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POVZETEK 

Boccia je dvoransko balinanje za osebe z najtežjimi oblikami cerebralne paralize in 

gibalno ovirane. Zastavljena je tako, da jo lahko igrajo kljub svoji oviranosti. Preko 

nje zadovoljijo potrebo po športnem udejstvovanju in v njej najdejo nek smisel 

življenja, s tem pa tudi način za aktivno preživljanje prostega časa. Boccio pozna 

malo ljudi, pa čeprav gre za paraolimpijski šport. Nepoznana je tudi med osebami s 

posebnimi potrebami. V nekaterih državah je sicer že bolj razširjena, v Sloveniji pa 

temu ni tako.  

Prvi cilj diplomskega dela je predstaviti boccio kot tekmovalno, rekreativno in 

inkluzivno igro. Pripraviti prilagojen predstavitveni program boccie za ljudi, ki se 

razlikujejo po starosti, telesnih in duševnih sposobnostih, je bil drugi cilj, prilagojen 

predstavitveni program pa sem želela nato z njimi tudi preizkusiti ter ga analizirati. 

Raziskavo sem izvedla v petih različnih ustanovah, vključenih pa je bilo 77 ljudi, ki 

so se razlikovali po starosti ter njihovih telesnih in intelektualnih sposobnostih. 

Ugotovila sem, da je bil v vseh skupinah odziv na predstavitev boccie pozitiven in da 

je boccia zasnovana tako, da omogoča igranje na različnih ravneh. Ugotovila sem 

tudi, da lahko boccio igrajo tako mladi kot starejši in osebe s lažjo in zmerno motnjo 

v duševnem razvoju, pri osebah s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju pa 

naletimo na omejitve.  

 

 

Ključne besede: boccia, igra, osebe s posebnimi potrebami, motnje v duševnem 

razvoju, cerebralna paraliza  
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BOCCIA AS A COMPETITIVE, RECREATIONAL AND 

INCLUSIVE GAME 

 

ABSTRACT 

Boccia is a type of hall boules for people with most troublesome types of 

cerebral paralysis and motor skill disorder. It is set in such a way that they can 

play it despite their disorder. Through this game people with a disorder satisfy 

their need to participate in sports and find a life purpose in the game as well as 

actively spend their leisure time. Although it is a Paralympic sport, boccia is 

known to few people, even to people with special needs. It has spread in some 

countries, but not in Slovenia. 

The first goal of the diploma was to present boccia as a competitive, 

recreational and inclusive game. The second goal was to prepare an adapted 

presentation programme of boccia for people of different age, physical and 

mental capabilities, test the presentation programme on these people and 

analyse it. I conducted the research in five different institutions with 77 people 

differing in age, physical and mental capabilities. I found out that all groups 

responded positively to the presentation of boccia and that boccia was set in 

such a way that it allows people to play it on different levels. I also discovered 

that boccia can be played by young and old people with mild or moderate 

disability in mental development. Unfortunately we face some difficulties with 

people with severe disabilities in mental development. 

 

 

Key words: boccia, game, people with special needs, disabilities in mental 

development, cerebral paralysis 
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1. UVOD 

Tekom študija na Pedagoški fakulteti nas je v okviru predmeta prilagojena športna 

dejavnost obiskal Tomislav Špilak z Zveze Sonček. Na kratko nam je predstavil igro 

boccia, za katero sem takrat prvič slišala. Ker me je zanimalo, kaj to pravzaprav je in 

kako poteka v praksi, sem se udeležila tečaja za sodnike in tako začela s sojenji na 

tekmah. Videla sem veselje do igranja, resnost tekmovalcev in željo, da bi dosegali 

čim boljše rezultate. Tekmovanja za njih niso bila samo nek družabni dogodek, 

ampak tudi priložnost, da se dokažejo, kaj znajo. Z vsako tekmo mi je igra postajala 

bolj všeč in vedno bolj sem se zavedala, kakšna škoda je, da jo pozna tako malo ljudi. 

Komurkoli sem omenila, da grem na tekmo boccie, me je samo začudeno gledal, kaj 

to je. To me je vzpodbudilo, da sem si za temo diplomske naloge izbrala prav igro 

boccia, v okviru katere bi vsaj določeno število ljudi seznanila s to igro in pristavila 

svoj delček k širjenju te igre.   

V prvem delu diplomskega dela sem najprej predstavila, kaj je igra, kaj pomeni šport 

v različnih starostnih obdobjih in v življenju oseb s posebnimi potrebami, skupine 

oseb s posebnimi potrebami s poudarkom na cerebralni paralizi, integracijo, inkluzijo, 

predstavila pa sem tudi razvoj, zgradbo, potek, prekrške in kazni pri igri boccia. 

Drugi del vsebuje priprave za izvedbo predstavitve boccie osebam iz različnih 

starostnih obdobij in z različnimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi, analizo 

priprav ter zaključke, ki sem jih naredila na podlagi opaženega.  
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2. IGRA 

»Igra je radost, je svoboda, je ustvarjalnost.« (Petkovšek, Kremžar 1986, str. 3) 

Iz zgodovinskih virov razberemo, da so o igri razmišljali že Grki. Pisatelj Pluthar je 

igro označil kot  pogoj za zdravo življenje. Platon je trdil, da morajo otroci skozi igro 

spoznati zakone družbe. Aristotel je menil, da mora igra spodbuditi aktivnosti, ki jih 

bo otrok kasneje potreboval v življenju. Pomembno razmišljanje o igri je podal tudi J. 

J. Rousseauja, ki pravi, da se v igri otrok uči (Šugman 2004, str. 23). Pistotnik piše o 

igri kot o sredstvu, s katerim so predniki spoznavali načine, kako preživeti in si 

popestriti življenje. Pravi, da je najstarejši način vzgoje otrok in njihove priprave na 

življenje. Otroci so posnemali odrasle pri njihovih vsakdanjih opravilih, a ker niso 

tako sposobni kot odrasli, so dejavnosti prilagodili svojim sposobnostim in 

dojemanju, to pa je privedlo do aktivnosti, ki jo danes imenujemo igra (Pistotnik 

2004, str. 11). 

V današnjem času pridobitve civilizacije po eni strani človeka odmikajo od narave in 

aktivnosti, ki so bile nujne za preživetje, s tem pa so tudi igre izgubile svoj pomen. 

Na drugi strani sodobna tehnologija dela omogoča več prostega časa za svobodne 

aktivnosti, zdravstvena ozaveščenost pa spodbuja intenzivnejše gibanje v naravi. Igre 

tako pridobivajo novo vrednost in veljavo. Niso več toliko trening za življenje, ampak 

razvedrilo ter sredstvo za ohranjanje zdravja in delovnih sposobnosti. Še vedno je 

sredstvo za vzgojo in učenje, vendar ne za preživetje ampak za kvalitetnejše življenje 

(Pistotnik 2004, str. 11). 

 

Definicij igre je danes zelo veliko. Nik Kuret opredeli igro kot duševno in telesno 

dejavnost, ki poteka po določenih smernicah in pravilih, nima nekega praktičnega 

namena, poteka zgolj iz veselja ter dopušča uspeh/neuspeh, dobiček/izgubo (Šugman 

2004, str. 22). 
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Pellegrini in Saracho igro opredelita tako: 

- Igra je notranje motivirana z dejavnostjo samo in ni vodena z zunanjimi 

zahtevami. 

- V igri se otroci bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo kot pa s cilji. Ti se 

definirajo sami, vedenje igralcev pa je spontano.  

- Otroci uporabljajo pri igri znane predmete ali pa raziskujejo neznane. Igralne 

dejavnosti sami nadzorujejo in jih dopolnjujejo s svojimi predstavami. 

- Dejavnosti so lahko domišljijske in nerealne. 

- Igra je svobodna in nima zunanjih pravil. Pravila igre otroci sproti 

spreminjajo. 

- Pri igri je udeleženec aktiven (Marjanovič Umek, Zupančič 2001, str. 2). 

 

2. 1 Vrste iger 

Mnogi avtorji različno razvrščajo igre. V Sloveniji je najbolj razširjena klasifikacija 

Ivana Toličiča. Ta jih razdeli na: 

- Funkcijske igre − vključujejo gibanje udov in glave, tipanje, prijemanje, 

metanje, prenašanje predmetov, tek, vzpenjanje po stopnicah, stanje na prstih, 

plezanje, skakanje, drsanje, odpiranje, zapiranje pokrova, pospravljanje igrač, 

gnetenje, mečkanje, trganje … 

- Domišljijske igre − so razne simbolne dejavnosti, vključno z igro vlog, npr. 

hranjene, kaznovanje igračke in pogovor z njo, igranje vloge kuharice, 

trgovca, vojaka … 

- Dojemalne igre − vključujejo poslušanje, opazovanje, posnemanje, branje … 

npr. opazovanje slik, drugih pri risanju in sestavljanju predmetov, poslušanje 

pravljic in pesmi, obisk gledališka, kina .. 

- Ustvarjalne igre − so dejavnosti kot npr. pisanje, risanje, oblikovanje, petje, 

pripovedovanje, šivanje, gradnja ... (Toličič 1979, str. 185, 186 in Marjanovič, 

Kavčič 2001, str. 33). 
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Petkovšek in Kremžar razdelita igre, glede na njihov namen in glede na to, v kateri 

del vadbene enote sodijo, v tri skupine: 

- Hitre, živahne igre. Sem spadajo vse enostavne igre, v katerih lahko hkrati 

dinamično sodelujejo vsi otroci. Namen teh iger je, da z živahnim, skoraj 

neprekinjenim, gibanjem pripravijo organizem na napore, ki sledijo v 

glavnem delu vadbene enote. Igre sodijo v uvodni del ure, v ogrevanje.  

- Tekmovalne, borilne, štafetne, moštvene, športne igre. Pri teh igrah so 

otroci funkcionalno, motorično, intelektualno in čustveno angažirani do 

najvišje možne mere. Uvrščamo jih v glavni del ure.  

- Mirne igre. Otroci sodelujejo bolj čustveno in razumsko kot pa fizično. 

Posamezniki rešujejo določene naloge, ostali pa jih opazujejo in se ob tem 

zabavajo. Igre sodijo v zaključni del ure, saj se pri njih otroci fizično in 

psihično umirijo (Petkovšek, Kremžar 1986, str. 5). 

 

Glede na značilnost in uporabnost iger jih Pistotnik deli v naslednje skupine: 

- Športne igre: samostojne športne panoge s točno določenimi pravili 

- Elementarne igre: igre, ki vključujejo elementarne oblike gibanja (hoja, tek, 

lazenje, skok, plezanje, met …) in pri katerih je možnost prilagajanja pravil 

trenutni situaciji in potrebam 

- Aktivne družabne igre in potegavščine: igre za popestritev življenja in dela 

večjih skupin, večerov na letovanju, taborjenju, šoli v naravi … (Pistotnik 

2004). 

 

S. Smilansky loči štiri skupine otroške igre, ki predstavljajo tudi različne razvojne 

ravni igre:  

- Funkcijska igra. Vključuje ponavljajoče gibe mišic s predmeti ali brez njih, 

ki temeljijo na potrebi otroka po aktiviranju telesa. Različne glasove otrok 

posnema in ponavlja, s tem pa postavlja osnovo za jezikovno artikulacijo. Ta 

skupina iger vključuje tekanje, skakanje, nalaganje, podiranje, rokovanje s 

predmeti in materiali. 
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- Konstrukcijska igra. Otrok uporablja predmete ali materiale z namenom, da 

bi z njimi ali iz njih nekaj naredil. Za konstrukcijsko igro je značilno, da si 

otrok določene stvari že lahko predstavlja in si zamisli temo svoje igre, na 

katero se za krajši ali daljši čas osredotoči.  

- Dramska igra. Otroci se pri tej vrsti igre pretvarjajo ali igrajo vloge. Igra jih 

spodbuja k različnim gibalnim dejavnostim, miselni aktivnosti, iskanju novih 

povezav, ustvarjalnosti, večji socialni občutljivosti in kompetentnosti.  

- Igre s pravili. Pravila so vnaprej določena, dogovorjena in sprejeta. Otrok jih 

mora prepoznati, sprejeti in se jim podrediti. Sem spadajo igre lovljenja, petja, 

igre posameznih spretnosti, igre na igralnih ploščah, športne igre … 

(Marjanovič, Kavčič 2001, str. 33, 34). 

 

3. ŠPORT V RAZLIČNIH STAROSTNIH OBDOBJIH 

3. 1 Predšolsko obdobje – čas uvajanja redne telovadbe 

Gibalne izkušnje, ki jih otrok lahko pridobi in razvija s starši v primerni organizirani 

športni vadbi že v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, so zelo dragocene za 

njegov gibalni in celostni razvoj. Gibanje mu odpira vrsto novih priložnosti in 

izkušenj.  Da lahko otrok razvije gibalne vzorce in spretnosti, je pomembno 

spodbudno okolje družine in ožjega bivalnega okolja, kot sta vrtec in šola. Razne 

organizirane oblike »igralnih uric« in podobnih programov za otroke stare od 4 do 9 

let so zato zelo koristne.  

 

Gibalna aktivnost je pomemben zunanji dejavnik za otrokov razvoj otroka na 

telesnem, gibalnem, kognitivnem, čustvenem in socialnem področju. Z zelo 

zgodnjimi gibalnimi spodbudami vplivamo na njegov poznejši življenjski slog. Bolj 

kot bo gibalno aktiven, bolj samostojno in dejavno bo obvladoval preizkušnje in 

obremenitve, s katerimi se bo srečeval v življenju [9] 
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3. 2 Osnovna šola 

Otrok ne glede na starost potrebuje vsakodnevno gibanje že od rojstva naprej. Idealno 

je, če imajo sedemletniki vsak dan uro gibalne ali športne vzgoje. V tem starostnem 

obdobju se otrok še vedno uči določenih spretnosti. Nekateri otroci osnovnih 

spretnosti (pravilna hoja, tek, met, skok, plazenje, hoja po štirih, ciljanje …) ne 

prinesejo s seboj v šolo. Do tega pride, če se premalo gibajo v predšolskem obdobju 

ali nimajo možnosti biti aktivni pod strokovnim vodstvom. Gibalna aktivnost je 

pomemben zunanji dejavnik otrokovega razvoja. Vpliva na telesni, gibalni, 

kognitivni, čustveni in socialni razvoj. Če se otroci premalo gibajo, so bolj 

izpostavljeni tudi številnim dejavnikom tveganja za pojav različnih bolezni. Redna 

gibalna aktivnost je koristna za krepitev in varovanje zdravja ter za oblikovanje navad 

in vedenjskih vzorcev, ki zagotavljajo zdrav način življenja [8]. 

 

3. 3 Obdobje zrelosti 

Šport ni namenjen le mladim, ampak je pomemben tudi za ljudi v zrelem obdobju. 

Daje jim veliko, če ga vključijo v svoj način življenja (Berčič 2001, str. 9). 

Z zmernim gibanjem in športnim udejstvovanjem si ohranjajo in izboljšujejo zdravje, 

krepijo imunski sistem, podaljšujejo življenje, oblikujejo skladno razvito in 

vzdrževano telo z optimalno telesno težo ter živijo bolj polno in zadovoljno. To v 

številnih raziskavah potrjujejo strokovnjaki z različnih strokovnih področij (Berčič 

1999, str. 33, 34, 36, 65). Dlje bo posameznik zmerno in redno gibalno/športno 

dejaven, dlje bo ohranjal in izboljševal svoje psihomotorične sposobnosti, kot so 

vzdržljivost, moč, koordinacija gibljivost … Dlje časa bo tudi motorično učinkovit in 

bolj ustrezno telesno pripravljen (Berčič 2001, str. 32).  

Dejstvo, da redno, sistematično in pravilno ukvarjanje s športom krepi zdravje, je 

posledica ugodnih učinkov telesne vadbe in gibanja na organizem. Vse to se odraža 

na njegovem dobrem fizičnem, psihičnem počutju, na njegovi duševnosti in človeku 

kot nedeljivi celoti (Berčič 2001, str. 34). 

Zrela oseba se v vsakdanjem življenju srečuje s številnimi življenjskimi problemi, 

zato je redno telesno udejstvovanje še posebej pomembno, saj prispeva k duševnemu 
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ravnovesju. Posameznik se ob gibalnih dejavnostih sprošča tako telesno kot duševno 

(Berčič 2001, str. 41). 

 

4. OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Izraz »osebe s posebnimi potrebami« se je začel uporabljati s sprejetjem Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS št. 54/2000-ZUOPP, 118/2006-

ZUOPP-A, 3/2007-UPB1).  

Delimo jih v osem skupin: 

1. otroci z motnjami v duševnem razvoju 

2. slepi in slabovidni otroci 

3. gluhi in naglušni otroci 

4. otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

5. gibalno ovirani otroci 

6. dolgotrajno bolni otroci 

7. otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

8. otroci z motnjami vedenja in osebnosti [5] 

 

Vsi potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma 

posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

 

4. 1 Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo znižano splošno ali specifično raven 

inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in 

socialnem področju ter pomanjkanje veščin. Vse to se odraža v neskladju med 

njihovo mentalno in kronološko starostjo (Žerovnik 2004, str. 91). 

Ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.  
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4. 1. 1 Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Običajne življenjske in učne zahteve so za njih nedojemljive in prezahtevne. 

Prepoznamo jih lahko že v predšolskem obdobju zaradi upočasnjenega in zakasnelega 

psihomotoričnega razvoja. Ta se kaže pri usvajanju gibalnih veščin (hoja, samostojno 

hranjenje, prijemanje, oblačenje), govornih sposobnosti (izgovorjava glasov, besed, 

stavkov), privajanju na higieno ter prepoznavanju in razumevanju drugih duševnih 

lastnosti (mišljenje, sklepanje, logika). Vseeno so to učljivi otroci, ki so kasneje 

zmožni samostojnega življenja (Žerovnik 2004, str. 91, 92). 

 

4. 1. 2 Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

Ti otroci imajo različno razvite posamezne sposobnosti. Osvojijo osnove branja, 

pisanja, računanja, na drugih področjih kot npr. gibalnem, likovnem, glasbenem pa 

lahko dosežejo več. Razumejo navodila, sposobni so sodelovati v enostavnem 

razgovoru ter sporočiti svoje potrebe in želje. Pri skrbi zase zmorejo preprosta 

opravila, drugače pa potrebujejo vodenje in pomoč skozi celo življenje. Usposobijo se 

lahko za enostavna praktična dela, redko pa so sposobni povsem neodvisnega 

socialnega življenja (Žerovnik 2004, str. 96). 

 

4. 1. 3 Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju 

Njihove sposobnosti so zmanjšane do te mere, da so omejeni pri gibanju, govoru in 

skrbi za svoje osnovne potrebe. Samostojnega dela niso zmožni opravljati, lahko pa 

se priučijo najbolj enostavnih opravil. Pogosto potrebujejo pomoč pri skrbi zase. 

Razumejo enostavna sporočila in se na njih odzivajo. Sposobni so se orientirati v 

ožjem okolju, vendar pa pri tem potrebujejo varstvo (Žerovnik 2004, str. 97, 98). 

 

4. 1. 4 Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju 

To so otroci, ki imajo tako slabo razvite sposobnosti, da so močno omejeni pri 

gibanju, govoru in skrbi za svoje osnovne potrebe. Potrebujejo stalno varstvo, 
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posebno oskrbo, nego ter pomoč in vodenje. Lahko se usposobijo za sodelovanje pri 

posameznih aktivnostih. Poleg težke motnje v duševnem razvoju imajo pogosto tudi 

dodatne motnje in obolenja (Žerovnik 2004, str. 98). 

 

4. 2 Slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije 

Kot slepi in slabovidni so opredeljeni tisti otroci, ki imajo okvaro vida, očesa ali 

okvaro vidnega polja (Žerovnik 2004, str. 125). 

 

4. 2. 1 Slabovidni otroci 

Zmerno slabovidni: imajo od 10 % do 30 % vida. Če so zagotovljeni ustrezni 

pogoji, lahko sprejemajo informacije po vidni poti. V šoli delajo po metodi za 

slabovidne, zagotoviti pa jim moramo prostor v bližini table in ustrezno osvetljeno 

delovno površino. Pri delu so lahko enako hitri kot njihovi vrstniki, vendar pa 

potrebujejo posebna znanja o uporabi pripomočkov.   

 

Težko slabovidni: imajo od 5 % do 9,9 % vida. Za delo potrebujejo prilagoditve, ki 

pa so odvisne od tega, kako je oko okvarjeno. Pretežni del učenja poteka po vidni poti 

po metodi za slabovidne. Pri tem uporabljajo optične pripomočke, besedila in 

učbeniki pa morajo biti v povečanem tisku. Pri delu so počasnejši od svojih 

vrstnikov. Imajo težave pri rokovanju z majhnimi predmeti in z opazovanjem 

oddaljenih predmetov. V vsakdanjem življenju so lahko z ustrezno previdnostjo in 

obvladovanjem specialnih znanj samostojni (Žerovnik 2004, str. 125 in Murn 2002, 

str. 12).  

 

4. 2. 2 Slepi otroci 

Slepi otroci z ostankom vida: Otroci imajo od 2 % do 4,9 % vida, s katerim lahko 

prepoznavajo manjše objekte z razdalje 1−2 metra (npr. otrok šteje prste). Poleg 

razvijanja ostalih čutil morajo z ustreznimi vajami dodatno razvijati še preostali vid, 

ki ga uporabljajo pri učenju. Potrebujejo specialni trening za vsakdanje življenje in 
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prilagojene učne pripomočke, optične pripomočke, prilagoditi pa jim moramo tudi 

metode dela. V šoli delajo po kombinirani metodi, največ v Braillovi pisavi, s 

povečevali pa tudi po metodi za slabovidne. Delo jim olajšuje tudi primerna 

osvetlitev, kontrasti … (Žerovnik 2004, str. 126 in Murn 2002). 

 

Slepi otroci z minimalnim ostankom vida: Otroci imajo do 1,9 % preostalega vida 

in lahko vidijo sence, obrise večjih objektov, predmete v velikosti prstov do razdalje 

1 metra in močno povečane črke. Tudi oni morajo poleg razvijanja ostalih čutil 

razvijati ostanke vida. Potrebujejo specialni trening za vsakdanje življenje, 

prilagojene učne pripomočke za orientacijo in vsakdanje življenje. Delajo po metodi 

za slepe (v Braillovi pisavi), ki jo otroci z 1,9 % ostankom vida kombinirajo z metodo 

za slabovidne (branje močno povečanih črk). Vid uporabljajo predvsem za 

orientacijo, samostojno gibanje in praktično zaposlitev (Žerovnik 2004, str. 126 in 

Murn 2002). 

 

Popolnoma slepi otroci: Tako v vsakdanjem življenju kot pri šolskem delu morajo 

uporabljati ostala čutila. Potrebujejo specialni trening za vsakdanje življenje in 

prilagojene učne pripomočke za slepe, za orientacijo in vsakdanje življenje. V 

povprečju se s svojimi vrstniki kasneje izenačijo pri oblikovanju abstraktnih pojmov 

in v drugih vidikih razvoja. Otroci pišejo in berejo v Braillovi pisavi, uporabljajo 

učne pripomočke in pomagala za slepe ter prilagojene pripomočke za igro in šport 

(Žerovnik 2004, str. 126 in Murn 2002). 

 

4. 3 Gluhi in naglušni otroci 

Izguba sluha je lahko v večjem ali manjšem obsegu. Otrok je naglušen takrat, ko je še 

sposoben zaznavati zvoke in človeški govor. Ko tega ne zmore več, govorimo o 

gluhoti. Stopnjo okvare sluha ugotavljamo s preizkusi. Ti nam povedo, kolikšno 

glasnost določenih frekvenc otrok še zaznava (Hernj, Weerdoning, Brumec, Groegl, 

Ropert, Varžič 2010). 
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4. 3. 1 Naglušnost 

Ločimo 4 stopnje naglušnosti, in sicer so to lažja, zmerna, težja in težka naglušnost.  

V prvo skupino spadajo otroci, ki imajo izgubo sluha od 26 do 40 dB na frekvencah 

500, 1000 in 2000 Hz. Na enem ušesu imajo težjo ali težko izgubo sluha, na drugem 

ušesu pa lažjo izgubo ali pa so brez izgube. Sem sodijo tudi otroci, ki imajo lažjo 

obojestransko izgubo sluha. Posledično je prizadeto sporazumevanje in poslušanje 

govora, prisotne pa so lahko tudi druge vrste prizadetosti poslušanja. Otrok je oviran 

v orientaciji (Hernj, Weerdoning, Brumec, Groegl, Ropert, Varžič 2010). 

Druga skupina so otroci, ki imajo izgubo sluha od 41 do 55 dB na frekvencah 500, 

1000 in 2000 Hz. Lahko imajo obojestransko zmerno izgubo sluha, popolno izgubo 

sluha na enem ušesu ter lažjo izgubo, ali pa so brez izgube na drugem ušesu oziroma 

imajo težko izgubo sluha na enem ušesu in zmerno, lažjo ali brez izgube na drugem 

ušesu. Zaradi okvarjenega sluha sta lahko prizadeta sporazumevanje, poslušanje 

govora, lahko pa so prisotne tudi druge vrste prizadetosti poslušanja. Pri njih se 

pojavlja tudi prizadetost vedenja in pridobivanja znanja. V orientaciji in telesni 

neodvisnosti so ovirani (Hernj, Weerdoning, Brumec, Groegl, Ropert, Varžič 2010). 

Otroci s težjo izgubo sluha imajo izgubo od 56 do 70 dB na frekvencah 500, 1000 in 

2000 Hz. Pri tej stopnji naglušnosti gre za težjo obojestransko izgubo sluha ali težko 

izgubo sluha na enem ušesu in težjo izgubo sluha na drugem ušesu. Sporazumevanje, 

razumevanje in poslušanje govora je prizadeto. Možno je, da se pojavi sočasna 

prizadetost vedenja, pridobivanja znanja in prilagajanja vedenja okoliščinam. Otroci 

so ovirani v orientaciji, pri vključevanju v družbo in telesni neodvisnosti (Hernj, 

Weerdoning, Brumec, Groegl, Ropert, Varžič 2010). 

Težka naglušnost pomeni izgubo sluha od 71 do 90 dB na frekvencah 500, 1000 in 

2000 Hz. Otroci imajo težko obojestransko izgubo sluha oziroma popolno izgubo 

sluha na enem ušesu in težko izgubo sluha na drugem. Posledično je prizadeto 

sporazumevanje, predvsem pa razumevanje in poslušanje govora. Pogosto se pojavi 

sočasna prizadetost vedenja, prilagajanja vedenja okoliščinam in prizadetost pri 

pridobivanju znanja. Tudi ti otroci so ovirani v orientaciji, pri vključevanju v družbo 

in telesni neodvisnosti (Hernj, Weerdoning, Brumec, Groegl, Ropert, Varžič 2010). 
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4. 3. 2 Gluhota 

Gluhe otroke delimo na tiste z najtežjo in tiste s popolno izgubo sluha.  

Otroci z najtežjo izgubo imajo izgubo več kot 91 dB na frekvencah 500, 1000, 2000 

Hz. Kljub ojačitvi niso sposobni slišati in razumeti govora. Ne morejo ga sprejemati v 

celoti niti s slušnim aparatom. Pri njih so prisotne prizadetost sporazumevanja, 

razumevanja in poslušanja govora ter druge vrste prizadetosti poslušanja. Pogosto so 

sočasno prizadeti vedenje, orientacija v času in prostoru, prilagajanje vedenja 

okoliščinam in pridobivanje znanja. Ovirani so tudi v orientaciji, telesni neodvisnosti 

in vključevanju v družbo.  

Gluhi otroci s popolno izgubo sluha ne ločijo niti dveh jakosti zvoka niti dveh 

frekvenc. Niso sposobni slišati ali razumeti govora, tudi če je ojačan. Govora ne 

morejo sprejemati niti s slušnim aparatom. Tudi pri njih je prisotna prizadetost 

sporazumevanja, razumevanja in poslušanja govora ter druge vrste prizadetosti 

poslušanja. Pogosto je sočasno prizadeto vedenje, orientacija v času in prostoru, 

prilagajanje vedenja okoliščinam in pridobivanje znanja. Ovirani so v orientaciji, 

telesni neodvisnosti in vključevanju v družbo (Hernj, Weerdoning, Brumec, Groegl, 

Ropert, Varžič 2010). 

 

4. 4 Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

Otroci s to motnjo imajo težave pri ustvarjanju, razumevanju in govornem izražanju, 

ki pa niso posledica izgube sluha. Za njih je značilno neskladje med besednimi in 

nebesednimi sposobnostmi. Motnje so lahko kažejo od blagega zaostanka na teh 

področjih do nerazvitosti, zato jih delimo v štiri skupine (Žerovnik 2004, str 128, 

129):  

Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami. Njihovo govorno-jezikovno 

sporazumevanje odstopa od povprečja kronološko enako starih otrok na enem od 

področij (izgovorjava, struktura, semantika). Nekateri so sposobni uporabljati 

zahtevno multimodalno nadomestno in dopolnilno komunikacijo. Z njeno uporabo se 
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lahko uspešno sporazumevajo ter pridobivajo in izražajo znanje o sebi in svetu okoli 

sebe. Sposobni so tudi pisne komunikacije, vendar le z ustreznimi prilagoditvami [6]. 

 

Otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami. Otroci so ovirani pri uspešni 

komunikaciji z okolico. Zaostanek v govorno-jezikovnem razvoju se kaže pri 

izgovorjavi, morfologiji, semantiki in sintaksi. Nekateri so sposobni uporabljati 

multimodalno nadomestno in dopolnilno komunikacijo. Njihova pisna komunikacija 

je omejena [6]. 

 

Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami. Njihovo sporazumevanje je zelo 

omejeno in vezano le na osebe iz ožje okolice. Potrebujejo stalno vodenje in različne 

stopnje pomoči. Z osebami iz ožje okolice se sporazumevajo s pomočjo nadomestne 

in dopolnilne komunikacije [6]. 

 

Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami. Ti otroci se odzivajo le na 

situacijo, za sporazumevanje pa pretežno uporabljajo le govorico telesa. Uporaba 

nadomestne in dopolnilne komunikacije je omejena, saj jo lahko uporabljajo le pri 

ponavljajočih situacijah in za zadovoljevanje najosnovnejših potreb. Za komunikacijo 

uporabljajo konkretne predmete [6].  

 

4. 5 Dolgotrajno bolni otroci 

Dolgotrajno bolni otroci so otroci z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi motnjami ter 

boleznimi, ki jih ovirajo pri šolskem delu.  

Kot dolgotrajna bolezen je opredeljena tista bolezen, ki ne izzveni v roku treh 

mesecev. Sem sodijo kardiološke, endokrinološke, gastroenterološke, alergološke, 

hematološke, dermatološke, psihiatrične, nevrološke bolezni, avtoimune motnje in 

motnje hranjenja (Žerovnik 2004, str. 74). 
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4. 6 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja imajo zaradi znanih ali 

neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema zaostanke v razvoju 

pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, razvoju socialnih 

spretnosti in emocionalnem dozorevanju. Prisotne so izrazite težave v zvezi z 

branjem, pisanjem, pravopisom in računanjem. Omenjeni primanjkljaji niso posledica 

vidnih, slušnih, motoričnih motenj, motenj v duševnem razvoju, emocionalnih motenj 

in neustreznih okoljskih dejavnikov, kljub temu pa lahko nastopajo skupaj z njimi. Ti 

primanjkljaji trajajo celo življenje in vplivajo na učenje in vedenje (Žerovnik 2004, 

str. 14 in [3]). 

 

4. 7 Otroci z motnjami vedenja in osebnosti 

V to skupino spadajo otroci z disocialnim vedenjem, ki je intenzivno, ponavljajoče in 

trajnejše. Za njih je značilna neuspešna socialna vključitev. Njihovo vedenje je lahko 

zunanje ali notranje pogojeno, ki se kaže kot npr. agresivno vedenje, avtoagresivno 

vedenje, uživanje alkohola in mamil, uničevanje tuje lastnine, pobegi od doma, 

čustvene motnje. Otroci so prepoznani kot otroci z motnjami vedenja in osebnosti, če 

kljub delu šolske svetovalne službe in drugih strokovnih delavcev z otroki, socialno 

skupino in njihovo družino ne pride do zmanjšanja prej naštetih težav.  

Nekateri vzorci vedenja in omenjena stanja se kažejo že v otroštvu, vendar pa se 

lahko nekoga uvrsti v to skupino oseb s posebnimi potrebami šele, ko je zaključen 

njegov osebnostni razvoj [6].  

 

4. 8 Gibalno ovirani otroci 

Ta skupina oseb s posebnimi potrebami ima prirojene ali pridobljene okvare, 

poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja.  

Otroci, ki so lažje gibalno ovirani, so lažje funkcionalno moteni. Lahko hodijo 

samostojno, vendar pa so možne težave pri teku ali daljši hoji po neravnem terenu. Ti 

otroci so samostojni pri vseh opravilih, razen pri tistih, ki zahtevajo dobro spretnost 
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rok. Pri šolskem delu ne potrebujejo fizične pomoči, potrebujejo pa pripomočke kot 

npr. posebna pisala, orodje, mizo ali stol.  

Zmerno gibalno ovirani so zmerno funkcionalno ovirani. Znotraj prostorov in na 

krajše razdalje hodijo samostojno. Težave imajo na neravnem terenu in stopnicah, 

kjer so počasnejši, pri tem pa potrebujejo nadzor ali pa se morajo oprijemati. Za 

srednje in večje razdalje potrebujejo prilagojeno kolo, voziček ali pomoč in nadzor 

druge osebe. Tudi pri dnevnih opravilih potrebujejo nadzor, prilagoditve ali 

pripomočke pri zahtevnejših pa pomoč, saj je fina motorika rok zmerno motena. 

Možne so motnje kontrole sfinktrov, ki jo nekateri obvladujejo sami, drugi pa s 

pomočjo druge osebe.  

Težje gibalno ovirani so težje funkcionalno ovirani. Samostojno hodijo na krajše 

razdalje, vendar pa brez pripomočkov, kot sta ortoza ali hodulja, hoja ni 

funkcionalna. Večino časa uporabljajo za gibanje znotraj in zunaj prostorov voziček 

na ročni pogon, zunaj prostorov pa potrebujejo tudi prilagojeno kolo ali pomoč druge 

osebe. Po stopnicah ne morejo hoditi. Pri vsakodnevnih opravilih potrebujejo delno, a 

stalno pomoč. Zaradi motnje kontrole sfinktrov potrebujejo nekateri iztiskanje 

mehurja ali samokatetrizacijo.  

Težko gibalno ovirani so popolnoma funkcionalno odvisni. Ne morejo se gibati 

samostojno, so pa sposobni uporabe elektromotornega vozička. Za sedenje 

potrebujejo posebne pripomočke. Nekateri se lahko delno hranijo sami, drugi pa 

potrebujejo pomoč druge osebe oziroma prilagoditve (sonda). Če so prisotne motnje 

sfinktrov, so le te težje oblike in zahtevajo urejanje s pomočjo drugih oseb (Žerovnik 

2004, str. 130). 

4. 8. 1 Cerebralna paraliza 

Otroci s cerebralno paralizo sodijo med gibalno ovirane otroke. Pri cerebralni paralizi 

ali možganski motorični ohromelosti gre za vrsto neprogresivnih nevroloških pojavov 

zaradi poškodb dela možganov ali tistih delov, ki nadzorujejo in usklajujejo mišično 

napetost, reflekse, položaj telesa in gibanje (Vute 1999, str. 46). 

Do poškodb lahko pride pred, med ali po porodu.  
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Vzroki so lahko naslednji: 

- predčasen in težak porod 

- pomanjkanja kisika med porodom 

- nalezljive bolezni matere v prvih mesecih otrokovega razvoja (rdečke, 

citomegalovirus) 

- neskladnosti krvnih skupin oziroma Rh- faktorjev staršev 

- genetske motnje, ki so lahko podedovane tudi, če sta oba starša popolnoma 

zdrava 

- mehanske poškodbe glave (hud padec, udarec v glavo, prometna nesreča, 

telesno nasilje) (Vute 1999 in [4]). 

 

4. 8. 2 Tipi cerebralne paralize: 

1. Spastična cerebralna paraliza 

Gre za probleme z mišično napetostjo. Mišice so napete in šibke, osebe s to vrsto 

cerebralne paralize pa težko kontrolirajo nekatere ali vse svoje mišice.  

 

2. Atetoidna cerebralna paraliza 

Gibi oseb s to vrsto so nenadzorovani in nehoteni, saj se napetost mišic spreminja iz 

ohlapnosti v napetost in obratno. Govor je lahko težko razumljiv, saj težko 

nadzorujejo svoje govorne organe.  

 

3. Ataksična cerebralna paraliza 

Osebe z ataksično cerebralno paralizo imajo zaradi nepravilnega delovanja malih 

možganov težave z ravnotežjem. Če se naučijo hoditi, so pogosto nestabilni, tresejo z 

glavo in govorijo sunkovito [4]. 

 

Cerebralna paraliza nima posledic le na področju motorike. Kažejo se lahko tudi 

težave na intelektualnem področju, pri vidnem, slušnem, prostorskem zaznavanju, na 

področju govora, prisotni pa so lahko tudi napadi epilepsije (Vute 1999 in [4]). 
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Kljub slabši motoriki se lahko udejstvujejo različnih športnih dejavnosti. Pred tem je 

potrebno ocenit gibalne sposobnosti posameznika, da lahko športne aktivnosti 

poenostavimo in prilagodimo vsakemu posamezniku. V veljavi je funkcionalno 

razvrščanje v osem skupin: 

1. Težji primer kvadriplegije 

2. Srednja do težja oblika kvadriplegije 

3. Zmerna kvadriplegija ali triplegija 

4. Diplegija 

5. Diplegija, težji primer hemiplegije 

6. Kvadriplegija z atetozo 

7. Zmerna do minimalna hemiplegija 

8. Minimalna hemiplegija  (Vute 1999, str. 49, 50) 

 

4. 8. 3 Sistem razvrščanja, ki temelji na funkcijah grobe motorike ali 

GMFCS (Gross Motor Function Classification System).  

 

Stopnja I − Otroci hodijo brez omejitev. Te se pojavijo le pri zahtevnejših 

spretnostnih opravilih grobe motorike. Pred 2. rojstnim dnem se lahko premikajo iz 

sedečega položaja in nazaj ter trdno sedijo, tako da lahko z obema rokama prosto 

prijemajo različne predmete in jih uporabljajo. Plazijo se po vseh štirih, se potegnejo 

v stoječi položaj in naredijo nekaj korakov ob opori. Shodijo med 18. mesecem in 2. 

letom starosti in ne potrebujejo nikakršnega pomagala za hojo.  

Otroci med drugim in četrtim letom trdno sedijo, tako da lahko z obema rokama 

prosto posegajo po predmetih in se z njimi igrajo. Premike iz sedečega v stoječ 

položaj in nazaj izvajajo samostojno, brez pomoči druge osebe. Otroci hodijo brez 

pomagala za hojo. Pri starosti 4 do 6 let zlezejo v stol in iz njega brez opiranja na 

roke. Tudi s tal in iz stola se brez opiranja na predmete vzdignejo v stoječi položaj. 

Otroci lahko hodijo tako doma kot zunaj in se vzpenjajo po stopnicah. Pojavljata se 

sposobnosti za tek in skakanje [7].  



Boccia kot tekmovalna, rekreativna in inkluzivna igra, diplomsko delo. 

18 

 

Otroci stari 6 do 12 let lahko opravljajo vse funkcije grobe motorike, vključno s 

tekom in s skoki, vendar s slabšo hitrostjo, ravnotežjem in koordinacijo.  

 

Stopnja II − Otroci hodijo brez pomagal. Pri hoji zunaj doma in v širši okolici so 

omejeni. Pred 2. rojstnim dnem lahko že trdno sedijo, vendar se včasih oprejo na roki 

za boljše ravnotežje. Plazijo se po trebuhu ali pa že po vseh štirih. Potegujejo se v 

stoječi položaj in naredijo nekaj korakov, oprijemaje se pohištva.  

Pri starosti 2 do 4 leta trdno sedijo, ko pa prijemajo predmete z obema rokama, imajo 

lahko težave z ravnotežjem. Kadar stojijo na trdni podlagi, se lahko potegnejo v 

stoječi položaj. Plazijo se po vseh štirih z recipročnim vzorcem, stoje pa se premikajo 

le držeč se za pohištvo oziroma s pomagalom za hojo.  

Otroci stari od 4 do 6 let lahko sedijo v stolu in pri tem z obema rokama prijemajo in 

uporabljajo predmete. Vzdignejo se s tal in iz stola, vendar za to pogosto potrebujejo 

trdno podlago, na katero se lahko oprejo ali primejo z rokama. Doma lahko hodijo 

brez pomagal. Tudi na kratke razdalje, na ravni površini in zunaj hodijo samostojno. 

Po stopnicah hodijo, držeč se za ograjo. Pri tej starosti še ne znajo teči ali skakati. Od 

starosti 6 do 12 let hodijo doma in zunaj in se vzpenjajo po stopnicah, držeč se za 

ograjo. Pri hoji po neravnih površinah ali nagibih ter pri hoji v gneči ali na omejenih 

površinah so omejeni. V najboljši formi lahko le minimalno izvajajo takšne funkcije 

grobe motorike kot sta tek in skakanje [7].  

 

Stopnja III − Otroci hodijo s pomagali za hojo. Omejitve obstajajo pri hoji zunaj 

doma in v širši okolici. Pred 2. rojstnim dnem lahko trdno sedijo le, če so podprti v 

križu. Lahko se prevalijo in se plazijo po trebuhu. Otroci stari od 2 do 4 leta lahko 

trdno sedijo le v položaju, ko imajo pokrčena in notranje zvrnjena kolena in kolke. 

Včasih potrebujejo tudi pomoč odraslih. Plazijo se po trebuhu ali po vseh štirih 

(vendar brez vzorca recipročnosti v nogah), to pa je tudi njihov najljubši način 

samostojnega premikanja. Lahko se potegnejo v stoječi položaj pod pogojem, da so 

na trdni podlagi. Tudi majhne razdalje lahko premagujejo z oprijemanjem. Zunaj 

doma lahko prehodijo manjše razdalje s pomagalom in s pomočjo odraslega, ki jih 

mora usmerjati in obračati. 
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Od starosti 4 do 6 let otroci sedijo na navadnem stolu, vendar pa za boljšo funkcijo 

rok potrebujejo podporo za medenico ali za trup. Vzdigujejo se s tal ali iz stola s 

pomočjo trdne podlage, na katero se lahko oprejo ali primejo z rokama. S pomagali 

za hojo lahko hodijo po ravnih površinah in se vzpenjajo po stopnicah s pomočjo 

odraslega. Daljše razdalje in neravnega terena ne morejo prehoditi s pomagalom, 

ampak jih je potrebno peljati.  

Otroci stari od 6 do 12 let hodijo doma in zunaj po ravni podlagi s pomočjo pomagal 

za hojo. Včasih se lahko povzpnejo po stopnicah, opirajoč se na ograjo. Nekateri se 

lahko sami poganjajo v invalidskem vozičku, nekatere pa je potrebno potiskati, še 

posebej kadar se premikajo na večje razdalje ali na neravnem terenu [7].  

 

Stopnja IV − Otrokovo samostojno gibanje je omejeno. Otroke je treba prenašati ali 

prevažati, kadar se gibljejo zunaj doma ali v širšem domačem okolju.  

Pred 2. rojstnim dnem imajo dobro kontrolo glave, vendar potrebujejo podporo za 

trup pri sedečem položaju. Lahko se obrnejo na hrbet, včasih tudi s hrbta na trebuh.  

Otroci stari od 2 do 4 let lahko sedijo, kadar jih posadimo, vendar ne morejo sedeti 

vzravnani, ravnotežja pa ne obdržijo brez uporabe rok za podporo. Pogosto 

potrebujejo prirejeno opremo za sedenje in za stanje. Samostojno gibanje na krajše 

razdalje (po sobi) dosežejo s pomočjo obračanja, plazenja po trebuhu, po vseh štirih, 

vendar brez recipročnega vzorca v nogah.  

Od starosti 4 do 6 let sedijo v stolu. Pri tem potrebujejo opremo za sedenje za boljšo 

kontrolo trupa in kar najboljši izkoristek funkcije rok. Iz sedečega položaja na stolu 

se lahko dvigajo in se vanj usedajo le s pomočjo odraslega ali pa na trdi opori, na 

katero se lahko oprejo ali primejo z rokama. V najboljši formi lahko hodijo na kratke 

razdalje z uporabo hojke in pod nadzorom odraslega, vendar imajo težave pri 

preobračanju in vzdrževanju ravnotežja na neravnih površinah. V širšem domačem 

okolju jih je potrebno prevažati. Otroci lahko dosežejo samostojno gibanje le s 

pomočjo invalidskega vozička na električni pogon.  

Od starosti 6 do 12 let zadržijo enako funkcijsko raven kot pred šestim letom starosti 

ali pa se bolj zanesejo le na gibanje s pomočjo vozička, tako doma kot v šoli in v 
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širšem domačem okolju. Samostojnost gibanja lahko dosežejo s pomočjo vozička na 

električni pogon [7].  

 

Stopnja V − Otrokovo samostojno gibanje je zelo omejeno kljub uporabi 

pripomočkov. Pred 2. rojstnim dnem otrokova telesna prizadetost omejuje spontan 

nadzor nad gibi. Ne morejo obdržati protitežnostnega nadzora glave in trupa v 

sedečem položaju ali na trebuhu. Pri obračanju potrebujejo pomoč.  

Od starosti 2 do 12 let telesna prizadetost omejuje spontan nadzor gibanja in 

sposobnost zadrževanja protitežnostnih položajev glave in trupa. Otrokove motorične 

funkcije so omejene. Pri sedenju in pri stanju funkcijskih ovir ni mogoče povsem 

odstraniti s pomočjo tehnologije pripomočkov. Otroci se ne morejo samostojno gibati 

in jih je treba prenašati ali prevažati. Nekateri lahko dosežejo samostojno gibanje s 

pomočjo invalidskega električnega vozička, ki mora biti prilagojen njihovim 

potrebam [7]. 

 

4. 9 Šport in osebe s posebnimi potrebami 

Vsi ljudje se lahko naučijo športnih dejavnosti, tudi osebe s posebnimi potrebami. 

Potrebne so le določene prilagoditve glede na vrsto in stopnjo telesne, duševne in 

vedenjske omejitve ali potrebe. Uspešna vključitev osebe s posebnimi potrebami v 

gibalno dejavnost zahteva temeljito pripravo učitelja, vzgojitelja, terapevta … (Vute 

1999, str. 36). 

Vključevanje teh ljudi v prilagojene športne dejavnosti postavlja pred vodje 

programov dodatne zahteve po poznavanju in upoštevanju raznolikosti motoričnih in 

intelektualnih sposobnosti, tako kot tudi po splošnem poznavanju vadečih. Kljub 

vsem prilagoditvam, ki jih nudimo osebi s posebnimi potrebami pa si moramo 

prizadevati, da ohranimo vso privlačnost, nepredvidljivost in razburljivost športa, 

pestrost izbire ter možnost zmage in poraza.  
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Model vključevanja ljudi s posebnimi potrebami v športno dejavnost, ki ga je 

predstavil J. P. Winnick leta 1987, obsega 5 stopenj.  

1. stopnja: redna športna dejavnost 

Osebe s posebnimi potrebami so popolno vključene v redno športno dejavnost. 

2. stopnja: redna športna dejavnost s prilagoditvami 

Pri športnih dejavnostih je potrebna prožnost glede upoštevanja igralnih pravil. Vsem 

tekmovalcem mora biti omogočeno, da dosežejo zastavljeni cilj. 

3. stopnja: vzporedna športna dejavnost 

Osebe s posebnimi potrebami skupaj z »zdravimi« vrstniki izvajajo isto gibalno 

dejavnost, le da jo izvajajo na svoj, prilagojen način.  

4. stopnja: prilagojena športna dejavnost z vključevanjem neprizadetih vrstnikov 

Igro, ki je prilagojena za osebe s posebnimi potrebami izvaja omenjena populacija 

skupaj z njihovimi vrstniki. 

5. stopnja: prilagojena športna dejavnost samo za ljudi s posebnimi potrebami 

V prilagojene športne dejavnosti so vključene samo osebe s posebnimi potrebami. 

Izvajajo jih v specializiranih ustanovah (Vute 1999, str. 38, 39). 

  

5. INTEGRACIJA, INKLUZIJA 

Pojma integracija in inkluzija sta sposojena izraza, ki ju oba prevajamo v slovenščino 

kot vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne vrtce, šole … (Opara v Bratož 

2003, str. 14).   

Enotnosti o tem, kaj je integracija, kaj inkluzija ter kako sta ta dva pojma povezana, 

med strokovnjaki ni. Glede na to, kako si razlagamo pojem integracije, bo odvisno, 

ali bomo delali razliko med tema pojmoma ali ne. Če ju vzamemo kot dva različna 

pojma, potem ju lahko razložimo na naslednji način (Resman 2003, str. 68). 

Pri integraciji gre bolj za organizacijski ukrep, kjer se mora oseba s posebnimi 

potrebami prilagajati okolju, v katerega je vključena, okolje pa ostaja enako. Termin 

inkluzija govori bolj o pedagoškem, socialnem in psihološkem procesu vključevanja 

omenjene populacije, ki poleg prilagajanja s strani osebe s posebnimi potrebami 

označuje tudi prilagajanje okolja. 
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Integriran je tisti, ki se je prilagodil normam, ki v določenem okolju prevladujejo. Od 

njih se pričakuje, da so sposobni delati tisto, kar se pričakuje tudi od drugih učencev 

oziroma otrok. Pričakuje se, da bo obvladal in usvojil šolski program ter norme 

šolskega vedenja tako kot vsi drugi. Integriran učenec ima na voljo posebno pomoč 

učitelja ali drugega strokovnjaka, ki mu pomaga, da kompenzira primanjkljaje in 

pomanjkljivosti, da se lahko prilagodi okolju in programu, v katerega je vključen 

(Resman 2003, str. 69). Metafora za učenčevo integracijo bi torej bila: »Vstopi, toda 

samo če se lahko prilagodiš.« (Corbett v Resman 2003, str. 69) Tako ni nobenemu 

otroku preprečen vstop v šolo ali vrtec, dokler sledi zahtevanemu redu in programu. 

Ko se omenja pojem integracija, ne mislimo samo na fizično, prostorsko integracijo. 

Ta je le prva in najpreprostejša oblika vključevanja otrok s posebnimi potrebami v 

redne šole. Fizična integracija predstavlja most za druge oblike integracije. Med njimi 

se zdita za otroke z duševnimi, telesnimi, emocionalnimi posebnostmi še posebno 

pomembni  socialna in psihološka integracija. Okolje otroke oziroma učence, ki ne 

dosegajo običajnih standardov vedenja, mišljenja, ravnanja ali osebnostnega razvoja, 

na neki način vedno označuje, razločuje, lahko pa tudi izloča. Človek ne more brez 

socialnega okolja, saj v njem zadovolji pomemben del svojih potreb. Socialna 

integracija je zato med najpomembnejšimi vrstami integracije (Resman 2003, str. 69). 

Pri inkluziji ne gre samo za prilagajanje s strani okolja. Gre za to, da je v določeni 

skupnosti (vrtec, šola) oseba dobrodošla. V njej se podpirajo in gojijo različne 

potrebe posameznika (Resman 2003, str. 69). 

Metafora inkluzije bi bila: »Vstopi, tukaj spoštujemo razlike! Tu si lahko tak, kot si, 

in ne silimo te, da sprejmeš drugačnost«. (Corbett v Resman 2003, str. 69) 

Inkluzivno okolje oziroma šola si prizadeva za sobivanje učencev različnih kulturno-

socialnih, telesnih in intelektualnih značilnosti (Resman 2003, str. 69). Inkluzija 

zagovarja individualizacijo in ohranitev identitete ob vključitvi posameznika v družbo 

(Bratož 2004, str. 17). 

6. BOCCIA 

Boccia ali dvoransko balinanje za osebe s cerebralno paralizo je paraolimpijski šport. 

Igralci mečejo usnjene balinčke rdeče ali modre barve proti belemu balinčku. Pri tem 
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lahko uporabljajo roke, noge ali posebne rampe (pripomoček, podoben toboganu, za 

spust balinčka na igrišče). 

6. 1 Razvoj boccie 

Metanje žoge v tarčo je najstarejša igra, ki jo pozna človeštvo. Leta 5000 pr. n. št. so 

Egipčani že igrali neko obliko boccie. Uporabljali so zloščene kamne. Čeprav boccia 

sedaj izgleda precej drugače od njenih predhodnih iger, pa je cilj igre enak. Vreči 

kroglo čim bližje nekemu fiksnemu cilju/tarči. Iz Egipta je igra prišla do Grčije okrog 

800 let pr. n. št. Od Grkov so se igro naučili Rimljani in razširila se je po celotnem 

imperiju. Vpliv Rimljanov na razvoj boccie se kaže v imenu igre. Izhaja iz besede 

bottia, kar v latinščini pomeni šef. 

Igra, ki so jo igrali zgodnji Rimljani, zelo spominja na balinanje danes. Najprej so 

uporabljali kokosove orehe iz Afrike, nato pa so žoge za balinanje izdelovali iz 

oljčnega lesa. S cesarjem Avgustom postane ta šport igra državnikov in vladarjev.  

Igra se je širila po Evropi in postajala tako šport plemstva kot šport kmetov. Kralj 

Carlos IV in V sta igro prepovedala, ker naj bi priljubljenost igre ogrožala varnost 

države. Zaradi balinanja naj bi ljudje posvetili manj časa za lokostrelske in druge 

vojaške vaje.  Zdravniki Francoskih univerz so zato poskušali spodbiti trditev, da naj 

bi imelo balinanje odlične terapevtske učinke na zdravljenje revme.  

Leta 1576 je Beneška republika javno obsodila ta šport in z globami ter zapornimi 

kaznimi kaznovala tiste, ki so ga igrali. Mogoče je prišla najhujša obsodba s strani 

cerkve, ki je razglasila balinanje kot igro na srečo. S tem je odvrnila ljudstvo od 

igranja, duhovnikom pa je igranje celo prepovedala.  

V nasprotju z ostalo Evropo je igra zelo uspevala v Veliki Britaniji. Kraljica Elizabeta 

I in Sir Francis Drake sta bila njena velika oboževalca. Igra je nato prišla v Ameriko, 

vendar pa Američani kamnov niso metali na pesek, ampak na prirezano travo.  

Boccio, kot jo poznamo danes, so v 16. stoletju razvili Italijani [2]. 
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6. 2 Oprema in pripomočki 

Komplet krogel za balinanje je sestavljen iz šestih rdečih in modrih krogel ter enega 

belega balinčka. Teža vsake krogle mora biti 275 g (+/- 12 g), obseg pa 270 mm (+/- 

8 mm). Pred začetkom tekmovanja je potrebno preveriti, če ustrezajo tem kriterijem. 

To naredi sodnik ali njegov pomočnik, ki ga že prej določi tehnični delegat na 

tekmovanju.  

 

6. 3 Tekmovalne skupine 

Igralce se pred začetkom tekmovanja klasificira v skupine BC1, BC2, BC3 ali BC4. 

 

V skupini BC1 so tekmovalci s cerebralno paralizo stopnje CP1 in CP2. Zaradi svoje 

oviranosti imajo lahko vsak svojega pomočnika, ki jim pomaga premikati in 

stabilizirati vozilo ali sedišče. Pomočnik jim podaja krogle, ki jih sme predhodno 

vrteti ali kotaliti med rokami, da postanejo bolj okrogle.  

 

Skupini BC2 pripadajo osebe s cerebralno paralizo CP2. Njim ne pripada pomočnik, 

lahko pa zaprosijo sodnika, da jim po končanem setu pobere krogle z igrišča ali pa 

jim da dovoljenje, da to storijo sami.  

 

Osebe z veliko lokomotorično disfunkcijo vseh štirih okončin, za katero ni nujno, da 

je cerebralnega izvora, sodijo v skupino BC3. Ti igralci lahko upravljajo električni 

invalidski voziček, niso pa sposobni upravljati transportnega invalidskega vozička, 

zato potrebujejo pomoč druge osebe. Večina v dlani ne more držati krogle, če pa jo 

lahko, pa je ne morejo izpustiti oz. nimajo dovolj razvitega občutka in sposobnosti, da 

bi jo odvrgli v igrišče. Pripada jim pomočnik, ki je skupaj z igralcem v polju, vendar 

mora biti s hrbtom obrnjen proti igrišču, da ga ne vidi. Pomaga jim pri premikanju 

vozička in pomožne rampe, pri kotaljenju krogle ali pri predaji krogle igralcu.  

V skupini BC4 so tekmovalci s težko lokomotorično disfunkcijo vseh štirih okončin, 

ki pa ni cerebralnega izvora. Pri njih je prisotna slaba sposobnost držanja krogle v 

roki in njen izpust, vendar pa jo vseeno lahko vržejo na igrišče. Lahko je prisotna 
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slaba kontrola premika, hitrosti in sinhronizacije. Igralci so upravičeni do pomočnika 

ali pa smejo zaprositi sodnika, da jim izroči krogle z igrišča oziroma dovoli, da jih 

pojdejo iskat sami.  

6. 4 Igrišče 

Igralna površina je dolga 10 metrov in široka 6 metrov (na sliki so meje igrišča 

označene s črko D). Na eni strani je 6 boksov (označeni so s številkami od 1 do 6), ki 

merijo 2,5 metra x 1 meter. Sledi jim V prostor (na sliki označen z oranžno barvo) in 

prostor za met balinčkov, kjer je tudi križ (označen s črko E) za podaljšano igro.  

 

 

Slika 1: Shema igrišča. 

foto: [1], 2013 
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6. 5 Zgradba igre 

6. 5. 1 Tekmovanje posameznikov 

Igra je sestavljena iz štirih setov. Prvi in tretji set začne igralec, ki ima šest rdečih 

balinčkov, drugega in četrtega pa igralec s šestimi modrimi balinčki. Vsak set začneta 

z metom belega balinčka (Jack ball). Igralec z  rdečimi kroglami je postavljen v 

boksu številka 3, tekmovalec z modrimi pa v boksu številka 4. Igralci iz skupine 

BC1, BC2 in BC4 imajo v enem setu 5 minut časa, da odvržejo vse krogle, igralci iz 

BC3 pa 6 minut. Če jim to ne uspe, so jim neodvržene krogle odvzete. V primeru 

izenačenega rezultata po zaključenih štirih setih sledi odločilni set (Tie-break). 

6. 5. 2 Tekmovanje v parih 

Igralci odigrajo štiri sete, v primeru izenačitve pa sledi odločilni set. Vsak set se 

začne z metom belega balinčka. Prvi set začne igralec v boksu številka 2, drugega 

igralec v boksu številka 3, tretjega igralec v četrtem boksu, zadnji set pa tekmovalec v 

boksu številka 5. Igralca z rdečimi balinčki sta v boksih številka 2 in 4, nasprotnika 

pa v boksih 3 in 5. Vsak igralec ima največ tri rdeče oziroma modre balinčke. V parih 

lahko tekmujejo samo igralci iz skupin BC3 in BC4. Par iz BC3 skupine ima skupaj 8 

minut časa, da odvrže vse krogle, par iz BC4 pa 6 minut.  

6. 5. 3 Tekmovanje ekip 

Igra je sestavljena iz šestih setov. V vsaki ekipi so trije tekmovalci. Vsak igralec 

enkrat začne set z metom belega balinčka. Prvi set začne igralec v prvem boksu, 

drugega igralec v drugem boksu … šestega pa igralec v boksu številka 6. Igralci rdeče 

ekipe zasedajo bokse številka 1, 3 in 5, modra ekipa pa ima tekmovalce v boksu 2, 4 

in 6. Vsak tekmovalec ima dva rdeča oziroma modra balinčka. Ekipno lahko 

tekmujejo igralci iz skupin BC1 in BC2. Vsaka ekipa mora imeti vsaj enega igralca iz 

skupine BC1, na voljo pa imajo samo enega pomočnika.  

6. 5. 4 Podaljšana igra ali tie-break.  

V primeru izenačenega rezultata, po koncu vseh setov, sledi podaljšana igra. Sodnik 

nastavi beli balinček na križ v sredini igrišča. O tem, kdo bo prvi metal barvno 
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kroglo, odloča stran, ki je zmagala pri metu kovanca. Naprej je potek igre enak kot 

pri navadnem setu. Če vsaka stran pridobi enako število točk (da sta najbližja rdeča in 

morda krogla enako oddaljeni od belega balinčka), sledi nova podaljšana igra. Tokrat 

prične nasprotna stran z metanjem prve barvne krogle.  

 

6. 6 Potek igre 

Pred začetkom igre se najprej opravi met kovanca. Tisti tekmovalec, ki pri tem 

zmaga, lahko izbere barvo krogel, s katerimi bo igral. Igralca zavzameta svoje mesto 

na igrišču in na znak sodnika lahko pričneta z metanjem krogel za ogrevanje. Na 

voljo imata 6 krogel in 2 minuti. Belega balinčka pri ogrevanju ne smeta metati.  

Po ogrevanju izroči sodnik beli balinček tekmovalcu, ki ima rdeče krogle. Ta ga 

odvrže in čaka na znak sodnika za metanje prvega rdečega balinčka. Ko se krogla 

ustavi, sodnik da znak za metanje igralcu z modrimi balinčki. Tisti tekmovalec, 

katerega krogla je bolj oddaljena od belega balinčka, meče ponovno. Igralec meče 

toliko časa, dokler ne spravi svoje krogle bližje belemu balinčku kot njegov 

nasprotnik oziroma dokler mu ne zmanjka krogel. Po vseh odvrženih kroglah obeh 

tekmovalcev sledi točkovanje s strani sodnika. Tekmovalec, katerega krogla je 

najbližje belemu balinčku, dobi po eno točko za vsako kroglo, ki je bližja od 

nasprotnikove najbližje krogle. V primeru, da sta najbližja rdeča in modra krogla 

enako oddaljeni od belega balinčka, dobi vsak tekmovalec po eno točko.  

Po končanih štirih setih se točke posameznih setov seštejejo in igralec z največ 

točkami zmaga. 

 

6. 7 Prekrški 

Kot prekršek se štejejo naslednja dejanja: 

- Zapustitev boksov, iz katerih se meče, brez dovoljenja sodnika. 

- Pogled pomočnika iz skupine BC3 na igrišče še preden sodnik naznani konec seta 

in mu da dovoljenje. 

- Nedovoljeni pogovori med igralci, pomočniki in trenerji. 
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- Pripravljanje igralca na met med metanjem nasprotne strani (npr. premikanje 

vozička, pomožne rampe, kroženje krogle). 

- Met krogle, preden sodnik pokaže, katera stran je na vrsti. 

- Met krogle v času, ko je na vrsti nasprotna stran. 

- Premikanje invalidskega vozička, pomožne rampe ali kotaljenje krogle s strani 

pomočnika brez navodila igralca. 

- Met krogle, medtem ko se del telesa pomočnika, igralca ali kakršnegakoli 

pripomočka dotika in presega črto, ki označuje boks, iz katerega se meče. 

- Met krogle, pri katerem igralec ne sedi na vozičku z vsaj eno polovico zadnjice. 

- Met, kjer se krogla dotakne tal nasprotnikovega boksa.  

- Motenje nasprotnika pri pripravljanju na met in metanju.  

- Poskus prekinitve seta. 

- Zaustavitev krogle ali dotik, ko se le ta kotali po pomožni rampi s strani 

pomočnika (v BC3 skupini) 

- Met barvne krogle pred odvrženim belim balinčkom. 

- Zavlačevanje igre. 

- Nespoštovanje odločitve sodnika. 

- Nešportno obnašanje igralca do sodnika ali do nasprotne strani. 

 

6. 8 Kazni 

Obstajajo trije načini kaznovanja. Kazenski met, odvzem krogel ter opozorilo in 

diskvalifikacija. 

 

6. 8. 1 Kazenski met 

Če je igralec kaznovan, dobi nasprotnik dva dodatna meta na koncu seta. Izmed vseh 

odvrženih krogel se vzameta tisti dve nasprotnikovi krogli, ki sta se zakotalili z 

igrišča ali pa sta najbolj oddaljeni od belega balinčka.  
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6. 8. 2 Odvzem krogel 

Pri metu krogle, pri kateri se je zgodil prekršek, se le to vzame z igrišča, še preden se 

ta ustavi ali zadane druge krogle na igrišču. V primeru, da sodniku ne uspe 

pravočasno zaustaviti krogle, se set prekine. Sodnik poskuša s pomočjo linijskega 

sodnika krogle postaviti v prvotno stanje. Če sodnik meni, da to ni mogoče, se set 

ponavlja.  

 

6. 8. 3 Opozorilo in diskvalifikacija 

Če se igralcu izreče opozorilo, mu sodnik pokaže rumeni kartonček. To se zabeleži v 

sodniški zapisnik. Pri drugem opozorilu se mu pokaže rumeni, nato pa še rdeči 

kartonček. S tem je igralec diskvalificiran. Sodnik lahko v primeru nešportnega 

vedenja igralcu brez predhodnega opozorila pokaže rdeči karton. Če se zgodi 

diskvalifikacija enega od igralcev pri igri posameznikov in parov, ta stran izgubi igro. 

Pri igri ekip se le ta nadaljuje s preostalima dvema igralcema. Vseh neodvrženih 

krogel diskvalificiranega tekmovalca se ne sme odvreči na igrišče, ampak se jih 

postavi v posodo za mrtve žoge [1]. 
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7. CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

Cilji, postavljeni skladno s problemom diplomskega dela, so: 

- Predstaviti boccio kot tekmovalno, rekreativno in inkluzivno igro.  

- Pripraviti prilagojen predstavitveni program boccie za različne skupine glede na 

starost, telesne in duševne sposobnosti posameznikov.       

- Preizkusiti in analizirati prilagojen predstavitveni program boccie z otroki, 

mladostniki in starejšimi.  

 

8. HIPOTEZE 

H1: Boccia je zasnovana tako, da omogoča igranje na različnih ravneh. 

H2: Prilagojena izvedba boccie omogoča igranje osebam vseh starosti in ne izključuje 

nobene vrste telesne ali duševne oviranosti. 

H3: Odziv na predstavitev boccie je v vseh skupinah pozitiven. 
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9. METODE DELA  

9. 1 Vzorec 

V raziskavo je vključenih 12 petletnikov, 23 sedem- oziroma osemletnikov, 29 oseb 

starih nad 65 let, trije deset- oziroma enajstletniki s težjo motnjo v duševnem razvoju, 

ter 10 oseb starih med 40 in 60 let z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem 

razvoju.  

 

9. 2 Organizacija in izvedba praktičnega dela 

Najprej sem si izbrala različne skupine ljudi, ki sem jim želela predstaviti boccio in jo 

z njimi tudi preizkusiti. Ustanove, na katerih sem izvedla predstavitev boccie, sem 

predhodno obiskala, da sem se seznanila s skupinami ljudi. Na podlagi opaženih 

sposobnosti in primanjkljajev sem sestavila prilagojen predstavitveni program za 

vsako skupino posebej. Predstavitve boccie sem opravila v časovnem obdobju od 9. 

4. do 15. 4. 2013. Posamezne predstavitve, ki so bile prilagojene sposobnostim 

skupine, so trajale od 20 do 45 minut. Po izvedbi vsake predstavitve sem zapisala 

svoja opažanja.  

 

9. 3 Obdelava podatkov 

Uporabila sem raziskovalno metodo analize, ki izvira iz priprave. Opravila sem jo po 

vsaki predstavitvi boccie.  
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10. UČNE PRIPRAVE IN ANALIZE 

 

UČNA PRIPRAVA 

Ustanova: Rahelin vrtec – Hiša otrok Montessori Prostor: telovadnica vrtca 

Število udeležencev: 6 Datum: 9. 4. 2013, 10. 4. 2013 

Vsebina ure: igre z balinčki 

Stopnja učnega procesa: posredovanje novih informacij 

Raven znanja:  

- spoznajo cerebralno paralizo 

- spoznajo boccio 

Razvoj gibalnih sposobnosti: 

- razvoj koordinacije rok 

- razvoj natančnosti 

Cilji: 

Čustveno-socialna raven: 

- zadovoljevanje potrebe po igri 

- razvijanje sodelovanja med igralci 

Metodične enote: - met balinčka v košaro  

- približevanje rdečega/modrega balinčka belemu balinčku 

 

Oblike dela: skupinska, frontalna, individualna 

Metode dela: metoda igre, razlage, razgovora, demonstracije 

Orodja in pripomočki: 6 stolov, 6 veder, balinčki za boccio, lepilni trak, sodniški lopar, 

merilni trak 

 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 10 min 

Uvod:  

Otrokom povem, da bomo danes spoznali novo igro. Igro, ki je neke vrste balinanje. 

Povprašam jih, če vedo, kaj je balinanje. Povem jim, da bomo spoznali malo drugačno 

balinanje in sicer tako balinanje, ki je namenjeno osebam s cerebralno paralizo. Povprašam 
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jih, če vedo, kdo so ljudje s cerebralno paralizo in poslušam njihove odgovore. Povem jim, da 

so to osebe, ki se ne morejo gibati tako kot mi. Nekateri težko hodijo ali pa sploh ne morejo in 

so na vozičku, drugi težko premikajo roke, roke jih kdaj »ne ubogajo« - naredijo gib, ki ga 

pravzaprav nočejo … Zaradi tega potrebujejo pomoč pri hranjenju, umivanju …  Igra, ki pa jo 

kljub temu lahko igrajo, pa se imenuje boccia. Povem jim, da se moramo najprej ogreti, 

preden jo spoznamo  

 

Splošno ogrevanje: 

Krožimo z glavo, rameni, z roko v komolcu, zapestju, krožimo z boki.  

Igra: »Košarka« 

Enega od njih prosim, da mi pomaga nalepiti 6 metrov dolg lepilni trak na tla. Naprosim jih, 

da gredo vsak po en stol. Naročim jim, naj jih postavijo v vrsto za nalepljeno črto. Postavim 6 

veder, ki so oddaljena 2 m stran od črte. Vsakemu izročim 3 balinčke. Povem jim, da jih 

morajo čim več vreči v vedro. Med metanjem balinčka morajo sedeti na stolu. Po končanem 

metanju preštejem, koliko žog ima vsak v vedru.  

Igro še enkrat ponovimo. 

 

GLAVNI DEL Trajanje: 25 min 

Snovna priprava: 

Igra: Boccia 

Povem jim, da smo se sedaj že dobro ogreli in da lahko začnemo z igranjem boccie. 

Oblikujemo dve skupini ter opravimo met kovanca, da določimo, katera skupina bo imela 

rdeče in katera modre balinčke. Usmerjam jih pri posedanju v bokse. Predstavim jim potek 

igranja: Z metom belega balinčka začne igralec rdeče ekipe v prvem boksu. Po odvrženem 

belem balinčku isti igralec čaka na moj znak (dvignjen lopar z rdečo stranjo proti njemu), da 

lahko vrže barvni balinček. Po metu nakažem z loparčkom, katera ekipa je na vrsti (če 

pokažem rdečo stran loparja je rdeča skupina, če modro, je na vrsti modra). Igralci ekipe, ki 

so na vrsti, se s pogovorom dogovorijo, kdo bo vrgel barvni balinček. Preden primejo in 

odvržejo katerega od balinčkov, morajo vedno počakati na moj znak. Začnemo s poskusnim 

prvim setom, kjer jim po potrebi še razlagam pravila, nato pa začnemo z igro. 
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Metodična priprava: 

Razlaga in pogovor o cerebralni paralizi 

Razlaga pravil posamezne igre 

Demonstracija pravilne izvedbe posamezne igre 

Razdelitev v skupine 

 

Količinska priprava: 

Razlaga: 10 minut 

Razdelitev v skupine: 1 minuta 

Trajanje posamezne igre:  

- košarka: 5 minut 

- boccia: 25 minut 

 

Organizacijska priprava: 

Košarka: Otroci so razporejeni v eno vrsto in sedijo na stolih za črto. 

Boccia: Razporejeni so v dve skupini. Vsak otrok sedi v svojem boksu. 

 

ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 5 min 

 Povprašam jih, če bi odigrali še nekaj nizov boccie ali bi ponovili igro »košarka«. Na njihovo 

željo odigramo predlagano igro. Nato skupaj pospravimo balinčke, stole in odstranimo lepilni 

trak s tal telovadnice. 

 

 

Analiza učne priprave 

1. MOTIVACIJA, ODZIV, VZDUŠJE 

Otroci so bili veseli nad novico, da gremo v telovadnico, kjer jih bom naučila novo 

igro. Z menoj bi šli kar vsi naenkrat, zato sem jim obljubila, da jih gre danes z menoj 

6, jutri pa naslednjih 6. Bili so veseli, da bodo lahko vsi spoznali novo igro. 

1. skupina: Navodila igre so poslušali, videlo pa se je, da že komaj čakajo, da 

začnejo, saj so se veselo presedali na stolih. Pri prvi igri so si želeli uspeti, zato so 

nekateri kar vstajali s stolov, da bi se lahko stegnili čim bližje vedru. Na opozorilo, da 
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morajo sedeti, so se hitro usedli. Pri bocci so komaj čakali, da bodo prišli na vrsto za 

met. Tudi pri igranju boccie se je zgodilo, da so med metanjem nekateri od igralcev 

vstali. Po pravilih bi jih morala kaznovati, vendar jim nisem hotela vzeti veselja do 

igre. Ob tretjem prekršku sem jim samo razložila, kaj bi se zgodilo, če bi to naredili 

na kakšnem pomembnem tekmovanju. To so vzeli zelo resno in v nadaljevanju pazili, 

da ne storijo še enkrat enakega prekrška. Naslednje dni so me spraševali, kdaj bomo 

še igrali boccio.  

2. skupina: Tudi oni so bili veseli, da se bodo naučili novo igro. Pri prvi igri so bili 

sicer bolj umirjeni in so lepo sedeli na svojih stolih, vendar so vseeno hoteli vreči čim 

več balinčkov v vedro. Ko sem omenila izraz boccia, so se nasmejali po njihovem 

mnenju čudni besedi. Zanimalo jih je, kaj je to. Med igranjem se je videlo, da dveh 

izmed otrok igra ne zanima več tako zelo kot na začetku. Vedno sta metala zadnja v 

skupini in sotekmovalci so ju morali spomniti, naj odvržeta balinček. Ker ju poznam 

že dalj časa, vem, da sta taka pri večini iger. Ko sem vprašala, če bi odigrala igro še 

enkrat, je eden izmed njiju rekel, da ne bi več. Ker so bili ostali otroci za ponovitev 

igre, je tudi sam potem rekel, da bo še igral.   

 

2. RAZUMEVANJE NAVODIL IN POTEKA IGRE 

1. in  2. skupina: Občasno sem jih med igro ustavila in povprašala, če vedo, katera 

ekipa je sedaj na vrsti. Na začetku so še malo ugibali, kasneje pa so že vsi vedeli in 

mi pravilno povedali. Kljub njihovim letom so razumeli potek igre. Prekrški, ki so jih 

delali (prestopi, vstajanje s stola), so bili po mojem mnenju samo posledica 

navdušenja in želje po uspehu. Opozorilo, da morajo med metanjem balinčkov sedeti, 

so vzeli zelo resno in so se ga v nadaljevanju držali.  

  

3. FIZIČNA SPOSOBNOST IGRANJA, OBREMENITEV 

1. in 2. skupina: Vsi so bili sposobni igrati. Nekateri so vrgli bolj, drugi manj 

natančno. 
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4. INKLUZIVNOST 

Sodelovali so lahko vsi. Tudi če kdo ni bil najbolj nadarjen za metanje, je lahko 

sodeloval.  

 

 

Slika 2: Met balinčka. 

foto: Eva Novak, 2013 

 

5. REKREATIVNOST 

Pri igranju so se zabavali. Pri igri se fizično niso preveč utrudili, so se pa vseeno malo 

razgibali, saj so po vsakem nizu tekli po balinčke.  

 

 

Slika 3: Otroci iz druge skupine. 

foto: Eva Novak, 2013 
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6. TEKMOVALNOST 

1. skupina: Prisoten je bil tekmovalni duh. Veselili so se svojega uspeha in uspeha 

sotekmovalcev, ko pa se jim je met ponesrečil, so bili malo razočarani, vendar so 

komaj čakali, da bodo lahko ponovno vrgli. Upali so, da bo tokrat bolje. Po 

zaključeni igri je bil en otrok iz ekipe, ki je izgubila, vidno razočaran in kanček jezen. 

Po pogovoru z vsemi otroki (da je važno sodelovati, igrati in se zabavati, da vedno 

nekdo zmaga, drugi izgubi, da ima nekdo kdaj več sreče, je bolj uspešen, drugič manj 

…) se je pomiril. 

2. skupina: Pri štirih otrocih je bilo zaznati željo po tekmovanju in upanje na zmago. 

Ti so spremljali tekmo in se čustveno odzivali na potek igre, ostala dva pa sta bila 

proti koncu igre vedno manj miselno prisotna.   

 

 

Slika 4: Tesen izid. 

foto: Eva Novak, 2013 
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UČNA PRIPRAVA 

Ustanova: OŠ Simona Jenka Kranj  Prostor: telovadnica šole 

Število udeležencev: 23 Datum: 9. 4. 2013 

Vsebina ure: igre z balinčki 

Stopnja učnega procesa: posredovanje novih informacij 

Raven znanja:  

- spoznajo cerebralno paralizo 

- spoznajo boccio 

Razvoj gibalnih sposobnosti: 

- razvoj koordinacije rok in nog 

- razvoj hitrosti  

- razvoj natančnosti 

Cilji: 

Čustveno-socialna raven: 

- zadovoljevanje potrebe po igri 

- razvijanje sodelovanja med igralci 

Metodične enote: - kotaljenje balinčka med stožci 

- tek  

- približevanje rdečega/modrega balinčka belemu balinčku 

 

Oblike dela: skupinska, frontalna, individualna 

Metode dela: metoda igre, razlage, razgovora, demonstracije 

Orodja in pripomočki: lepilni trak, 9 stožcev, trije obroči, balinčki za boccio (46), 6 stolov, 

sodniški lopar, merilni trak 

 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 10 min 

Uvod:  

Otrokom se predstavim in jim povem, da sem jih prišla naučit novo igro. Igro, ki je neke vrste 

balinanje. Povprašam jih, če vedo, kaj je balinanje. Povem jim, da bomo spoznali malo 

drugačno balinanje in sicer tako balinanje, ki je namenjeno osebam s cerebralno paralizo. 



Boccia kot tekmovalna, rekreativna in inkluzivna igra, diplomsko delo. 

39 

 

Povprašam jih, če vedo, kaj je to, in poslušam njihove odgovore. Povem jim, da so to osebe, 

ki se ne morejo gibati tako kot mi. Nekateri težko hodijo ali pa sploh ne morejo in so na 

vozičku, drugi težko premikajo roke, roke jih kdaj »ne ubogajo« − naredijo gib, ki ga 

pravzaprav nočejo … Zaradi tega potrebujejo pomoč pri hranjenju, umivanju …  Igra, ki pa jo 

kljub temu lahko igrajo, se imenuje boccia. Povem jim, da se moramo najprej ogreti, preden 

jo spoznamo.  

 

Splošno ogrevanje: 

Krožimo z glavo, rameni, z roko v komolcu, zapestju, krožimo z boki.  

Igra: »Slalom« 

Izberem tri učence, ki bodo z izmeničnim klicanjem sošolcev sestavili tri tekmovalne skupine. 

Na igrišče postavim trikrat po tri stožce, tri obroče in s trakom označim štartno/ciljno črto. 

Povem jim, da bodo morali med stožci vijugati z balinčkom tako, da ga bodo kotalili (jim 

demonstriram). Na mestu, kjer se bo balinček ustavil, ga bo potrebno ponovno vreči, dokler 

ne bo obvijugal vseh treh stožcev. Pojasnim, da igralec na koncu vrže balinček v obroč in 

steče nazaj na začetek, kjer ga čaka naslednji tekmovalec, ki sme začeti šele, ko se ga ta 

dotakne. Cilj igre je, da vseh 7/8 tekmovalcev čim hitreje spravi 8 balinčkov v obroč. 

Povprašam, če so razumeli potek igre. 

 

GLAVNI DEL Trajanje: 25 min 

Snovna priprava: 

Igra: Boccia 

Povem jim, da smo se sedaj že dobro ogreli in da lahko začnemo z igranjem boccie. Ponovno 

izberem dva učenca, ki s klicanjem sošolcev oblikujeta dve skupini (eno z 12 drugo pa z 11 

učenci). Opravimo met kovanca, da določimo, katera skupina bo imela rdeče in katera modre 

balinčke. Usmerjam jih pri posedanju v bokse (trije učenci iz rdeče in trije iz modre skupine 

se usedejo vsak v svoj boks, za njimi pa se v kolono enakomerno razporedijo še ostali njihovi 

sotekmovalci). Predstavim jim potek igranja: Z metom belega balinčka začne igralec rdeče 

ekipe v prvem boksu. Ko prvi igralec rdeče ekipe odvrže bel balinček, ga zamenja 

sotekmovalec, ki stoji za njim, sam pa se postavi na konec kolone. Igralec v boksu čaka na 

moj znak (dvignjen lopar z rdečo stranjo proti njemu), da lahko vrže barvni balinček. Po metu 
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nakažem z loparčkom, katera ekipa je na vrsti (če pokažem rdečo stran loparja, je rdeča 

skupina, če modro, je na vrsti modra skupina). Igralci ekipe, ki so na vrsti, se s pogovorom 

dogovorijo, kdo bo vrgel barvni balinček. Vsakič, ko igralec odvrže balinček, ga v boksu 

zamenja sotekmovalec, ki stoji za njim. Preden primejo in odvržejo katerega od balinčkov, 

morajo vedno počakati na moj znak. Ko je odvrženih vseh 12 balinčkov, je konec prvega seta 

in določi se zmagovalca prvega seta. 

Začnemo s poskusnim prvim setom, kjer jim po potrebi še razlagam pravila, nato pa začnemo 

z igro. 

 

Metodična priprava: 

Razlaga in pogovor o cerebralni paralizi 

Razlaga pravil posamezne igre 

Demonstracija pravilne izvedbe posamezne igre 

Razdelitev v skupine 

 

Količinska priprava: 

Razlaga: 10 minut 

Razdelitev v skupine: 1 minuta 

Trajanje posamezne igre:  

- »slalom«: 5 minut 

- boccia: 25 minut 

 

Organizacijska priprava: 

»Slalom«: Otroci so razporejeni v dve skupini in stojijo v koloni za startno črto. 

Boccia: Učenci so razporejeni v dve skupini (rdeča/modra). Trije tekmovalci iz rdeče skupine 

in trije iz modre sedijo na stolu vsak v svojem boksu (rdeči v boksih št. 1, 3, 5, modri pa v 

boksih 2, 4, 6), ostali se enakomerno razporedijo in postavijo v kolono za njihovimi 

sotekmovalci. 
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ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 5 min 

Če ostane še kaj časa, jih povprašam, če bi odigrali še kakšen niz boccie ali igro »slalom«. 

Odigramo predlagano igro, nato pa pospravimo balinčke, stole in odstranimo lepilni trak s tal 

telovadnice. 

 

Analiza učne priprave 

1. MOTIVACIJA, ODZIV, VZDUŠJE 

Učenci so bili motivirani. Že ko sem jim omenila, da se bomo danes naučili novo 

igro, so na obraz dobili nasmešek, slišalo pa se je tudi šepetajoče vzklike »to« in 

»yes«. Na vsako moje navodilo so se hitro odzvali, kdaj še prehitro. Pri obeh igrah se 

je pri večini videlo, da komaj čakajo, da tudi sami pridejo na vrsto. Če je kdo znotraj 

ekipe vrgel barvni balinček zelo blizu belega, so nekateri njegovi sotekmovalci 

poskočili od veselja. Tudi razredna učiteljica je ob koncu ure komentirala, da so 

uživali.  

 

 

Slika 5: Pripravljeni na igranje boccie. 

foto: Eva Novak, 2013 

 

2.  RAZUMEVANJE NAVODIL IN POTEKA IGRE 

Pravila in potek igre »slalom« so takoj razumeli. Poleg tega sem jim potek še 

demonstrirala, tako da med samo igro ni prihajalo do napak. Navodila za igro boccia 
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so bila bolj obsežna. Pravil je bilo več kot pri igri »slalom«. Ker sem se bala, da jih 

ne bodo razumeli, sem jih povezala s pravili balinanja, ki pa so jih v večini že 

poznali. Tako so hitro razumeli, kako bo igra potekala. Samo od enega učenca sem na 

koncu razlage slišala, da ne razume. Njegovi sošolci so se na to hitro odzvali in mu 

razložili. Ko smo začeli z igro, ni bilo nobenih večjih težav. Če je kateri izmed njih na 

kaj pozabil (npr. da mora med metanje sedeti na stolu, da mora po opravljenem metu 

nazaj v kolono …), so ga na to opozorili že soigralci. Igra je zato potekala hitro in 

gladko.  

 

3. FIZIČNA SPOSOBNOST IGRANJA, OBREMENITEV 

Vsi so bili sposobni odigrati obe igri. Med njimi je bila tudi deklica z blažjo obliko 

cerebralne paralize in deklica, ki je bila gibalno zelo okorna. Pri prvi igri nista 

bistveno odstopali od ostalih, pri bocci pa sta bili po sposobnostih konkurenčni 

ostalim sošolcem.  

 

4. INKLUZIVNOST 

Sodelovali so vsi, tudi deklica s cerebralno paralizo in deklica, ki je gibalno zelo 

okorna.  

 

5. REKREATIVNOST 

Pri igri slalom so se natekli in telesno malo izmučili. Med igranjem boccie so se 

lahko spočili, saj igra ni fizično naporna. V igri so uživali in se mentalno sprostili. 

Menim, da je bila boccia za njih dober način prekinitve šolskega dela.   

 

6. TEKMOVALNOST 

Seveda sta si obe ekipi želeli zmage. Večina učencev je zelo očitno kazala, da se trudi 

opraviti čim boljši met in tako prispevati k boljšemu rezultatu skupine. Želja po 

zmagi je bila tako velika, da je eden izmed učencev vprašal svojega sošolca (ki je bil 

med slabšimi igralci), če bi lahko vrgel namesto njega. Želela sem, da k igri vsak 

pristavi svoj delček, zato sem jima povedala, da zamenjava ni možna.   
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UČNA PRIPRAVA 

Ustanova: OŠPP Antona Janše Radovljica Prostor: telovadnica šole 

Število udeležencev: 3 Datum: 11. 4. 2013 

Vsebina ure: igre z balinčki 

Stopnja učnega procesa: posredovanje novih informacij 

Raven znanja:  

- spoznajo boccio 

Razvoj gibalnih sposobnosti: 

- razvoj koordinacije rok 

- razvoj natančnosti 

Cilji: 

Čustveno-socialna raven: 

- zadovoljevanje potrebe po igri 

- razvijanje sodelovanja med igralci 

Metodične enote: - približevanje rdečega/modrega balinčka belemu balinčku 

 

Oblike dela: skupinska, frontalna, individualna 

Metode dela: metoda igre, razlage, demonstracije 

Orodja in pripomočki: balinčki za boccio, klop 

 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 3 min 

Uvod:  

Otrokom se predstavim in jim povem, da sem jih prišla naučit novo igro, igro boccia. Povem 

jim, da se bomo najprej ogreli. 

 

Splošno ogrevanje: 

Krožimo z glavo, rameni, z roko v komolcu, zapestju, krožimo z boki.  
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GLAVNI DEL Trajanje: 10 min 

Snovna priprava: 

Igra: Boccia 

Naročim jim, naj se usedejo na klop. Povem jim, da bo vsak izmed njih dobil en balinček, 

katerega bo moral zakotaliti čim bližje belemu balinčku. Razdelim balinčke (igralcu na 

začetku klopi dam rdeč balinček, naslednjemu modrega, nato spet rdečega). Z metanjem 

barvnih balinčkov začne igralec, ki sedi na začetku klopi, nadaljuje igralec poleg njega … Ko 

vsi odvržejo balinček, pogledam, kateri skupini je uspelo vreči balinček najbližje belemu 

balinčku. Skupina, ki je najbližje, dobi eno točko. 

 

Metodična priprava: 

Razlaga pravil igre 

Demonstracija pravilne izvedbe igre 

Razdelitev v skupine 

 

Količinska priprava: 

Razlaga: 5 minut 

Razdelitev v skupine: 1 minuta 

Trajanje posamezne igre:  

- boccia: 10 minut 

 

Organizacijska priprava: 

Boccia: Razdeljeni so v dve skupini (rdeča/modra). Vsi sedijo na klopi. Na začetku klopi sedi 

igralec rdeče skupine, nato igralec modre, rdeče … 

 

ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 3 min 

 Skupaj pospravimo balinčke in klop. 
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Analiza učne priprave 

1. MOTIVACIJA, ODZIV, VZDUŠJE 

Ko sem prišla v razred, so pokazali zanimanje za stvari, ki sem jih prinesla s seboj. 

Povedala sem jim, da jih bodo lahko pogledali v telovadnici. Ko smo prišli do tja, je 

izgledalo, da so že pozabili na moje pripomočke. Po ogrevanju sem jih posedla na 

klop in pritegnila njihovo pozornost šele, ko sem odprla torbo, v kateri sem imela 

balinčke. Ti so jih zanimali. Ko sem jim jih razdelila, so jih nekaj čas tipali, potem pa 

so nekateri že poskusili z metom. Eden izmed njih je hotel namesto rdečega balinčka 

modrega.  

 

2.  RAZUMEVANJE NAVODIL IN POTEKA IGRE 

Poteka igre najprej ni nihče razumel. Vedeli so le to, da morajo vreči balinček, vendar 

so jih metali brez cilja, samo da so ga odvrgli. Sploh niso pogledali, kje je bel 

balinček. Eden je užival, da ga je vrgel čim dlje in potem tekel za njim. Niso 

razumeli, da so otroci z rdečimi balinčki skupaj v ekipi in modri skupaj. Zaradi 

kompleksnosti igre smo nato poskusili z vsakim učencem posebej in hoteli doseči 

samo to, da razumejo, da ga morajo vreči proti belemu balinčku. Namesto navodila 

»vrzi čim bližje balinčku« sem dala navodilo »vrzi v balinček«. Njihova učiteljica je 

stala pri belem balinčku in kazala nanj, jaz pa sem bila poleg otroka in vsakemu 

povedala, da naj ga vrže v balinček ter z roko pokazala v smeri balinčka. Ko sva 

ponovno poskusili z enim izmed otrok, je po najinem navodilu odvrgel balinček, ki se 

je ustavil daleč od belega balinčka in rekel »nisem«. Videlo se je, da je razumel, kaj 

bi moral narediti in da je videl, da mu ni uspelo. Drugi otrok je tudi pogledal v smeri 

balinčka, vendar je tudi njegov balinček pristal daleč od belega. Za tretjega otroka bi 

ocenila, da ni razumel cilja igre.  

 

3. FIZIČNA SPOSOBNOST IGRANJA, OBREMENITEV 

Fizično so bili sposobni vsi vreči balinček, vendar pa jih je pri metanju ovirala 

njihova slaba pozornost, koncentracija, koordinacija oko-roka, orientacija.  
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4. INKLUZIVNOST 

Pri njih v začetku pravzaprav ni šlo za igranje boccie, ampak za metanje balinčkov, 

saj niso razumeli cilja igre. Balinčke so sicer lahko metali vsi in ni bil nihče izključen.  

 

5. REKREATIVNOST 

Predvsem eden od otrok je užival, ko je balinček metal čim dlje in nato stekel za 

njim. Kljub temu tekanju gor in dol po igrišču se ni pretirano utrudil, so se pa vsi vsaj 

malo razgibali, ko so hodili po balinčke.   

 

6. TEKMOVALNOST 

Tekmovalnosti ni bilo zaznati, saj niso razumeli, da igrajo drug proti drugemu. 

Pomembno jim je bilo le to, da lahko mečejo balinček in ne to, da bi bili najboljši.  
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UČNA PRIPRAVA 

Ustanova: OŠ Rudolfa Maistra v Kamniku Prostor: telovadnica osnovne šole Rudolfa 

Maistra v Kamniku 

Število udeležencev:16 Datum: 15. 4. 2013 

Vsebina ure: igre z balinčki 

Stopnja učnega procesa: posredovanje novih informacij 

Raven znanja:  

- spoznajo boccio 

Razvoj gibalnih sposobnosti: 

- razvoj koordinacije rok 

- razvoj natančnosti 

Cilji: 

Čustveno-socialna raven: 

- zadovoljevanje potrebe po igri 

- razvijanje sodelovanja med igralci 

Metodične enote: - met balinčka na tarčo 

- približevanje rdečega/modrega balinčka belemu balinčku 

 

Oblike dela: skupinska, frontalna, individualna 

Metode dela: metoda igre, razlage, razgovora, demonstracije 

Orodja in pripomočki: dva plakata, na katerem sta narisani tarči, balinčki za boccio, list 

papirja, svinčnik, lepilni trak, sodniški lopar, merilni trak 

 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 15 min 

Uvod:  

Najprej se predstavim in jim povem, da sem prišla predstavit igro boccia. Razložim jim, da je 

to dvoransko balinanje, ki je namenjeno osebam s cerebralno paralizo. Povprašam jih, če 

vedo, kaj je to. V primeru, da ne vedo, jim na kratko predstavim, da gre pri cerebralni paralizi 

za poškodbo dela možganov oziroma tistih delov, ki nadzorujejo in usklajujejo mišično 

napetost, reflekse, položaj telesa in gibanje. Posledično imajo težave pri gibanju (motoriki), 

poleg tega pa tudi na intelektualnem področju, pri vidnem, slušnem, prostorskem zaznavanju, 
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na področju govora, prisotni pa so lahko tudi napadi epilepsije. Razložim jim, da je boccia 

namenjena prav tistim osebam z najtežjimi oblikami cerebralne paralize, ki pa nimajo motenj 

v duševnem razvoju.  

Povem jim, da  se moramo pred igranjem  boccie najprej ogreti.  

 

Splošno ogrevanje: 

Krožimo z glavo, rameni, z roko v komolcu, zapestju, krožimo z boki.  

Igra: »Tarča« 

Na tla nalepim v vrsto dva plakata, nega poleg drugega. Na vsakem je narisana tarča. Z 

lepilnim trakom označim črto, izza katere bodo metali (3 metre stran od obeh tarč). Razložim 

jim, da bodo tekmovali v dveh skupinah, zato jih naprosim, če se enakomerno porazdelijo k 

tema dvema tarčama. Povem jim, da bodo na tarčo metali balinčke. Vsak bo imel na voljo tri 

mete. Balinček, ki obstane na tarči, prinese določeno število točk (sredina tarče največ točk – 

5, vsak nadaljnji kolobar, ki je bolj oddaljen od sredine, pa vedno manj točk). Točke vseh 

metov vsakega tekmovalca se na koncu seštejejo in tvorijo končen rezultat skupine. Skupina z 

največ točkami zmaga. Naročim jim, naj se postavijo za črto, izza katere bodo metali, nato pa 

kličem po enega tekmovalca iz vsake skupine. Ko oba odvržeta balinčke, seštejemo, koliko 

točk sta prinesla vsak svoji skupini. Zapišem na list papirja. Nato sta na vrsti naslednja dva, ki 

storita enako. Ponovno seštejem točke in jih prištejem prejšnjemu rezultatu. Sproti jih 

obveščam, katera ekipa vodi in koliko točk imajo.   

 

GLAVNI DEL Trajanje: 20 min 

Snovna priprava: 

Igra: Boccia 

Oblikujemo dve skupini po 8 tekmovalcev. Opravimo met kovanca, da določimo, katera 

skupina bo imela rdeče in katera modre balinčke. Usmerjam jih pri posedanju v bokse (trije 

tekmovalci iz rdeče in trije iz modre skupine se usedejo vsak v svoj boks, za njimi pa se v 

kolono enakomerno razporedijo še ostali njihovi sotekmovalci). Predstavim jim potek igranja:  

Najprej igralec rdeče ekipe, ki sedi v prvem boksu, odvrže bel balinček. Po metu ga zamenja 

sotekmovalec, ki stoji za njim, sam pa se postavi na konec kolone. Igralec v prvem boksu 

čaka na moj znak (dvignjen lopar z rdečo stranjo proti njemu), da lahko vrže rdeč balinček. Po 
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metu pokažem, da je na vrsti modra ekipa (pokažem modro stran loparja proti njim). Igralci 

ekipe, ki so na vrsti, se s pogovorom dogovorijo, kdo bo vrgel balinček. Ko odvržejo moder 

balinček, so sedaj na igrišču trije balinčki. Bel, moder in rdeč. Če je belemu balinčku bližje 

rdeči, je na vrsti za metanje ponovno modra ekipa, drugače pa rdeča (kdo je na vrsti jim vedno 

pokažem z loparčkom). Opozorim jih, da morajo, preden primejo in odvržejo katerega od 

balinčkov, vedno počakati na moj znak, drugače bodo kaznovani z odvzemom balinčka, 

nasprotna ekipa pa bo dobila dodatna dva balinčka. Vsakič, ko igralec odvrže balinček, ga v 

boksu zamenja sotekmovalec, ki stoji za njim. Ko je odvrženih vseh 12 balinčkov, je konec 

prvega seta in določi se zmagovalca prvega seta (tista skupina, ki ima svoj barvni balinček 

najbližje belemu). Začnemo s poskusnim prvim setom, kjer jim po potrebi še razlagam 

pravila, nato pa začnemo z igro 

 

Metodična priprava: 

Razlaga in pogovor o cerebralni paralizi 

Razlaga pravil posamezne igre 

Demonstracija pravilne izvedbe posamezne igre 

Razdelitev v skupine 

 

Količinska priprava: 

Razlaga: 10 minut 

Razdelitev v skupine: 2 minuti 

Trajanje posamezne igre: 

- »tarča«: 10 minut 

- boccia: 20 minut 

 

Organizacijska priprava: 

»Tarča«: Razdeljeni so v tri skupine. Vsaka skupina stoji za črto pred svojo tarčo.  

Boccia: Razporejeni so v dve skupini (rdeča/modra). Trije tekmovalci iz rdeče skupine in trije 

iz modre sedijo na stolu vsak v svojem boksu (rdeči v boksu št. 1, 3, 5, modri pa  2, 4, 6), 

ostali pa se enakomerno razporedijo in postavijo v kolono za njihovimi sotekmovalci. 
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ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 10 min 

 Za konec jih povprašam, če bi hoteli odigrati še kakšen niz boccie ali bi se še enkrat 

preizkusili v igri »tarča«. Ponovimo igro, ki jo predlagajo, nato pa skupaj pospravimo 

balinčke, stole in odstranimo lepilni trak s tal telovadnice. 

 

Analiza učne priprave 

1. MOTIVACIJA, ODZIV, VZDUŠJE 

1. skupina: Za učenje nove igre so bili motivirani. Navodila so pozorno poslušali in 

prikimavali z glavo. Med igranjem so glasno navijali, na koncu vsakega niza pa so z 

zanimanjem prihajali na igrišče in ugotavljali, katera ekipa bo dobila točke. Drug 

drugega so spodbujali in z aplavzom ter vzkliki pohvalili dober met tako 

sotekmovalca kot tudi nasprotnika. Prisotnega je bilo veliko smeha in njihovega 

dobrega razpoloženja. Na koncu ure so se mi zahvaljevali in me vabili, naj še kdaj 

pridem. Pokazali so tudi zanimanje za balinčke (kje se jih lahko dobi). Pogovor je 

nato nanesel tudi na samo igro boccia. Z zanimanjem so me poslušali in še dodatno 

kaj vprašali.  

2. skupina: Tudi druga skupina je bila motivirana za igranje, vendar pa je bilo vzdušje 

malo bolj umirjeno kot pri prvi ekipi. Navodila so pozorno poslušali. Kljub 

umirjenemu tempu igranja so se vseeno veselili dobrega meta. Tudi oni so spodbujali 

sotekmovalce, vendar bolj tiho kot prva skupina. Na koncu vsakega seta so si nekateri 

izmed njih skupaj z menoj ogledali situacijo na igrišču in nov vmesni rezultat že pred 

menoj sporočili ostalim igralcem.  

 

2. RAZUMEVANJE NAVODIL IN POTEKA IGRE 

1. in 2. skupina: Pravila iger sem jim poskušala opisati čim bolj natančno in 

razumljivo, po potrebi pa sem jim jih še demonstrirala. Med igranjem sem videla, da 

so navodila razumeli. Vedeli so, kaj je cilj igre in kaj se od njih pričakuje. Včasih so, 

še preden sem sama preštela točke, na koncu posameznega seta, že sami napovedali 

nov vmesni rezultat. To potrjuje, da jim je bil jasen tudi sistem točkovanja.  
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3. FIZIČNA SPOSOBNOST IGRANJA, OBREMENITEV 

1. in 2. skupina: Igra ni bila fizično prezahtevna. Balinčke so lahko metali vsi. Vsi so 

kar dobro fizično pripravljeni, tako da se med samim igranjem niso preveč izmučili 

(ponavadi so njihove ure telovadbe bolj fizično zahtevne).  

 

 

Slika 6: Pozorno spremljanje igre. 

foto: Tatjana Novak, 2013 

 

 

4. INKLUZIVNOST 

1. skupina: Sodelovali so lahko vsi, le da so bili nekateri bolj drugi pa manj uspešni.  

2. skupina: Tudi v drugi skupini so lahko sodelovali vsi, vendar pa se je po nekaj 

metih ena izmed tekmovalk sama izključila iz igre, saj je menila, da ji to ne gre 

najbolje. Kljub moji spodbudi in spodbudi sotekmovalk je balinčke raje prepustila 

drugim. 

 

5. REKREATIVNOST 

1. in 2. skupina: Pri igranju so se zabavali. Igra je bila bolj družabne narave, kjer je 

bilo dovolj priložnosti za smeh. Pri igri se fizično niso preveč utrudili, so se pa 

vseeno malo razgibali, saj so po vsakem nizu pobirali balinčke.  
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6. TEKMOVALNOST 

1. in 2. skupina: Vsak posameznik se je trudil vreči balinček čim bližje belemu. 

Videlo se je, da želijo prispevati k zmagi, vendar tekmovalnost ni bila pretirana. Če se 

jim je met ponesrečil ali če so s svojim metom pomagali nasprotni ekipi do točke, so 

nekateri le smeje zmajevali z glavo.   

 

 

 

Slika 7: Skupinski pozdrav. 

Foto: Damir Novak, 2013 
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UČNA PRIPRAVA 

Ustanova: Sožitje Mengeš Prostor: telovadnica OŠ Domžale 

Število udeležencev:10 Datum: 10. 4. 2013 

Vsebina ure: igre z balinčki 

Stopnja učnega procesa: posredovanje novih informacij 

Raven znanja:  

- spoznajo boccio 

Razvoj gibalnih sposobnosti: 

- razvoj koordinacije rok 

- razvoj natančnosti 

- razvoj moči rok 

Cilji: 

Čustveno-socialna raven: 

- zadovoljevanje potrebe po igri 

- razvijanje sodelovanja med igralci 

Metodične enote: - met balinčka v stožce 

- približevanje rdečega/modrega balinčka belemu balinčku 

 

Oblike dela: skupinska, frontalna, individualna 

Metode dela: metoda igre, razlage, demonstracije 

Orodja in pripomočki: balinčki za boccio, lepilni trak, 6 stožcev, klop, merilni trak, sodniški 

lopar 

 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 13 min 

Uvod:  

Najprej se predstavim ter jim povem, da sem jih prišla naučit novo igro. Igro, ki je podobna 

balinanju in se imenuje boccia. Povem jim, da se moramo najprej ogreti, preden jo spoznamo.  

Splošno ogrevanje: 

Krožimo z glavo, rameni, z roko v komolcu, zapestju, krožimo z boki.  

Igra: »Bowling« 
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Na igrišče postavim 6 papirnatih stožcev (v obliki trikotnika), na njih pa dam balinčke. S 

kredo označim tudi mesto vsakega stožca. Naročim jim, naj se postavijo za klop (ki je 

oddaljena 2 metra od balinčkov). Dam navodilo, da se bo moral vsak posameznik najprej 

usesti na klop. Nato bo dobil tri balinčke, s katerimi bo moral podreti čim več papirnatih 

stožcev (to jim tudi demonstriram). Vsak podrt stožec bo prinesel eno točko. Tekmovalec z 

največ točkami zmaga. 

 

GLAVNI DEL Trajanje: 20 min 

Snovna priprava: 

Igra: Boccia 

Naročim jim, naj se usedejo na klop. Razdelim jim balinčke tako, da dam prvemu na klopi 

rdeč balinček, drugemu modrega, nato rdečega … Povem jim, da so vsi z rdečim balinčkom v 

rdeči ekipi, vsi z modrim pa v modri ekipi. Predstavim jim potek igranja: Na igrišče bom 

postavila bel balinček. Svoj balinček bodo morali vreči čim bližje belemu balinčku, ampak 

šele potem, ko jim bom z loparčkom pokazala, katera ekipa je na vrsti (Če pokažem rdečo 

stran loparja, tekmuje rdeča skupina, če modro, je na vrsti modra). Postavim bel balinček. 

Pokažem, da je najprej na vrsti rdeča ekipa in povem, da lahko eden izmed njih odvrže rdeč 

balinček. Nato pokažem modro stran loparja in povem, da lahko nekdo, ki ima moder 

balinček, opravi met. Nato čakajo na moj znak, da spet pokažem, katera ekipa je na vrsti 

(razložim, da je vedno na vrsti ekipa, katere balinčki so bolj oddaljeni od belega balinčka kot 

od nasprotne ekipe). Ko je odvrženih vseh 10 balinčkov, je konec prvega seta in določi se 

zmagovalca prvega seta (skupina, katere barvni balinček je najbližje belemu), ki dobi eno 

točko. Po potrebi še sproti razlagam pravila. 

 

Metodična priprava: 

Razlaga pravil posamezne igre 

Demonstracija pravilne izvedbe posamezne igre 

Razdelitev v skupine 
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Količinska priprava: 

Razlaga: 5 minut 

Razdelitev v skupine: 2 minuti 

Trajanje posamezne igre: 

- »bowling«: 10 minut 

- boccia: 20 minut 

 

Organizacijska priprava: 

»Bowling«: Tekmovalci med metanjem balinčka sedijo na klopi.  

Boccia: Razporejeni so v dve skupini (rdeča/modra). Sedijo na klopi. Na začetku klopi je 

igralec iz rdeče ekipe, nato igralec iz modre, rdeče … 

 

ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 5 min 

 Povprašam jih, če bi želeli katero izmed današnjih iger ponoviti. Na njihovo željo odigramo 

predlagano igro. Nato skupaj pospravimo balinčke, klop in odstranimo lepilni trak s tal 

telovadnice. 

 

Analiza učne priprave 

1. MOTIVACIJA , ODZIV, VZDUŠJE 

Večina je bila motivirana za igranje. Pripravila sem stožce za prvo igro in poklicala 

prvega izmed njih, da se usede na klop. Medtem ko je hodil proti klopi, se je že nekdo 

drug usedel na njegovo mesto, saj je želel čim prej metati. Ko so prihajali do klopi, da 

bi metali, so delovali veseli, da so prišli na vrsto. Večinoma so kazali veselje ob 

vsakem podrtem stožcu in pohvali za dober met. Tudi med igranjem boccie sta 

predvsem dva tekmovalca z Downovim sindromom izražala zadovoljstvo ob svojem 

dobrem metu ali razočaranje nad ponesrečenim metom.  

 

2. RAZUMEVANJE NAVODIL IN POTEKA IGRE 

Igro boccia sem želela izpeljati tako, kot sem si jo zastavila v pripravi, vendar pa sem 

kmalu videla, da sem si zamislila prezahteven način igranja. Namesto, da bi z 

loparčkom pokazala, katera stran je na vrsti in počakala, da se sami dogovorijo, kdo 
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bo vrgel, sem rajši določila, da bodo metali po vrsti (najprej od leve proti desni, drug 

set od desne proti levi, nato spet v obratni smeri …). Ta sistem igranja so usvojili. 

Tisti z zmerno motnjo v duševnem razvoju so razumeli, da morajo svoj balinček vreči 

čim bližje belemu (proti belemu). Vsi ostali igralci (osebe s težjo ali težko motnjo), 

razen enega, so balinčke sicer metali proti belemu balinčku, vendar bi za nekatere 

težko ocenila, da so vedeli, kaj počnejo. Pri enem izmed oseb s težko motnjo je bilo 

zelo očitno, da je metal balinčke brez cilja. Razumel je le to, naj ga vrže. Po 

zaključenem setu je večina vedela, katere barve balinček morajo pobrati z igrišča.  

 

 

Slika 8: Veselje tekmovalcev. 

foto: Eva Novak, 2013 

 

3. FIZIČNA SPOSOBNOST IGRANJA, OBREMENITEV 

Telesno so bili vsi sposobni igranja. Čeprav sama igra ni fizično naporna, pa je ena 

od spremljevalk povedala, da je za njenega varovanca veliko že to, da vstane s klopi, 

počepne, pobere balinček, ponovno vstane in se usede na klop.  

 

4. INKLUZIVNOST 

Sodelovali so lahko sicer vsi, vendar niso vsi razumeli, kaj je cilj igre. Kljub temu so 

bili lahko vključeni v samo igranje, vendar pri njih ni šlo za igranje boccie, ampak 

zgolj za metanje balinčkov. S svojo prisotnostjo tako niso prispevali k boljšemu 

rezultatu ekipe, razen če so slučajno vrgli v bližino belega balinčka.  
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5. REKREATIVNOST 

Večinoma so bili dokaj okorni, tako da so se s samim igranjem boccie, ki pravzaprav 

ni fizično naporna igra, prav oni najbolj rekreirali. Že to, da so najprej prestopili klop 

in se usedli nanjo, jim je vzelo veliko časa, kar pove, da so bili najmanj gibljivi od 

vseh, ki sem jim predstavila boccio. Po vsakem nizu so morali vstati, oditi do 

balinčka, počepniti/se skloniti, vstati in oditi  nazaj do klopi, kamor so se ponovno 

usedli.  

 

6. TEKMOVALNOST 

Pri redkih je bilo zaznati tekmovalnost. Balinčke je večina metala proti belemu 

balinčku, vendar pa je bilo očiten trud zaznati le pri dveh tekmovalcih. Nad slabim 

metom sta zmajevala z glavo ob dobrem metu pa sta se zelo razveselila.  
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11. REZULTATI 

 

11. 1 Cilj 1 

Cilj »predstaviti boccio kot tekmovalno, rekreativno in inkluzivno igro« je bil 

dosežen. V igranje boccie so bili vsi (tudi tisti, ki niso točno razumeli, kaj morajo 

početi) vključeni, vedno je bilo prisotno tekmovanje (nekje bolj, drugje manj), poleg 

tega pa so se z igranjem lahko tudi rekreirali.  

 

11. 2 Cilj 2 

Drugi cilj, ki sem si ga zastavila, je bil »pripraviti prilagojen predstavitveni program 

boccie za različne skupine glede na starost, telesne in duševne sposobnosti 

posameznikov«. Cilj sem dosegla, saj sem za vsako skupino posebej načrtovala potek 

predstavitve boccie, ki sem ga prilagodila glede na njihove sposobnosti. Mlajšim 

osebam sem prilagodila navodila igre. Pravila igre sem povedala postopoma po 

korakih, s čim več demonstracije ter z vmesnimi vprašanji, s katerimi sem preverila 

razumevanje navodil. Starejšim osebam sem podala več informacij o tem, komu je 

namenjena boccia, iz kje izvira, kateri pripomočki se vse uporabljajo … Osebam z 

motnjami v duševnem razvoju sem pravila igre zelo poenostavila. Balinčke so metali 

glede na to, kako so sedeli in ne glede na stanje balinčkov na igrišču. Bistveno je bilo 

le to, da ko pridejo na vrsto, barven balinček poskusijo vreči čim bližje belemu 

balinčku.   

 

11. 3 Cilj 3 

 »Preizkusiti in analizirati prilagojen predstavitveni program boccie z otroki, 

mladostniki in starejšimi« je bil moj tretji cilj. Načrtovane predstavitve sem v 

izbranih skupinah izvedla in jih kasneje analizirala, zato je tudi zadnji cilj dosežen.  
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11. 4 Hipoteza 1 

Prva hipoteza se je potrdila. Igranje boccie lahko poteka na različnih ravneh. Lahko je 

le igra za druženje, zabavo, sprostitev, lahko pa je tudi bolj tekmovalne narave, kjer 

lahko posameznik izživi svojo tekmovalnost. Je lahko igra za preživljanje prostega 

časa ali pa igra, s katero si krepimo svoje sposobnosti (motoriko, koordinacijo, 

pozornost, koncentracijo …). Igro se lahko tudi prilagodi sposobnostim 

posameznikov, ne da bi s tem izgubili podobnost s prvotno obliko igre.  

 

11. 5 Hipoteza 2 

Hipoteza je delno potrjena. Lahko potrdim, da jo lahko igrajo ljudje različnih starosti, 

tako najmlajši kot najstarejši, saj igra ni fizično in miselno prezahtevna. Tudi kar se 

tiče telesne oviranosti, je edini pogoj to, da lahko premikajo vsaj en del telesa, s 

katerim lahko ob pomoči druge osebe balinček spustijo po posebni rampi proti 

belemu balinčku. Osebe z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju so tudi 

sposobne razumeti potek igre, kar jim omogoča igranje. Omejitve se pojavijo pri 

nekaterih osebah s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Nekateri razumejo, kaj 

morajo početi, drugi pa ne. Zaradi zmanjšanih intelektualnih sposobnosti ne 

razumejo, da je bistvo igre približati barven balinček čim bližje belemu balinčka. Če 

tega ne razumejo, ne gre več za igranje boccie, ampak zgolj za metanje balinčkov. 

Seveda je to vseeno dobrodošlo za njihov motorični razvoj, samega dejanja pa ne 

moremo označiti kot igranje boccie.   

 

11. 6 Hipoteza 3 

Hipoteza je potrjena. Večinoma so bili motivirani in navdušeni za igranje, prav vsi pa 

so bili pripravljeni spoznati novo igro in jo nato odigrati. Nihče se ni na igro odzval z 

negodovanjem ali odporom. Tudi oseba, ki je po nekaj odvrženih setih prenehala z 

igranjem (in še to zaradi mnenja, da pri metanju ni uspešna), je učenje nove igre 

sprejela pozitivno.  
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12. SKLEP 

 

Na podlagi predstavitve boccie in analize učnih priprav lahko potrdim naslednje 

hipoteze: 

1. Boccia je zasnovana tako, da omogoča igranje na različnih ravneh 

2. Odziv boccie je v vseh skupinah pozitiven. 

  

Delno sem lahko potrdila hipotezo: 

1. Prilagojena izvedba boccie omogoča igranje osebam vseh starosti in ne 

izključuje nobene vrste telesne ali duševne oviranosti.  

  

Cilji, ki sem si jih zastavila, so bili doseženi. Vesela sem, da so se na predstavitev vsi 

odzvali z zanimanjem. Nihče izmed udeleženih ni vedel, kaj je boccia, tako da sem 

zadovoljna, ker sem jim lahko predstavila nekaj novega in, upam da, s tem tudi 

prispevala k širjenju te igre.  

 

Med samimi predstavitvami boccie je bilo težko voditi igro in hkrati opazovati celo 

skupino. Tako obstaja možnost, da sem spregledala kaj takega, kar bi vplivalo na 

zaključke raziskave. Med uro si je bilo težko zapisovati moja opažanja, zato sem jih 

po posamezni predstavitvi poskušala zapisati čim prej, s čimer pa se vseeno nisem 

izognila izgubi podatkov. Bilo bi bolje, če bi ure snemala s kamero, saj bi jih lahko 

kasneje bolj natančno pregledala in preučila. 

 

Pri predstavitvah boccie so osebe spoznavale zgolj igro, težko pa so povezali to igro z 

osebami s cerebralno paralizo. Zanimivo bi jih bilo soočiti z igralci s cerebralno 

paralizo, da bi skupaj odigrali nekaj iger. Videli bi, da so jim lahko, kljub svoji 

oviranosti, močni nasprotniki. Tako ne bi samo v celoti spoznali igro boccia, ampak 

bi prav preko nje mogoče lažje sprejeli osebe s posebnimi potrebami, izgubili 

morebitne zadržke in jih začeli obravnavati kot sebi enake.  
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14. PRILOGE 

 

Priloga 1:  Obrazec za soglasje staršev 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Eva Novak, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. V okviru diplomske naloge z naslovom Boccia kot tekmovalna, 

rekreativna in inkluzivna igra bi z vašim otrokom,  

______________________________, izvedla uro športne vzgoje. Predstavila bi jim 

igro boccia (dvoransko balinanje za osebe s cerebralno paralizo in gibalno ovirane), 

ki bi jo nato skupaj odigrali. Med igro bi opazovala njihove motorične sposobnosti, 

aktivnost, motiviranost, zanimanje za igro, razumevanje navodil in pravil igre. 

Prosim, da s podpisom dovoljujete izvedbo ure in zapis opažanj v diplomski nalogi. 

Vsi zapisi bodo anonimni.  

 

 

Podpis staršev: ___________________________ 

 


