vsako spremenljivko s področja gibanja je pripravljena tabela ponderiranih dosežkov za 

mesec oktober in mesec maj, iz katere je razviden napredek posameznika in gluhe deklice v 

času pol leta.  

Iz ponderiranih rezultatov je izračunana srednja vrednost – mediana. Na podlagi odklonov 

mediane je določen uspeh gluhega otroka. 

Izračunana je varianca za iste rezultate, iz nje standardni odklon za določanje odstopanja od 

povprečja. 

Pri sprejemanju hipotez je uporabljen z test in upoštevana petprocentna stopnja tveganja. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 Globalni rezultati 

TABELA 1: SUROVI REZULTATI DOSEŽKOV OTROK V INICIALNEM TESTIRANJU 

 STOJA NA 
KVADRU 

VZDOLŽNO 

HOJA SKOZI 
OBROČE 

VZVRATNO 

SKOK V 
DALJINO Z 

MESTA 

TEK CIK-CAK MET ŽOGE  V 
CILJ 

 sekunda sekunda centimeter sekunda točka 

otrok okt maj okt maj okt maj okt maj okt maj 

1 10,0 10,0 11,0 8,7 105 118 10,6 6,6 2 3 

2 5,0 2,0 9,8 11,5 69 78 10,4 11,2 3 3 

3 7,0 5,0 12,4 21,6 70 95 9,1 12,0 2 3 

4 10,0 10,0 16,5 13,4 73 70 9,8 9,2 0 0 

5 9,0 10,0 9,4 8,4 99 96 9,0 8,8 2 3 

6 3,0 10,0 12,8 0,0 81 78 12,5 8,5 3 3 

7 10,0 10,0 7,6 8,1 113 117 9,2 7,3 3 3 

8 0,0 2,0 0,0 28,1 11 20 0,0 15,7 0 0 

9 8,0 10,0 12,4 11,1 71 77 9,5 8,1 3 2 

10 8,0 4,0 12,7 11,6 71 84 10,0 8,7 2 1 

11 9,0 10,0 12,9 10,9 83 102 8,7 7,1 2 2 

12 6,0 10,0 7,8 6,6 86 109 8,9 7,6 2 3 

13 10,0 10,0 6,9 4,2 95 113 8,3 6,9 0 0 

14 3,0 3,0 18,5 14,9 55 74 14,0 10,7 1 1 

15 10,0 10,0 6,1 7,4 67 95 9,0 8,1 2 3 

16 2,0 3,0 12,1 10,9 47 75 11,3 12,7 1 2 

17 8,0 10,0 9,0 9,5 93 107 8,9 7,2 3 3 

18 1,0 3,0 14,8 11,0 40 70 0,0 14,4 0 1 

19 3,0 6,0 8,4 8,3 95 122 8,3 8,0 3 3 

20 2,0 2,0 19,1 11,3 72 61 9,4 8,0 0 3 

21 5,0 10,0 6,3 5,2 85 85 8,8 7,4 2 1 

22 10,0 10,0 8,1 6,5 82 99 0,0 7,5 2 3 

GLUHI 0,0 2,0 35,0 17,5 55 67 0,0 16,0 0 0 

POVPR. 6,3 7,3 10,7 10,4 76 88,4 8,4 9,2 2 2,1 

MEDIANA 7,5 10,0 10,4 10,2 77 90,0 9,1 8,1 2 3,0 

ST. ODKL. 3,6 3,7 4,8 5,8 27 23,4 4,0 2,5 1 1,2 

 

V tabeli so prikazani surovi rezultati 22 slišečih otrok in rezultat gluhega otroka. En otrok iz 

skupine je bil med izvajanjem in merjenjem gibalnih sposobnosti tolikokrat odsoten, da je 

izvzet iz obdelave podatkov.  Iz tabele je razvidno, da so rezultati gluhe deklice povsod pod 

povprečjem slišečih otrok. Meseca oktobra, pri prvem merjenju gibalnih sposobnosti, ima 
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gluha deklica rezultat le pri dveh nalogah, hoja skozi obroče vzvratno in skok v daljino z 

mesta. Treh nalog  ni končala oz. dosegla točk. Štirje slišeči otroci  niso zadeli žoge v cilj, 

eden izmed slišečih otrok pa je dobil točke le pri skoku v daljino z mesta, kar je še slabši 

dosežek od gluhe deklice.  

Pri meritvah meseca maja je gluha deklica napredovala. Točk ni dosegla le pri metu žoge v 

cilj, tako kot še trije otroci, ki tega ravno tako niso dosegli že pri prvih meritvah, kar 9 otrok 

je rezultat izboljšalo. 

Eden od otrok ni dosegel točk pri hoji skozi obroče vzvratno, a je oktobra to zmogel. 5 otrok 

je svoj rezultat poslabšalo, a le eden izmed njih za več kot dve sekundi. Ker so ostali rezultat 

izboljšali, se povprečje skoraj ni spremenilo. 

 Pri stoji na kvadru so trije otroci svoj rezultat poslabšali, 10 otrok je čas izboljšalo, zato se je 

povprečje izboljšalo za sekundo/točko.  

Povprečje skupine pri teku cik-cak se je v primerjavi z mesecem oktobrom poslabšalo za 

skoraj eno točko, saj so kar štirje posamezniki za izvedbo naloge potrebovali več časa kot 

meseca oktobra. 

Pri skoku v daljino z mesta so trije otroci za 3 točke poslabšali rezultat, sicer pa so rezultati 

izboljšali, kot tudi povprečje skupine. 
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TABELA 2: PONDERIRANI, ENAKO USMERJENI REZULTATI DOSEŽKOV OTROK 

V INICIALNEM TESTIRANJU 

Povprečna gibalna sposobnost otrok je 31 točk v začetnem testiranju. K tej največ doprinaša 

uspešna koordinacija 7,9 točk, najmanj pa natančnost  5,2 točki. Med posameznimi otroci so 

velike razlike v gibalnih sposobnostih in obsegajo razpon od 1 točke do 48 točk. Zelo slaba v 

inicialnem testiranju je tudi gluha deklica z dosežkom 5 točk. Pod vplivom razvoja in 

usmerjenih gibalnih aktivnosti se je povprečna gibalna sposobnost v 2. testiranju izboljšala za 

37 točk. Največ k temu doprinaša spet koordinacija z 8,3 točkami in najmanj natančnost s 6,5 

točkami. Tudi v 2. testiranju so med otroki velike razlike, vendar so se zmanjšale na 11,4 

točke standardnega odklona. Kljub temu se individualni dosežki nahajajo na intervalu od 7 do 

50 točk. Napredovala je tudi gluha deklica in sicer pomembno na področju koordinacije, ni pa 

napredovala na področju natančnosti. 

 RAVNOTEŽJE KOORDI- 
NACIJA 

EKSPLO- 
ZIVNA MOČ 

VZTRAJNOST 
   KOORD. 

NATAN- 
ČNOST 

VSOTA 
GIB.SPOS. 

 točke točke točke točke točke vsota točk 

otrok okt maj okt maj okt maj okt maj okt maj okt maj 

1 10   10  9 10 9 10 7 10 6   10 41 50 

2 5   2   9 9 6 7 7 6 10  10 37 34 

3 7 5   8 5 6 8 8 6 6  10 35 34 

4 10  10   7 8 6 6 7 8 0  0 30 32 

5 9  10   9 10 8 8 8 8 6   10 40 46 

6 3   10   8 0 7 7 4 9 10  10 32 36 

7 10   10   10 10 10 10 8 10 10  10 48 50 

8 0 2   0 3 1 1 0 1 0 0 1 7 

9 8 10 8 9 6 6 7 9 10  6 31 40 

10 8  4 8 9 6 7 7 8 6   3 35 31 

11 9 10   8 9 7 9 8 10 6  6 38 44 

12 6  10  10 10 7 9 8 9 6  10 37 48 

13 10  10  10 10 7 10 9 10 0 0 36 40 

14 3 3  6 7 4 6 3 6 3   3 19 25 

15 10   10   10 10 6 8 8 9 6 10 40 47 

16 2   3 8 9 4 6 6 4 3  6 23 28 

17 8  10  9 9 8 9 8 10 10   10 43 48 

18 1   3 7 9 3 6 0 2 0  3 11 23 

19 3   6 10 10 8 10 9 9 10   10 40 45 

20 2  2 6 9 6 5 8 9 0 10 22 35 

21 5   10 10 10 7 7 8 10 6   3 36 40 

22 10   10 10 10 7 8 0 10 6   10 33 48 

GLUHI 0   2 1 7 4 6 0 1 0 0 5 16 

POV 6 7 7,9 8,3 6,2 7,3 6 7,6 5,2 6,5 31 37 

MED 7 10 8 9 6 7 7 9 6 10 36 40 

S.OD. 3,6 3,6 2,7 2,5 2 2,1 3,1 3 3,8 4,1 12,3 11,4 
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4.2 Rezultati po elementih gibalnih sposobnosti 

4.2.1 Gibalna sposobnost otrok 

TABELA 3: NAPREDEK GIBALNIH SPOSOBNOSTI 

Iz tabele seštetih točk  gibalnih sposobnosti otrok  so 

razvidne individualne razlike med otroki, saj so 

posamezniki iz skupine napredovali zelo različno. 

Trije otroci v seštevku gibalnih sposobnosti niso 

dosegli napredka, ker so svoje rezultate pri drugi 

meritvi poslabšali. Slabše rezultate imajo vsak na 

drugem gibalnem področju in morda je vzrok v 

trenutnem razpoloženju, manjši zainteresiranosti. 

Štirje otroci so napredovali za šest točk, po trije za 

štiri in pet točk, po dva sta napredovala za dve oz. 

devet točk, za sedem, enajst, dvanajst in petnajst točk 

pa je napredoval po en otrok. 

Gluha deklica je v skupnem seštevku gibalnih 

sposobnosti napredovala za enajst točk, kar je skoraj 

podvojen napredek glede na povprečje skupine. 

Napredek je lahko rezultat razvoja, tudi načrtovanih 

gibalnih sposobnosti in mnogih vmesnih dejavnosti 

na vseh področjih kurikula. Pri gluhi deklici je 

napredek tudi rezultat individualnega dela, ki smo ga 

izvajale različne strokovne delavke. 

 

 

 

 

 

VSOTA TOČK GIBALNIH 
SPOSOBNOSTI 

 točke 

otrok okt maj NA 
PRE 
DEK 

1 41 50 9 

2 37 34 -3 

3 35 34 -1 

4 30 32 2 

5 40 46 6 

6 32 36 4 

7 48 50 2 

8 1 7 6 

9 31 40 9 

10 35 31 -4 

11 38 44 6 

12 37 48 11 

13 36 40 4 

14 19 25 6 

15 40 47 7 

16 23 28 5 

17 43 48 5 

18 11 23 12 

19 40 45 5 

20 22 35 13 

21 36 40 4 

22 33 48 15 

GLUHI 5 16 11 

POVPR. 32 37 5,6 

ST. ODK 12,3 11,4 4,8 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                       Krajnc Metka; diplomska naloga 

35 

 

GRAF 1: NAPREDEK GIBALNIH SPOSOBNOSTI 

 

Iz grafične porazdelitve ponderiranih rezultatov vsote vseh merjenih gibalnih sposobnosti je 

razvidno, da se je splošna gibalna sposobnost otrok izboljšala; trije otroci so pri 2. merjenju 

sicer nazadovali za 1, 3 ali 4 točke, vendar so vsi ostali napredovali vsaj za točko, največ 15 

točk. Slabše rezultate imajo vsak na drugem gibalnem področju in morda je vzrok v trenutnem 

razpoloženju, manjši zainteresiranosti.  Povprečen napredek znaša 5,6 točk, gluha deklica pa 

je napredovala med enim in drugim merjenjem 11 točk. Gluha deklica je napredovala glede na 

lasten rezultat, hkrati pa je napredovala hitreje oz.  je v istem času njen napredek skoraj 

dvakrat večji kot napredek skupine. Napredek je lahko rezultat razvoja, tudi načrtovanih 

gibalnih sposobnosti in mnogih vmesnih dejavnosti na vseh področjih kurikula. 
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4.2.2 Stoja na kvadru - ravnotežje 

TABELA 4: NAPREDEK NA PODROČJU  RAVNOTEŽJA 

Iz tabele ponderiranih rezultatov na področju 

ravnotežja  so razvidne individualne razlike med 

otroki, saj so posamezniki iz skupine napredovali 

različno – eni več, drugi manj. Pri treh otrocih je 

opaziti poslabšanje rezultata. Njihova motivacija je 

bila pri izvajanju slaba, mudilo se jim je k igri. Osem 

otrok ni nič napredovalo; šest jih ni zabeležilo 

napredka zato, ker so pri obeh meritvah dosegli 

maksimalno število točk.  Na področju ravnotežja so 

otroci napredovali povprečno  za slabo točko, gluha 

deklica za 2 točki, kar 77% slišečih otrok je 

napredovalo manj kot gluha deklica oz. le 13 % otrok 

je bolj napredovalo od gluhe deklice. 

Gluha deklica je pridobila veliko izkušenj, okrepila je 

samopodobo in je bila močno motivirana, da  

vzpostavi ravnotežnostni položaj. 

  

  

RAVNOTEŽJE 

 točke 

otrok okt maj NA 
PRE 
DEK 

1 10 10 0 

2 5 2 -3 

3 7 5 -2 

4 10 10 0 

5 9 10 1 

6 3 10 7 

7 10 10 0 

8 0 2 2 

9 8 10 2 

10 8 4 -4 

11 9 10 1 

12 6 10 4 

13 10 10 0 

14 3 3 0 

15 10 10 0 

16 2 3 1 

17 8 10 2 

18 1 3 2 

19 3 6 3 

20 2 2 0 

21 5 10 5 

22 10 10 0 

GLUHI 0 2 2 

POVPR. 6 7 0,95 

ST. ODK 3.6 3,6 2,5 
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GRAF 2: RAVNOTEŽJE 

 

Iz grafične porazdelitve ponderiranih rezultatov je razvidno, da je rezultat gluhe deklice daleč 

pod povprečjem skupine. Oktobra (1) ni zmogla samostojno loviti ravnotežja, maja (2) pa je 

dosegla dve točki, povprečje skupine maja pa je 7 točk (tabela 3). Ima najslabši rezultat, 

vendar so tako število točk dosegli še trije otrci. Kar 13 otrok je doseglo maksimalno število 

točk. Glede na rezultat lahko trdim, da je napredovala glede na lasten rezultat prve meritve, ko 

ni zmogla samostojno loviti ravnotežja. Pri tej nalogi je viden trend napredka pri gluhem 

otroku (1 točka) kot pri povprečju skupine (0,9 točke). Vendar je napredek gluhe deklice 

hitrejši in zato v istem času večji, kot je povprečni napredek skupine. Gre za individualne 

razlike med otroki, saj so tudi posamezniki iz skupine napredovali različno – eni več, drugi 

manj. 
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4.2.3 Hoja skozi obroče – koordinacija 

TABELA 5: NAPREDEK NA PODROČJU KOORDINACIJE 

Iz tabele ponderiranih rezultatov na področju 

koordinacije  so razvidne individualne razlike med 

otroki, saj so posamezniki iz skupine napredovali 

različno: dva otroka sta rezultat poslabšala, eden od 

njiju naloge ni želel končati, ko se je zapletel v obroč 

in ga podrl. Devet otrok ni rezultata ne poslabšalo in 

ne izboljašalo, niso nič napredovali, osem otrok je 

rezultat izboljšalo za točko, eden za dve točki in dva 

za tri točke. Rezultati napredka na področju 

koordinacije  so zelo blizu drug drugemu in so največ 

pripomogli k skupnemu napredku gibalnih 

sposobnosti. 

Gluha deklica je napredovala kar za 6 točk, to pa je 

močno nad povprečjem skupine, ki je napredovala 

minimalno, 0.23 točke. Razlog njenega napredka je v 

praksi, ki jo je pridobila v procesu igre, preizkušanja 

in samozavest, ki jo je pridobila v procesu zorenja ter 

močna volja in želja po uspehu. 

 

 

 

 

 

 

  

KOORDINACIJA 

 točke 

otrok okt maj NA 
PRE 
DEK 

1 9 10 1 

2 9 9 0 

3 8 5 -3 

4 7 8 1 

5 9 10 1 

6 8 0 -8 

7 10 10 0 

8 0 3 3 

9 8 9 1 

10 8 9 1 

11 8 9 1 

12 10 10 0 

13 10 10 0 

14 6 7 1 

15 10 10 0 

16 8 9 1 

17 9 9 0 

18 7 9 2 

19 10 10 0 

20 6 9 3 

21 10 10 0 

22 10 10 0 

GLUHI 1 7 6 

POVPR 7,9 8,3 0,23 

ST. ODK 2,7 2,5 2,2 
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GRAF 3: KOORDINACIJA 

 

Iz grafične porazdelitve ponderiranih rezultatov je razvidno, da je deklica meseca maja za 

opravljeno pot dosegla 7 točk, oktobra le 1, kar pomeni, da je pri koordinaciji napredovala  

kar za 6 točk; to je za 6,8 točke večji napredek od skupine. Dosegla je sicer 21. čas, kar je bil 

najslabši čas (tabela 1), vendar je glede na lasten rezultat njen napredek hitrejši in zato v istem 

času občutno večji, kot je napredek skupine. Tudi pri koordinaciji gre za individualne razlike 

med otroki, saj so tudi posamezniki iz skupine napredovali različno – eni več, drugi manj. 

Gluha deklica je zelo napredovala, izboljšala je svojo koordinacijo. 

Med meritvami sem opazila, da je meseca oktobra pazila na svoj aparat, da se ne bi zadela z 

glavo v obroč. Morda gre temu pripisati daljši čas izvedbe, ki ga je maja prepolovila. 
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4.2.4 Skok v daljino z mesta – eksplozivna moč 

TABELA 6: NAPREDEK NA PODROČJU EKSPLOZIVNE MOČI 

Iz tabele ponderiranih rezultatov na področju 

eksplozivne moči  so razvidne individualne razlike 

med otroki, saj so posamezniki iz skupine napredovali 

različno: en otrok je svoj rezultat poslabšal, sedem 

otrok glede na točke  ni  napredovalo, pet jih je 

napredovalo za točko, šest za dve točki in dva za tri 

točke. V rezultatih ni čutiti velikega razvojnega 

napredka in ne napredka zaradi usmerjenih gibalnih 

dejavnosti, ki jih je bilo morda premalo. 

Gluha deklica je napredovala za dve točki, kar je več 

od napredka skupine. Zopet se je pokazala njena 

močna volja po dobrem dosežku, saj je sproti videla, 

kaj pomeni skočiti več ali manj in je ob tem razvila 

dobro tehniko odriva z zamahom rok. 

 

 

 

 

 

 

 

  

EKSPLOZIVNA MOČ 

 točke 

otrok okt maj NA 
PRE 
DEK 

1 9 10 1 

2 6 7 1 

3 6 8 2 

4 6 6 0 

5 8 8 0 

6 7 7 0 

7 10 10 0 

8 1 1 0 

9 6 6 0 

10 6 7 1 

11 7 9 2 

12 7 9 2 

13 7 10 3 

14 4 6 2 

15 6 8 2 

16 4 6 2 

17 8 9 1 

18 3 6 3 

19 8 10 2 

20 6 5 -1 

21 7 7 0 

22 7 8 1 

GLUHI 4 6 2 

POVPR 6,2 7,3 1,1 

ST. ODK 2 2,1 1,1 
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GRAF 4: EKSPLOZIVNA MOČ 

 

Iz tabele 2, iz ponderiranih rezultatov in iz grafa je razviden napredek gluhe deklice za 2 točki 

in slišečih otrok za 1,1 točko. Gluha deklica je napredovala glede na lasten rezultat, hkrati pa 

je napredovala hitreje oz.  je v istem času njen napredek večji kot napredek skupine.  

Oktobra je dosegla s skokom  55 centimetrov 19. dolžino in je znašal 20 cm manj od 

povprečja. Meseca maja je skočila 67 cm, to je 21. dolžina in meri 21,4 cm manj od povprečja 

oz. 55 cm manj od najdaljšega skoka in 47 cm več od najkrajšega skoka. Svoj skok je 

izboljšala za 12 cm, kar štejem za napredek oz. izboljšanje eksplozivne moči (tabela 1).  

 

 

  

GLUHI 

SLIŠEČI 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2

TO
Č

K
E 

EKSPLOZIVNA MOČ 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                       Krajnc Metka; diplomska naloga 

42 

 

4.2.5 Tek cik-cak – vztrajnost, koordinacija 

TABELA 7: NAPREDEK NA PODROČJU VZTRAJNOSTI 

Iz tabele ponderiranih rezultatov na področju vztrajnosti  

so razvidne individualne razlike med otroki, saj so 

posamezniki iz skupine napredovali različno: trije otroci 

so nazadovali, dva nista spremenila svojega rezultata, za 

točko je svoj rezultat izboljšalo sedem otrok, za dve 

točki šest otrok.  Dva otroka  sta napredovala za tri 

točke, po eden za pet oz. deset točk. 

Gluha deklica je dosegla napredek ene točke, kar je 

blizu povprečnega napredka skupine. Vendar glede na 

število doseženih točk močno zaostaja za povprečjem 

skupine pri 1. merjenju 6 točk in pri 2. merjenju 6,6 

točk. 

Napredek gluhe deklice in napredek skupine sta zelo 

podobna, pa vendar je napredek deklice veliko večji, saj 

pri 1. merjenju naloge ni izvedla pravilno in ni dobila 

točk, pri 2. merjenju pa je osvojila točko s premišljeno 

izvedbo in močno vztrajnostjo, da bo nalogo izvedla do 

konca. 

Različna vztrajnost, ki se pri nekaterih otrocih kaže kot 

poslabšanje rezultata je lahko lastnost posameznika ali 

pa je naloga morda zanje prezahtevna. 

 

 

 

 

 

VZTRAJNOST 

 točke 

otrok okt maj NA 
PRE 
DEK 

1 7 10 3 

2 7 6 -1 

3 8 6 -2 

4 7 8 1 

5 8 8 0 

6 4 9 5 

7 8 10 2 

8 0 1 1 

9 7 9 2 

10 7 8 1 

11 8 10 2 

12 8 9 1 

13 9 10 1 

14 3 6 3 

15 8 9 1 

16 6 4 -2 

17 8 10 2 

18 0 2 2 

19 9 9 0 

20 8 9 1 

21 8 10 2 

22 0 10 10 

GLUHI 0 1 1 

POVPR 6 7,6 1,6 

ST.ODK 3,1 3 2,5 
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GRAF 5: VZTRAJNOST, KOORDINACIJA  

 

Iz grafične porazdelitve ponderiranih rezultatov je razvidno, da sta se vztrajnosti in 

koordinacija  pri teku cik-cak pri gluhi deklici spremenili za točko, skupina pa je napredovala 

za slabi 2 točki. Vendar glede na tabelo 1 je gluha deklica dosegla viden napredek, saj meseca 

oktobra naloge ni izvedla pravilno, maja pa je sicer dosegla najslabši čas, a je nalogo 

opravljala zelo premišljeno in z namenom, da jo bo izpeljala pravilno in do konca. Gibalne 

sposobnosti koordinacije, predvsem pa vztrajnosti so se pri gluhi deklici izboljšale. 
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4.2.6 Met žoge v cilj – natančnost 

TABELA 8: NAPREDEK NA PODROČJU NATANČNOSTI 

Iz tabele ponderiranih rezultatov na področju 

natančnosti  so razvidne individualne razlike med 

otroki, saj so posamezniki iz skupine napredovali 

različno: pet otrok ni napredovalo, ker so dosegli 

maksimalno število točk pri obeh izvedbah. Trije 

otroci niso dosegli nobene točke, zato niso dosegli 

napredka. Šest otrok je napredovalo za štiri točke, dva 

za tri točke, eden pa celo za deset točk in je hkrati 

najbolj napredoval. 

Gluha deklica ni bila dovolj natančna pri metu žoge v 

cilj tako pri prvi kot pri drugi meritvi, zato ni dosegla 

napredka. 

Menim, da je bil cilj, ki so ga morali zadeti z žogo, 

preveč oddaljen od otrok, gotovo pa velja razmisliti o 

teži oz. trdoti žoge. Odbojkarsko žogo bi lahko 

nadomestili z mehkejšo otroško žogo, morda z žogo 

za gimnastiko. Otrokom bi bilo tudi lažje žogo vreči v 

nizek zaboj ali kaj podobnega, kot pa v očrtan krog, 

ki ga morda sploh dobro ne vidijo zaradi svoje 

velikosti. 

Enako velja tudi za gluho deklico, saj je pri prvem 

merjenju nalogo opravljala zadržano, negotovo, pri sprejemanju žoge se je umaknila. 

Predvidevam da zato, ker ni imela izkušenj  pri igri z žogo ali pa so bile le-te slabe. Pod 

vplivom razvoja in umerjenih dejavnostih z žogo pa je dosegla napredek, ki je sicer viden le 

pri načinu izvedbe ne pa po rezultatu. 

 

 

NATANČNOST 

 točke 

otrok okt maj NA 
PRE 
DEK 

1 6 10 4 

2 10 10 0 

3 6 10 4 

4 0 0 0 

5 6 10 4 

6 10 10 0 

7 10 10 0 

8 0 0 0 

9 10 6 -4 

10 6 3 -3 

11 6 6 0 

12 6 10 4 

13 0 0 0 

14 3 3 0 

15 6 10 4 

16 3 6 3 

17 10 10 0 

18 0 3 3 

19 10 10 0 

20 0 10 10 

21 6 3 -3 

22 6 10 4 

GLUHI 0 0 0 

POVPR 5,2 6,5 1,4 

ST.ODK 3,8 4,1 3,1 
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GRAF 6: NATANČNOST 

 

Iz grafične porazdelitve ponderiranih rezultatov je razvidno, da gluha deklica ni napredovala. 

Njen rezultat je daleč pod povprečjem skupine, ki je napredovala za 1,4 točke. Skupina  je za 

5,2 točke pri 1. merjenju in 6,5 točke pri 2. merjenju boljša od gluhe deklice. 

Nalogo natančnosti je gluha deklica oktobra (1) opravljala zadržano, negotovo, pri 

sprejemanju žoge se je umaknila. Predvidevam da zato, ker ni želela poškodovati slušnega 

aparata in tudi zato, ker ni imela zadostnih izkušenj pri igri z žogo (dispraksija). Maja (2), pri 

2.  merjenju je bila veliko bolj odločna, sproščena, zato je le dosegla določen napredek, četudi 

glede na rezult ta ni viden. 
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4.3 Preverjanje hipotez 

H1: Napredek gluhega  otroka se na področju ravnotežja statistično pomembno ne razlikuje 

od napredka vrstnikov. 

TABELA 9: NAPREDEK - RAVNOTEŽJE 

 OKTOBER MAJ NAPREDEK 

GLUHI 0 2 2 

POVPREČJE 6 7 0,95 

MEDIANA 7 10 0,5 

Z - TEST   0,98 

ST.ODKLON 3,6 3,6 2,5 

 

GRAF 7: Z TEST RAVNOTEŽJE 

 

Izračunana  Z vrednost gluhe deklice na področju ravnotežja je 0,98,  rezultat  je v zgornjem 

delu povprečja  napredka skupine kar pomeni, da lahko hipotezo 1 potrdim s 5 % tveganjem 

in postavim trditev, da se napredek gluhe deklice na področju ravnotežja statistično 

pomembno ne razlikuje od slišečih vrstnikov. Glede na napredek deklica iz skupine ne 

izstopa, predvidevam da zato, ker je kljub gluhoti ravnotežje že kompenzirala, delno tudi s 

pomočjo usmerjenih dejavnosti katerih cilj je bil, da deklica dobi kar največ priložnosti za 
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utrjevanje, preizkušanje, raziskovanje in nenazadnje pridobivanja zaupanja v svoje telo in 

gibalne zmogljivosti. Težavnost naloge bi morda zmanjšali s povečanjem ploskve, na kateri se 

test izvaja. 

H2: Napredek gluhega otroka se na področju koordinacije  statistično pomembno ne razlikuje 

od napredka vrstnikov. 

TABELA 10: NAPREDEK - KOORDINACIJA 

 OKTOBER MAJ NAPREDEK 

GLUHI 1 7 6 

POVPREČJE 7,9 8,3 0,23 

MEDIANA 8 9 0,5 

Z – TEST   1 

ST.ODKLON 2,7 2,5 2,2 

 

GRAF 8: Z TEST KOORDINACIJA 

 

Z vrednost gluhe deklice na področju koordinacije je 1.  To pomeni, da lahko hipotezo 2 

zavržem in postavim trditev, da se napredek gluhe deklice na področju koordinacije statistično 

pomembno razlikuje od slišečih vrstnikov. Iz povprečnih vrednosti je razvidno, da je njen 

napredek največji in daleč nad povprečjem skupine.  V času med testiranji je deklica 

pridobivala izkušnje v ciljno naravnanih gibalnih nalogah, kjer so se postavljale zahteve po 
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izvedbi gibanja z večjo hitrostjo, močjo, natančnostjo v različnih in neobičajnih okoliščinah. 

Pridobila je nove, dodatne motorične izkušnje, ki so pripomogle k učinkovitejši izvedbi 

naslednje ponovitve in k napredku. 

 

H3: Napredek gluhega otroka se na področju ekspolozivne moči statistično pomembno ne 

razlikuje od napredka vrstnikov. 

TABELA 11: NAPREDEK – EKSPLOZIVNA MOČ 

 OKTOBER MAJ NAPREDEK 

GLUHI 4 6 2 

POVPREČJE 6,2 7,3 1,1 

MEDIANA 6 7 1 

Z – TEST   0,9 

ST.ODKLON 2 2,1 1,1 

 

GRAF 9: Z TEST EKSPLOZIVNA MOČ 

 

Z vrednost gluhe deklice na področju eksplozivne moči  je 0,9.  To pomeni, da lahko hipotezo 

3 potrdim s 5 % tveganjem in postavim trditev, da se napredek gluhe deklice na področju 

ekspolozivne moči statistično pomembno ne razlikuje od slišečih vrstnikov. Napredek deklice 
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je v zgornjem delu povprečnega napredka skupine. Moč je osnovna gibalna sposobnost, brez 

nje sploh ni gibanja, gluha deklica pa jo je osvojila, saj nima nikakršnih specifičnih 

primanjkljajev osnovne motorike. 

 

 H4: Napredek gluhega otroka se na področju vztrajnosti in koordinacije statistično 

pomembno ne razlikuje od napredka vrstnikov. 

TABELA 12: NAPREDEK - VZTRAJNOST 

 OKTOBER MAJ NAPREDEK 

GLUHI 0 1 1 

POVPREČJE 6 7,6 1,6 

MEDIANA 7 9 1,5 

Z – TEST   0,1 

ST.ODKLON 3,1 3 2,5 

 

GRAF 10: Z TEST VZTRAJNOST 

 

Z vrednost gluhe deklice na področju vztrajnosti in koordinacije je 0,13.  To pomeni, da lahko 

hipotezo 4 potrdim s 5 % tveganjem in postavim trditev, da se napredek gluhe deklice na 

področju vztrajnosti in koordinacije statistično pomembno ne razlikuje od slišečih vrstnikov. 
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Tek cik-cak je za starostno obdobje pet let informacijsko zahteven, zato nekaj otrok ni uspelo 

izvajati nalogo z maksimalno hitrostjo, saj so razmišljali, kako se pravilno gibati in hkrati 

doseči cilj z dobrim rezultatom. Tudi gluha deklica je nalogo opravljala vidno obremenjena z 

željo priti do cilja, hkrati pa je dosegla slab čas, ker se je trudila nalogo izvesti pravilno, da bi 

dobila točke. 

 

H5: Napredek gluhega otroka se na področju natančnosti statistično pomembno ne razlikuje 

od napredka vrstnikov. 

TABELA 13: NAPREDEK - NATANČNOST 

 OKTOBER MAJ NAPREDEK 

GLUHI 0 0 0 

POVPREČJE 5,2 6,5 1,4 

MEDIANA 6 10 0 

Z – TEST   0,02 

ST.ODKLON 3,8 4,1 3,1 

 

GRAF 11: Z TEST NATANČNOST 
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Z vrednost gluhe deklice na področju natančnosti je 0,02.  To pomeni, da lahko hipotezo 5 

potrdim s 5 % tveganjem in postavim trditev, da se napredek gluhe deklice na področju 

natančnosti statistično pomembno ne razlikuje od slišečih vrstnikov. Pri izvajanju naloge 

natančnosti gluha deklica in še več kot polovica slišečih otrok ni doseglo napredka. Moje 

mnenje je, da je bil cilj, ki so ga morali zadeti z žogo, preveč oddaljen od otrok, gotovo pa 

velja razmisliti o teži oz. trdoti žoge. Odbojkarsko žogo bi lahko nadomestili z mehkejšo 

otroško žogo, morda z žogo za gimnastiko. Otrokom bi bilo tudi lažje žogo vreči v nizek 

zaboj ali kaj podobnega, kot pa v očrtan krog, ki ga morda sploh dobro ne vidijo zaradi svoje 

velikosti. 

 

H6: Napredek gluhega otroka se na področju gibalnih sposobnosti statistično pomembno ne 

razlikuje od napredka vrstnikov. 

TABELA 14: NAPREDEK – GIBALNE SPOSOBNOSTI 

 OKTOBER MAJ NAPREDEK 

GLUHI 5 16 11 

POVPREČJE 31 37 5,6 

MEDIANA 36 40 5,5 

Z – TEST   0,99 

ST.ODKLON 12,3 11,4 4,8 
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GRAF 12: Z TEST GIBALNA SPOSOBNOST 

 

Izračun Z vrednosti deklice iz napredkov s področij gibanja je 0,99. To pomeni, da lahko 

hipotezo 6 sprejmem in postavim trditev, da se napredek gluhega  otroka na področju gibalnih 

sposobnosti statistično pomembno ne razlikuje od napredka vrstnikov. Napredek gluhe 

deklice je v zgornjem delu povprečnega napredka skupine, saj je napredek glede na skupino 

podvojila. Pri drugem testiranju so otroci jasno izražali težnjo po izboljšanju rezultatov. 

Napredek je zagotovo rezultat vmesnih načrtovanih dejavnosti in to na vseh področjih 

kurikula za dosego napredka na področju gibanja.  
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5 ZAKLJUČEK 

V diplomski nalogi sem želela ugotoviti napredek gluhe deklice na področju gibanja v rednem 

oddelku vrtca. Napredek sem preverjala z nalogami iz posameznih področij gibalnih 

sposobnosti: ravnotežje, koordinacija, eksplozivna moč, vztrajnost in natančnost. Ugotovila 

sem, da se napredek  gluhega otroka na področjih ravnotežja, eksplozivne moči, vztrajnosti in 

natančnosti statistično pomembno ne razlikuje od napredka skupine, na področju koordinacije 

pa se statistično pomembno razlikuje.  

Dekličino odstopanje rezultatov od povprečja skupine bi lahko pripisali njenemu pomanjkanju 

gibalnih izkušenj ali celo pomanjkanju socialnih stikov, saj bi lahko skozi druženje in igro 

pridobila na samozavesti in na splošni gibalni sposobnosti.  Zaradi polžkovega vsadka je bila 

pri prvih meritvah zelo zadržana, nesproščena, negotova in obremenjena z mislijo, da ga bo 

poškodovala. Med izvajanjem meritev oz. vaj aparata ni želela odstaniti. 

Iz praktičnega vidika je dobro, da je bilo (in bo tudi v bodoče) vmesno obdobje med obema 

meritvama namenjeno izvajanju načrtovanih aktivnosti v prostoru, na prostem, z raznolikimi 

športnimi pripomočki ali brez, z namenom omogočanja in spodbujanja vseh otrok h gibanju. 

Deklica je pridobila dodatne motorične informacije oziroma izkušnje, ki so ji omogočale 

učinkovitejšo izvedbo naslednjih ponovitev. Tako je tudi gluha deklica pridobila zaupanje 

vase, upala je poizkusiti stvari, ki jo zanimajo, ni se  umikala pred pripomočki, niti tistimi, ki 

so prileteli k njej po zraku, kot na primer žoga, krpica. Ne umika se več pred prijatelji, kadar 

tekajo po prostoru. Hkrati so se slišeči otroci naučili paziti na gluho deklico v smislu, da 

pazijo na njen slušni aparat tako, da ji vržejo žogo v roke, jo ne potiskajo ali se zaletavajo 

vanjo. 

Strokovne delavke smo skupaj na sestankih tima in aktivov sproti ocenjevale in določale 

pomen aktivnosti, ki naj bi pomagale k zastavljenemu cilju. Tako so bile vmesne dejavnosti, 

ki so bile predlagane za izboljšanje dosežkov gluhe deklice, vpletene v različne dejavnosti za 

celotno populacijo. 

Pri izvedbi nalog sem ugotovila, kako pomembno je spremljati celoten potek testiranj, saj 

ponekod, kot pri nalogi natančnosti, rezultat oz. napredek v številkah ni občuten ali ga sploh 

ni, je pa velik pri načinu izvedbe, pri pristopu k izvedbi, pri sproščenosti ali samo pri 

pripravljenosti sodelovati.  
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Iz teoretičnega vidika se bodo meritve še naprej izvajale v časovnih presledkih pol leta in tako 

bodo podatki o napredku celotne populacije kot gluhe deklice na področju gibanja v pomoč 

pri načrtovanju dejavnosti, ki bodo pripomogle k še večjemu napredku gibalnih sposobnosti. 

Šimunič, Volmut in Pišot (2010) ugotavljajo, da izsledki raziskav pomenijo pomemben 

prispevek k detekciji gibalne/športne aktivnosti, saj je na področju objektivnega merjenja 

količine gibanja pri nas malo raziskanega. Le s poznavanjem dogajanja na tem področju in 

razumevanjem koristi, ki jih ima gibanje za celoten otrokov razvoj, bomo lahko načrtovali 

izboljšave v smeri spodbujanja gibalne aktivnosti pri tistih skupinah otrok, kjer je primanjkuje 

oz. oblikovali dodatna priporočila za dvig kakovosti gibalne aktivnosti. 

Podobno kot v našem primeru sta Pišot in Planinšec (2005) uporabljata pri preverjanju 

motoričnih sposobnosti petletnikov test: stoja na kvadru vzdolžno, tek cikcak, hojo skozi 

obroče nazaj in skok v daljino z mesta. Merjenja ponovita trikrat in ugotovita, da se rezultati 

pri vsaki naslednji ponovitvi testne naloge izboljšujejo. Eden najpomembnejših vzrokov je ta, 

da so si otroci med izvajanjem testnih nalog pridobili dodatne motorične informacije oziroma 

izkušnje, ki so jim omogočale učinkovitejšo ozvedbo naslednjih ponovitev. 

Najbolj so se dosežki izboljševali pri testih iz ravnotežja in koordinacije. Krivulja 

porazdelitve rezulzatov je tu rahlo pozitivno asimetrična, kar kaže na to, da so bile naloge 

nekoliko zahtevnejše v primerjavi z ostalimi, čeprav odstopanja niso velika.  Pri merjenju 

motoričnih sposobnosti mlajših otrok je opazna splošna težnja k izboljševanju rezultatov pri 

vsaki naslednji ponovitvi (Pišot in Planinšec, 2005). Na podlagi upoštevanih kriterijev bi kot 

najprimernejše izbrali testa: skok v daljino z mesta in hoja skozi obroče nazaj. 

Pri ravnotežnih testih bi morda povečana ploskev, na kateri se izvaja test, zmanjšala težavnost 

naloge. Test iz teka cikcak je za to starostno obdobje informacijsko zahteven, mnogo otrok 

zato ni uspelo izvajati naloge z maksimalno hitrostjo (Pišot in Planinšec, 2005). 

Merjenje gibalnih sposobnosti v otroštvu so izvajali že mnogi avtorji in pri tem odkrivali 

številne težave. Videmšek in Pišot (2007) ugotavljata, da so osnovni problem merilni 

postopki, saj še nimamo v celoti izdelane ustrezne testne baterije za merjenje gibalnih 

sposobnosti teh otrok. Ugotavljamo, da v različnih raziskavah pri obravnavanju enako starih 

otrok mnogokrat isti testi opredeljujejo različne motorične dimenzije.  Naslednji problem je 

število uporabljenih testov pri meritvah. Za temeljitejšo obravnavo bi bilo potrebno uporabiti 
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večje število testov, ki bi dobro predstavili gibanje otrok tega starostnega obdobja v realnih 

okoliščinah. Tako bi verjetno dobili večje število motoričnih faktorjev kot v dosedanjih 

raziskavah. Vendar zaradi posebnosti starostnega obdobja merjencev uporaba večjega števila 

testov v praksi ponavadi ni izvedljiva. Poleg tega večjega števila ustreznih in preverjenih 

testov zaenkrat še nimamo. Razviti bo treba še nekaj novih testov in modificirati že obstoječe, 

ki so neustrezni.  

Pri preučevanju motorične učinkovitosti mlajših otrok obstajajo precejšnje razlike. Spoznanja 

raziskav se v nekaterih pogledih ujemajo, v drugih ne, vse pa je odvisno od tega, kateri 

motorični testi so bili pri tem uporabljeni. Tako še vedno nimamo zanesljivega odgovora na 

vprašanje, kakšna je struktura motoričnih sposobnosti mlajših otrok (Pišot in Planinšec, 

2005). 

Dosedanje raziskave so potrdile, da lahko z izkušenjsko bogatim okoljem vplivamo na hitrost 

pojavljanja posameznih faz in intenzivnost procesa otrokovega gibalnega razvoja. 

Pomanjkanje ustreznih spodbud iz okolja pa ima lahko za posledico ne le upočasnjen in 

neuravnotežen gibalni razvoj, ampak lahko vodi tudi v nepravilno rast (Pišot in Šimunič, 

2006). 

V praksi je za gluho deklico pomembno pridobivanje socialnih stikov, saj lahko skozi 

druženje in igro pridova na samozavesti, zaupanju, sproščenosti in s tem tudi na splošni 

gibalni sposobnosti. Za gluho deklico je pomembno sprotno in dosledno spremljanje in 

beleženje njenega gibalnega razvoja, individualno načrtovanje, tudi individualno izvajanje 

oziroma utrjevanje gibalnih nalog in uvajanje prilagoditev. To bi pripomoglo k napredku tudi 

na najšibkejšem področju gibanja, natančnosti. 

V bodoče bi veljalo meritve še ponavljati, jih izboljšati, dopolniti ali zamenjati z novimi, 

drugačnimi nalogami, ki bi morda otroku bolj ustrezale in bi bil uspešnejši. Tudi oblika 

izvajanja bi lahko bila manj formalna, otrok pa manj obremenjen, posledično bi bili rezultati 

drugačni.  
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