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POVZETEK 

Gibalne sposobnosti učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju lahko spremljamo in 

vrednotimo s pomočjo športno-vzgojnega kartona, ki se vsako leto izvaja na šolah s 

prilagojenim programom. S športno-vzgojnim kartonom spremljamo in vrednotimo 

tudi vzdržljivost, ki jo uvrščamo med funkcionalne sposobnosti. V diplomskem delu 

smo želeli ugotoviti, kakšna je vzdržljivost med izbrano skupino šestih učencev in 

šestih učenk z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki smo jo merili s tekom na 600 m. 

Eksperimentalna skupina treh učencev in treh učenk je sodelovala v 6-tedenskem 

programu, kjer smo dvakrat tedensko razvijali vzdržljivosti, trije učenci in tri učenke 

pa pri vadbi niso sodelovali. Ugotovili smo, da izbrani učenci Podravske regije z 

LMDR niso dosegli slabših rezultatov na področju vzdržljivosti v primerjavi s 

povprečnimi vrednostmi učencev iste kronološke starosti brez LMDR. Štiri deklice z 

LMDR so dosegle celo boljše rezultate kot deklice brez LMDR iste kronološke 

starosti. Vsi izbrani učenci z LMDR, ki so bili vključeni v 6-tedenski program za razvoj 

vzdržljivosti, so izboljšali svoje rezultate lanskoletnih meritev. Pričakovali smo, da 

bodo vsi učenci in učenke v eksperimentalni skupini napredovali bolj kot učenci v 

kontrolni skupini, kar pa se ni zgodilo, zato smo to hipotezo zavrnili. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE:   

vzdržljivost, tek na 600 m, športno-vzgojni karton, motnja v duševnem razvoju, nižji 

izobrazbeni standard 
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ABSTRACT 

 

The state of physical and motor development, tracked by the physical education 

report card, shows that we are entering a serious crisis caused by a change in 

lifestyle. The biggest negative changes were tracked in general endurance. The 

purpose of this study was to determine the change in time needed by pupils with 

minor psychological impairment for a 600 m run in the timeframe of a year. Therefore 

two groups of pupils were tracked, of which the experimental group participated in a 

six week, twice a week endurance improvement programme. We chose the 

participating students from schools with lower educational standards. Pupils of both 

schools were of comparable age as well as had the same gender ratio. At each 

school six pupils from fourth to sixth grade, three girls and three boys, meaning a 

total of 12 pupils were chosen. Subject of the analysis were the change in time 

needed for a 600m run for each pupil and the difference between the control and 

experimental group in the timeframe of a year, as well as the comparison with 

average results of same age, non-impaired pupils from the Podravska region. It was 

found that pupils of the experimental group achieved slightly better results than pupils 

from the control group. Surprisingly, the times of pupils from the control group also 

improved in the cause of a year. 
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1 UVOD 

 

»Kar slišim, pozabim, kar vidim, si zapomnim, kar naredim (z gibanjem), razumem in 

znam.« (Vzhodnjaški rek) 

 

Poudarja se, da je pravica do predmeta šport med šolanjem zagotovljena vsem ne 

glede na telesne in duševne sposobnosti posameznikov. (Škof in Žvan, 2007) 

Prizadevati si moramo, da bo vadba prijetna, varna in da ne bi od nje izključili 

nikogar, ki si športa želi, potrebuje ali mu ta pravica pripada. (Vute, 1999) 

  

Vzdržljivost je gibalna sposobnost človeka, ki je najbolj povezana z njegovim 

zdravjem, telesno vitalnostjo in kakovostjo njegovega življenja. Človek s slabšo 

vzdržljivostjo težje prenaša vsakdanje napore, stike z ljudmi in slabe tolerira strese 

okolja. (Škof in Žvan, 2007) 

 

Stanje telesnega in gibalnega razvoja spremljamo in vrednotimo preko športno-

vzgojnega kartona (v nadaljevanju ŠVK). V zadnjih letih analiza kaže, da vstopamo  

zaradi spremenjenega načina življenja v resno krizo. Razloge bi lahko iskali v 

sodobnem negativnem vplivu informacijske in potrošniške družbe. (Kovač, Starc in 

Strel, 2010) 

 

Pomembno je, da mladostnik svoj prosti čas posveča športnim dejavnostim, saj se 

tako sprosti in uresničuje posebne interese, pridobiva nova spoznanja in socialna 

ravnanja. (Kovač in Strel, 2000) 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju LMDR) so v primerjavi z 

učenci redne osnovne šole (v nadaljevanju OŠ) gibalno manj uspešni. Pojavljajo se 

primanjkljaji pri vseh temeljnih gibalnih sposobnostih. Za razumevanje položaja 

učencev z LMDR v šoli je dobro vedeti, da je motnja v duševnem razvoju (v 

nadaljevanju MDR) v interakciji z drugimi področji, kot so: psihomotorično, konativno, 

socialno in telesno-funkcionalno. (Kremžar, 1990) 

 

Škof (2007) po različnih študijah in raziskavah ugotavlja, da otroci in mladostniki za 

zdrav razvoj potrebujejo dnevno do eno uro intenzivne telesne dejavnosti. Takšne 

vrednosti telesne dejavnosti ne dosega niti polovica slovenskih otrok. Zaradi tega 

opaža upad telesnih zmogljivosti, predvsem vzdržljivosti. Posledično peša tudi 

njihovo zdravje in slabše prenašajo šolske obveznosti. 

 

Na otrokov motorični razvoj sistematično vplivamo s procesom predmeta šport, velik 

vpliv pa imajo njegove prostočasne dejavnosti. Šolski predmet šport naj bi 

predstavljal razvoj gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, bil pa naj bi tudi 

proces sekundarne socializacija za razvijanje družbenih vrednot, norm, etičnih načel 

in vzorcev vedenja. (Kovač in Strel, 2000) 

 

Neustrezni programi imajo lahko negativne posledice, ki se odražajo na vseh 

področjih. Če želimo delovati na celostni razvoj otroka, je nujno potrebno, da svoja 

izhodišča iščemo v otroku samem. V učnem procesu je potrebno imeti pripravljene 

programe gibalnih aktivnosti, ki bodo omogočile otroku kakovosten razvoj. V to naj 

bodo vključeni vsi primarni cilji (ustvarjalnost, uspeh, veselje, zabava, igra). (Pišot, 

2000) 

 

Cilj športnih dejavnosti naj bi težil k razvijanju športne kulture. To pa je možno doseči 

tako, da učitelji opravijo dolžnosti in realizirajo nivojsko opredeljen program športa na 

vseh stopnjah šolanja otrok in mladine. (Rajtmajer, 2000) 
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V času pubertete imajo na rezultate velik vpliv biološke spremembe in zelo različna 

dinamika razvoja vzdržljivosti pri fantih in dekletih. Če izhajamo iz humanih vrednot 

športne vadbe mladih, bi  pri ocenjevanju morali upoštevati pozitiven pristop, kriterij 

uspešnosti pa bi bil napredek posameznika. Tako je lahko pohvaljen, uspešen, 

zmagovalec vsak, ki je za tekmovanje (preizkus) vložil ves svoj čas in se potrudil po 

svojih najboljših močeh. Tak pristop ohranja motivacijo vadečih. Z vzgojnega vidika bi 

bilo v okviru predmeta šport za razvoj splošne vzdržljivosti smiselno vključevati 

namesto vaj teka več sproščenega pogovornega dolgotrajnega teka v naravi. (Škof, 

2007) 

 

Če razumemo vpliv športa na zdravo življenje in dobro počutje, lahko pomagamo 

mladim izoblikovati lastno samopodobo na področju doživljanja in dojemanja svojega 

telesa. S poznavanjem njihovih potencialov in individualnih potreb lahko s 

prilagojenimi programi pomagamo pri premagovanju vsakodnevnih situacij. (Kovač in 

Strel, 2000) 

 

Namen pregleda dejavnosti, povezanih s športom in ljudmi s posebnimi potrebami, je 

pritegniti večjo pozornost družbe za njihove potrebe. Je korak več k uresničitvi športa 

za vse. (Vute, 1999). 
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2.1 OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

»Samo na dva načina lahko živimo svoje življenje. Prvi je, kot da čudežev ni. Drugi 

je, kot da je vse čudež.« (Einstein, po Krajnc in Nemec, 2011, str. 196) 

 

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z MDR, slepi in slabovidni otroci, gluhi in 

naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 

dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otroci 

z motnjami vedenja in osebnosti. (Zavod RS za šolstvo, 2014) 

 

Programi, v katere se otroci z MDR lahko vključijo (glede na starost in težavnost 

motnje), so naslednji (prav tam): 

- program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, 

- prilagojen program za predšolske otroke, 

- vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, 

- prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom, 

- prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom (v nadaljevanju NIS), 

- poseben program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in 

težko MDR in drugi posebni programi in 

- vzgojni programi.  

 

2.1.1 Otroci z MDR 

 

Že zgodaj v otroštvu prepoznamo težave s posploševanjem in mišljenjem, ki kaže na 

upočasnjeno kognitivno delovanje na konkretni ravni. Pogosto se ob tem pojavijo še 

druge težave (npr. oblikovanje predstav, zaznavanje, pomnjenje in kratkotrajna 

pozornost). Pogosto imajo ti otroci še govorno-jezikovno motnjo, motnjo gibanja, 

čustvene težave in težave s socialnim prilagajanjem. (Krajnc in Nemec, 2011) 
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Otroci, ki imajo intelektualne sposobnosti na meji in pri katerih je viden neharmonični 

razvoj, lahko v programu s prilagojenim izvajanjem dosegajo minimalne standarde z 

dodatno strokovno pomočjo. (Zavod RS za šolstvo, 2014) 

 

Glede na stopnjo duševne motnje razlikujemo (prav tam): 

a) Otroke z LMDR: 

Ti otroci imajo znižane učne sposobnosti. Dosegajo lahko temeljna šolska znanja v 

prilagojenih pogojih, vendar to ne zagotavlja, da bi pridobili tudi minimalne standarde 

znanja, ki so določeni v izobraževalnih programih. Če šolanje poteka ustrezno, se te 

osebe usposobijo za manj zahtevne poklice in živijo samostojno socialno življenje. 

b) Otroke z zmerno MDR: 

Sposobnosti so pri vseh otrocih različno razvite. Ti otroci osvojijo osnove branja, 

pisanja in računanja, na drugih področjih (gibalno, likovno in glasbeno) so lahko 

uspešnejši. Svoje potrebe in želje znajo sporočati ter tudi sodelovati v enostavni 

komunikaciji. Samostojno skorajda ne morejo živeti, saj potrebujejo pomoč pri večini 

opravil celo življenje, čeprav zmorejo preprosta dela, ki zadevajo njih same. 

Sposobni so opravljati določena enostavna dela, vendar so le izjemoma socialno 

neodvisni. 

c) Otroke s težjo MDR: 

Otroci s težjo MDR zmorejo opravljati le najosnovnejša opravila, vendar tudi pri skrbi 

zase pogosto potrebujejo pomoč. Orientirajo se le v ožjem okolju in so odvisni od 

nenehnega varstva. Pogosto to motnjo spremlja še težava z gibanjem, druga motnja 

in bolezen.  

d) Otroke s težko MDR: 

Otrok s to motnjo sodeluje le v določenih aktivnostih in potrebuje nenehno nego, 

varstvo, pomoč in vodenje. Njegovo gibanje je omejeno, večinoma pa to motnjo 

spremljajo še druge motnje, bolezni in obolenja. Zelo težko tudi razumejo in 

upoštevajo navodila. 
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2.2 GIBALNE SPOSOBNOSTI OTROK IN 

MLADOSTNIKOV 

 

»Gibanje je dihanje, spoznavanje zunanjega sveta, medsebojno komuniciranje, 

učenje, hranjenje, delo… Skratka, gibanje je vtkano v vsak najmanjši delček 

človekovega življenja.« (Škof in Žvan, 2007, str. 183) 

 

Motorični živčni sistem in mišičevje nam omogočata, da se lahko gibamo. Oboje 

skupaj imenujemo živčno-mišični sistem. Motorični živčni sistem je sestavljen iz 

živčnih struktur osrednjega in perifernega živčevja, ki je povezano in hierarhično 

urejeno (prav tam): 

a) Premotorični del možganske skorje in suplementarno motorično področje: 

prva raven, najvišja raven – oblikuje strategije in programira gibanje. Tukaj 

so najpomembnejši nadzorni in integracijski sistemi. 

b) Možgansko deblo: druga raven – oblikuje gibanje tako, da združuje 

motorične ukaze iz višjih centrov in obdela informacije, ki prihajajo iz 

hrbtenjače in čutil; uravnava mišični tonus in držo ter omogoča številne 

refleksne odgovore. 

c) Primarna motorična možganska skorja: tretja raven – to je vozlišče, v 

katerega se stekajo motorične pobude (ukazi za gibanje) iz najvišjih centrov 

motoričnega sistema v možgansko deblo, hrbtenjačo in do motoričnih 

nevronov. 

d) Hrbtenjača: četrta raven, najnižje ležeča enota – izvablja refleksne 

odgovore na dražljaje. 

 

Za motorično delovanje so zelo pomembni še mali možgani, bazalni gangliji in 

limbični sistem. (prav tam) 
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Slika 1: Hierarhična urejenost živčno-mišičnega sistema (Škof in Žvan, 2007, str. 

184) 

 

Če smo v gibanju dovolj učinkoviti, nas to lahko privede do boljšega rezultata. Vsako 

gibanje je za živčno-mišični sistem zelo zapletena naloga. (prav tam)  

 

Informacije se obdelujejo v šestih fazah, ki se v športni pedagogiki najpogosteje 

omenjajo; te faze v nastajanju gibanja so (prav tam): 

1. zaznava lastnega telesa in okolja, kjer se izvaja gibanje (receptorski 

sistem), 

2. prenos informacij iz receptorjev v centralni živčni sistem, 

3. proces obdelave vhodnih informacij in oblikovanje gibalnega odgovora, 

4. oblikovanje gibalnega ali centralnega ukaza, 

5. gibalna akcija (izvedba gibanja), 

6. izvajanje nadzora in korekcija (modifikacija gibanja, ki temelji na primerjavi 

zahtevanega in opravljenega gibanja.  
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2.2.1 Gibalni/motorični razvoj 

 

Naravne oblike gibanja so najosnovnejša gibanja, ki jih potrebujemo za obstoj v 

okolju. Z naravnimi oblikami gibanja otrok krepi telesne in duševne sposobnosti ter 

tako rešuje probleme. Pri normalnem razvoju otrok gibalni razvoj poteka po določenih 

stopnjah, te stopnje se pa zelo hitro spremenijo, če gre za duševno, telesno ali 

kombinirano motnjo. Če stopnja gibalnega razvoja ni dosežena, se lahko v naslednji 

stopnji pokažejo težave, saj vsaka naslednja stopnja temelji na predhodnih. Otrok je 

točno ob določeni starosti zrel za določen gibalni vzorec, zato se lahko še kako 

trudimo otroka učiti gibalnih vzorcev, ampak če ni dovolj star, je naš trud zaman. 

(Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003) 

 

Tabela 1: Stopnje gibalnega razvoja pri normalnem razvoju otrok (Cerar, Markun 

Puhan, Srebot in Vidovič, 2003) 

Starost Opis stopnje 

do 2. meseca • preval z boka na hrbet 

• dviganje glave 

• nepremično gledanje negibnih predmetov 

• obračanje glave k svetlobi in v smer zvoka 

• prijem prsta 

3 do 4 mesece • igra z rokami 

• obračanje glave za materinim zvokom 

• z očmi spremlja premikajoč predmet 

6 mesecev • samostojno sedenje 

• obračanje s trebuha na hrbet in s hrbta na bok 

• pri ležanju na trebuhu dviguje noge in roke 

• prijema predmete pred seboj z roko 

7 mesecev • gibanje v sedečem položaju 

• valjanje 

• plazenje 

• stoji ob opori 

8 mesecev • plazenje po vseh štirih 

• metanje predmetov 

• pincetni prijem 

• držanje dveh predmetov hkrati 

• trganje papirja 

9 mesecev • plazenje po stopnicah 

• stoja in držanje z eno roko 

• udarjanje predmetov enega ob drugega 
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10 mesecev • gibanje po prostoru 

• sedanje in vstajanje 

• razmetavanje 

• pitje iz skodelice 

• razumevanje preprostih besed 

11 mesecev • hoja ob opori 

• stoja brez opore nekaj sekund 

• prijem klešč 

• spuščanje predmetov 

• držanje žlice 

12 mesecev • hoja in držanje z eno roko 

• grajenje stolpa z dvema ali tremi kockami 

• prečkanje ovir 

• izpolnjevanje ukazov (prinesi) 

od 12 do 15 mesecev • samostojna hoja 

• kazanje delov telesa 

• skrčenje kolen, sklanjanje in izročanje predmetov 

od 15 do 18 mesecev • hoja po stopnicah 

• hoja nazaj 

• hoja na eni nogi ob opori 

• pogost padec 

• igra v čepu 

• plazenje v višino 

• tek 

• čečkanje s prsti, slikanje 

• poskus slačenja 

• posnemanje domačih opravil 

od 18 mesecev do 2 let • tek 

• zaznavanje ritma (giblje se v ritmu) 

• stoja na eni nogi 

• skakanje 

• odriv z obema nogama 

• dejavnosti z obema rokama 

• odpiranje vrat 

• se delno že obleče 

• suha plenička tudi ponoči 

2 leti in pol • hoja po stopnicah – izmenična noga 

• hoja po prstih 

• vožnja tricikla 

• prelaganje predmetov in gradnja iz njih 

• zapenjanje gumba 

• večino obleče in sleče sam 

• poimenovanje stvari 

2 leti in pol do 3 let • metanje in ujemanje žoge 

• uporaba škarij 

• hoja je podobna odraslemu (zraven mahanje z rokami) 
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• riše kroge in vodoravne črte 

• nariše prepoznavno risbo 

od 3 do 4 let • izboljšuje natančnost, hitrost, vztrajnost, skladnost in 
ravnotežje 

• plezanje po lestvi 

od 4 do 5 let • usklajenost (koordinacija) gibanja 

• nadziranje gibanja 

• vožnja s kolesom 

• dominantnost 

• reševanje zahtevnih sestavljank 

• rezanje po črti s škarjami 

od 5 do 6 let • igre z žogo 

• brcanje žoge 

• metanje žoge v cilj 

• samostojno vezanje čevljev 

od 6 do 7 let • ritmični poskoki 

• začenjanje in ustavljanje v igrah 

• hoja v različnih hitrostih 

• skladnost v različnih gibih 

• izpopolnjevanje ravnotežja 

• sonožen skok v višino do 45 centimetrov 

od 7 do 11 let • elementarne gibalne igre 

• osnovne prvine športnih zvrsti 

• izpopolnjevanje moči, hitrosti in natančnosti gibov 

od 11 let dalje • spoznavanje svojega telesa in samega sebe 

• hitrost 

• moč 

• gibljivost 

• ravnotežje 

• skladnost 

• vztrajnost 

• izvajanje nalog dalj časa 

 

Osnovne gibalne vzorce pridobivamo z izkušnjami, te pa utrjujemo in izpopolnjujemo. 

Osnove gibanja imajo genetsko podlago in se razvijajo z učenjem in nadaljnjim 

razvojem. (prav tam) 

 

Poznamo nekaj osnovnih načel gibalnega razvoja (Škof in Žvan, 2007): 

a) Načelo vzajemnega delovanja – med razvojem se vzpostavi urejen odnos 

med obema stranema telesa; gibalni organi so parni. Urejen gib je mogoč 

pri vzajemnem delovanju mišic upogibalk in iztegovalk.  
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b) Zaporedje gibalnih razvojnih stopenj – razvoj gibanja temelji na razvoju 

nevroloških funkcij in sposobnosti. 

c) Načelo nepovratnosti – menjava vrstnega reda lahko povzroči zamenjavo 

posameznih stopenj in tako nastanejo posledice v razvoju gibanja. 

d) Razvojne smeri – motorični razvoj poteka v smeri, ki je točno določena; 

prej se razvijejo mišice v bližini trupa, ostale kasneje. 

e) Funkcionalna nesomernost – telesna somernost mora biti urejena, saj le 

tako lahko otroci vadijo s svojo prednostno stranjo. 

f) Motorični in senzomotorični razvoj – gibalni razvoj poteka v točno 

določenem zaporedju. 

g) Osnove paradigme gibalnega razvoja – gibalni razvoj poteka od glave 

navzdol ter od središča telesa navzven, od masovnih do samodejnih gibov 

in gibalnega nadzora. Gibalna funkcija vpliva na zgradbo telesa, razvojni 

mejniki se pri otrocih pojavljajo v različnih starostih.  

 

Gibalne spretnosti/ 
dejavnosti 

Gibalne sposobnosti 

Gibalni vzorci 

Motorični odzivi 

Funkcije kasnejšega dozorevanja 

Vidno, slušno 

Funkcije zgodnjega dozorevanja 

Ravnotežje, dotik, globinska zaznava 

Refleksi – gibanje za obstoj 

Prirojene živčne sposobnosti 

 

Slika 2: Model gibalnega razvoja (Škof in Žvan, 2007, str. 200) 

 

Slika št. 2 prikazuje gibalni razvoj. Nižje v shemi so osnove gibalnega razvoja in 

gibalno obnašanje, višje pa gibalne oblike, ki se pri človeku razvijejo kasneje. Takšno 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Rožman Katja; diplomsko delo 
 

12 

zaporedje je v senzoričnem sistemu, od katerih so ravnotežni sistem, čut za dotik in 

globinski čut dozoreli ob rojstvu, vidni in slušni sistem se razvijeta kasneje. (prav tam) 

Če poznamo značilnosti gibalnega razvoja malčka in predšolskega otroka, lahko 

boljše razumemo tudi gibalni razvoj v poznejših obdobjih. (prav tam) 

 

Gibalni razvoj se deli na naslednja obdobja (prav tam): 

a) Obdobje dojenčka in malčka (0–2 leti): 

Pri otroku sta zelo pomembni prvi dve leti življenja, kjer se postopno razvija zavesten 

nadzor gibanja. Izboljša se ravnotežje otroka in pospeši razvoj različnih gibalnih 

vzorcev (npr. hoja in kasneje tek).  

b) Predšolsko obdobje (2–7 let): 

V tem obdobju se začne otrok aktivno vključevati v različna gibanja. Odkriva in 

razvija številne gibalne spretnosti in sposobnosti. Tudi ravnotežje se izboljšuje, 

gibanje pa je vedno bolj koordinirano in ritmično. Med 3. in 4. letom običajno 

obvladajo zlasti naravna gibanja: tek, skok, metanje predmeta ter lovljenje žoge.  

Proti koncu obdobja so otroci sposobni izvesti že manj zahtevna sestavljena gibanja: 

teniški udarci, smučanje, osnove borilnih veščin, skoki in meti. Za razvoj gibalnih 

vzorcev je predvsem pomembno stimulativno okolje družine in bivalnega okolja 

otroka.  

c) Obdobje poznega otroštva (7–11 let): 

To je obdobje kompleksnih in specifičnih gibanj, kjer otrok povezuje in uporablja 

temeljne gibalne spretnosti (usvojena naravna gibanja). Gibanje uporablja v 

vsakdanjem življenju pri rekreaciji ali izbrani športni dejavnosti. Gibalne veščine 

postajajo vse bolj dovršene, natančne in lahkotne. Telesna rast se upočasni, kar 

ugodno vpliva na živčno-mišični sistem.  

Gibalno učenje zahteva uporabo nemotoričnih funkcij, ki so prostorska orientacija, 

gibalna predstava, logična kombinacija, odločitev za izvedbo giba in druge kognitivne 

operacije. 

d) Obdobje razvoja gibanja v času pubertetnega zagona rasti (11–15 let): 

Rast je v tem obdobju hitra in neenakomerna, zato je razvoj »informacijskih« gibalnih 

sposobnosti nekoliko upočasnjen. Tukaj se začenja puberteta, kar pa pomeni, da se 

morajo gibalne veščine in posamezne tehnike prilagajati telesnim spremembam. 

Hitro se razvija tudi kognitivno in čustveno področje. V tem obdobju se pogosto 

mlade usmerja v različne športne dejavnosti, ki so odločitev predvsem na podlagi 
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njihovih želja in interesov. Po 15. letu nastopi čas za razvoj »energijskih« gibalnih 

sposobnosti (moč, največja hitrost, absolutna vzdržljivost), predvsem na podlagi 

hormonskih vplivov in mišičnega dela.  

 

Med 10. in 15. letom pospešen telesni razvoj poruši ustaljene gibalne vzorce in 

zmanjša se gibalna učinkovitost otroka. Pride lahko celo do stagnacije ali 

nazadovanja. (Kovač in Strel, 2000) 

 

Gibanje in igra sta v prvih letih življenja prevladujoči dejavnosti. Zanimanje otrok za 

gibalne aktivnosti se je zaradi spremenjene prostočasne ponudbe (mediji, računalniki 

itd.) in manj kakovostnega procesa predmeta šport opazno zmanjšalo, to pa zelo 

negativno vpliva na gibalni razvoj. Pomembno je, če mladostnik svoj prosti čas 

posveča športnim dejavnostim, saj se tako sprosti in uresničuje posebne interese, 

pridobiva nova spoznanja in socialna ravnanja. (prav tam) 

 

2.2.2 Temeljne gibalne/motorične sposobnosti 

 

Temeljne gibalne sposobnosti so pogoj, da lahko otrok dvigne glavo, se valja, se 

plazi, sedi, hodi, skoči in tako naprej. Odgovorne so za uspešno izvajanje gibalno-

motoričnih nalog. (Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003) 

 

Otrok je po rojstvu nebogljeno bitje, ki je popolnoma odvisno od odraslih. Zna samo 

hitro in nekontrolirano mahati z rokami in nogami. Šele kasneje lahko stvari prime v 

roko, se drži pokonci in še veliko kasneje se sam giblje po prostoru. Za otroka so 

spodbude iz okolja zelo pomembne v zgodnjem otroštvu, predvsem do sedmega leta 

starosti, saj če karkoli zamudimo, to tudi težko nadoknadimo. Pomembno je, da otrok 

posnema starejšega, saj se tako veliko nauči. (prav tam) 

 

Vsi pa nimamo enako razvitih gibalnih sposobnosti. Pri otrocih z MDR in motnjo v 

telesnem razvoju se potek gibalnega razvoja spremeni, in sicer je vse pozneje in 

počasneje. Tako je tudi na drugih področjih: socialno, čustveno in intelektualno. 

Gibalni razvoj je odvisen od vsakega posameznika. (prav tam) 
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Pri uspešni izvedbi določene gibalne naloge sodelujejo vse temeljne gibalne 

sposobnosti in pri dejanju so aktivirane vse. Vsaka prispeva svoj delež, ne samo 

določene. (Kovač in Strel, 2000) 

 

Otrok mora neko gibanje nenehno ponavljati, da se le-to utrdi. Tako pride do 

avtomatizacije giba. Zato je potrebno izvesti nekaj tisoč ponovitev za še tako 

enostaven gib. Pri otrocih z motnjami pa se ta številka še nekajkrat poveča. Pri 

nekaterih do avtomatizacije sploh ne pride. (Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 

2003) 

 

Na razvoj gibalnih sposobnosti pa lahko ustrezno in načrtovano tudi vplivamo, saj to 

lahko otroku pomaga pri premagovanju določenih vsakodnevnih težav (npr. steči čez 

cesto, splezati po lestvi itd.). V različni literaturi se delitev temeljnih gibalnih 

sposobnosti razlikuje, najpogostejša pa je ta (prav tam): 

• moč, 

• hitrost, 

• gibljivost, 

• koordinacija, 

• natančnost, 

• ravnotežje in  

• vzdržljivost.  

 

2.2.2.1 Moč 
 

Moč je temeljna gibalna sposobnost, ki premaguje sile teže telesa ali sile zunaj 

njega. Pomembna je pri večini gibanj. Športniki moč vadijo z utežmi, pri otrocih pa se 

to izvaja drugače, saj je otroku breme že njihovo telo samo. Primerne za otroke so 

vaje potiskanja, opiranja, vlečenja, plazenja in kasneje plezanje, tek, skok, poskok, 

premagovanje ovir, prenašanje, vzpenjanje itd. Primerno je, če vadbo izvajamo kot 

poligon. (Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003) 

 

Poznamo več delitev moči. V knjigi avtor moč deli na tri oblike (prav tam):  

• eksplozivna moč (pri skokih), 

• maksimalna moč (premagovanje bremen), 

• vzdržljivostna moč (tek na večje razdalje). 
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Kovačeva in Strel (2000) moč delita tudi topološko, in sicer na moč rok, trupa in nog. 

Na moč vpliva genetska pogojenost, okolje in predvsem gibalna aktivnost. 

 

2.2.2.2 Hitrost 

 

Hitrost je temeljna gibalna sposobnost, kjer moramo nek gib izvesti čim hitreje ali pa 

v najkrajšem možnem času izvedemo več gibov zaporedoma. Hitrost delimo na štiri 

vrste (Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003): 

• hitrost enega giba (zamah, odriv, sunek itd.), 

• startni pospešek (kako iz štartnega položaja pridobimo največjo hitrost), 

• hitrost odziva na dogovorjen znak in 

• maksimalna hitrost (tek na krajšo razdaljo). 

 

Hitrost utrjujemo tako, da neko gibanje večkrat ponovimo. S tem postajamo hitrejši 

oz. uspešnejši. Pri osebah s posebnimi potrebami hitrost ni tako nujna in jo utrjujemo 

šele potem, ko se tehnika in koordinacija gibanja dovolj izboljšata. (prav tam)  

 

2.2.2.3 Gibljivost 

 

Gibljivost je prav tako temeljna gibalna sposobnost, kjer nek gib brez težav izvedemo 

z največjo amplitudo (npr. naredimo globok predklon, odklon, zaklon, razkorak skoraj 

do »špage«, zaročimo, naredimo most nazaj itd.). Gibljivost lahko izboljšamo z 

gimnastičnimi ali razteznimi vajami. Vaje moramo izvajati tehnično pravilno in počasi. 

Ko nek gib izvedemo, ga moramo nekaj sekund obdržati v končnem položaju in ob 

tem čutimo bolečino. (Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003) 

 

Gibljivost ni enako kot gibčnost in prožnost, zato teh pojmov ne smemo zamenjati 

(prožnost je gibljivosti podrejen pojem, gibčnost pa gibljivosti nadrejen pojem). 

Prožnost predstavlja lastnost mišice, ki se stegne ali skrči. Gibčnost je značilnost 

posameznika, ki je gibalno dobro razvit. Otrok, ki je hiter, gibljiv, močan, natančen, 

koordiniran, vzdržljiv in ima dobro ravnotežje, je gibčen. (prav tam) 
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Gibljivost je lahko odvisna od veliko dejavnikov, npr. od velikosti in oblik sklepnih 

površin, sestave kostnega mozga in hrustančnega tkiva sklepa, od viskoznosti 

tekočin v sklepu, elastičnosti mišičnega in vezivnega tkiva ter stanja živčnega 

sistema. Odvisna je tudi od starosti, spola, telesne temperature, temperature okolja, 

morfoloških značilnosti, gibalne dejavnosti in od drugih dejavnikov. (Pinter, 1996; po 

Kovač in Strel, 2000, str. 43) 

 

2.2.2.4 Koordinacija 

 

Koordinacija je kompleksna – sestavljena temeljna gibalna sposobnost. Nekateri jo 

poimenujejo tudi usklajenost gibanja ali pa pogovorno tudi spretnost. Povezana je z 

delovanjem kinestetičnega čutila v mišicah, saj nam pomaga občutenje položaja 

delov telesa ali celega telesa tudi z zaprtimi očmi (npr. se primemo za nos, dvignemo 

nogo, se popraskamo po glavi itd.). (Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003) 

 

Koordinirano gibanje je treba izvesti kot celoto. Pri prevalu moramo izvesti točno 

določeno zaporedje gibov. Če nek gib pozabimo oz. nam ga ne uspe izvesti, prevala 

ne izvedemo pravilno. Koordinirano gibanje novih gibanj temelji na predhodnem 

gibalnem znanju (npr. če znamo voditi košarkaško žogo na mestu, bomo znali voditi 

tudi rokometno žogo). (prav tam) 

 

Koordinirano gibanje naj bo tudi ekonomično, to pomeni, da aktiviramo le najnujnejše 

mišice in mišične skupine, ki so nujno potrebni pri izvedbi. Če določenega gibanja še 

ne izvedemo dovolj dobro, pri tem uporabljamo mišice, ki jih naj ne bi. Zato za 

izvedbo gibanja porabimo več energije in zmanjka nam energije za naslednje gibe. 

Bolj kot je gibanje osvojeno, manj nepotrebnih mišic pri gibu uporabimo. Koordinirano 

gibanje pomeni tudi to, da se ob pravem času vključijo prave mišične skupine, da se 

gibanje opravi čim bolj tekoče. (prav tam) 

 

Pomembno pri koordinaciji je tudi prilagoditev trenutnim razmeram. Če se pred nami 

pojavi velika luža, se mora naše telo nenadoma odzvati in jo preskočiti ali se kako 

drugače umakniti. Če se kdo odzove prepozno, pade v lužo. Osnovno gibanje se 
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spremeni v dopolnilno gibanje, saj moramo čim hitreje reagirati. To dopolnilno 

gibanje skušamo čim bolj vplesti v osnovno gibanje. (prav tam) 

 

2.2.2.5 Natančnost 

 

Natančnost je temeljna gibalna sposobnost, pri kateri zadenemo določen cilj ali 

vodimo nek predmet do cilja. Imenujemo jo tudi preciznost. Je zelo slabo raziskana 

gibalna sposobnost. (Kovač in Strel, 2000) 

 

Pri natančnosti zadevamo nek cilj, npr. z žogo na koš, strel na gol, met v tarčo itd., pri 

zadevanju cilja s predmetom, ki ga vodimo pa je primer sabljanje. Čim bolj tehnično 

pravilno bomo gibanje izvedli, bolj bomo natančni. Če hočemo biti vedno bolj 

natančni, moramo določeno gibanje večkrat ponavljati, vedno hitreje. (Cerar, Markun 

Puhan, Srebot in Vidovič, 2003) 

 

2.2.2.6 Ravnotežje 

 

Kadar vzpostavimo in zadržimo nek položaj, to temeljno sposobnost imenujemo 

ravnotežje. Ravnotežje je delno vezano na koordinacijo gibanja. V ušesu imamo 

čutilo za ravnotežje, ki nam pove gibanja gor-dol, naprej-nazaj, levo-desno, 

pospeševanja, zibanja, zamahovanja in krožna gibanja. Ravnotežni gibi so refleksni 

in jih izvajamo podzavestno. (Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003) 

 

Otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju imajo z ravnotežjem pogosto 

težave, zato se moramo vadbi le-te še bolj posvetiti in enako vajo izvesti večkrat. 

Otrok mora biti večkrat v položaju, ko mora vzpostaviti ali vzdrževati ravnotežni 

položaj (npr. hoja po ozki površini – črti, vrvi, gredi, ravnotežni klopci, stanje na eni 

nogi, skoki na mali prožni ponjavi itd.). Tukaj se pojavlja tudi strah pred višino in 

izgubo podlage, zato se določenim gibanjem izogibajo. (prav tam) 

 

2.2.2.7 Vzdržljivost 

 

Vzdržljivost je temeljna gibalna sposobnost, pri kateri učinkovito obvladujemo neko 

aktivnost, ne da bi pri tem upadla njena intenzivnost. Vzdržljivost se najbolje razvija 
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pri dalj časa trajajočem gibanju srednje intenzivnosti, med katere spadajo npr. 

dolgotrajnejši tek, plavanje, kolesarjenje itd. (Cerar, Markun Puhan, Srebot in 

Vidovič, 2003) 

 

Vzdržljivost je podrobno opisana v poglavju 2.3 od strani 19 naprej, saj je to temeljna 

gibalna sposobnost, ki smo jo raziskali v diplomskem delu v empiričnem delu. 
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2.3 VZDRŽLJIVOST 

 

»Vzdržljivost je sposobnost dolgotrajnega izvajanja gibanja srednje ali manjše 

intenzivnosti brez vmesnega ustavljanja ali počitka. Nekateri jo definirajo kot 

odpornost proti utrujenosti. Vzdržljivost je v tesni povezavi z osebnostno lastnostjo, ki 

ji pravimo vztrajnost.« (Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003, str. 25) 

 

Po SSKJ je vzdržljivost lastnost človeka, ki je vzdržljiv. Vzdržljiv je tisti, ki veliko 

vzdrži, prenese. (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000)  

 

Ko opravljamo določeno delo, je za to potrebna določena sposobnost. Isto 

obremenitev bi ljudje premagovali v različnem času, odvisno od njihove odpornosti 

na utrujenost. In prav to odpornost proti utrujenosti enačimo z vzdržljivostjo 

posameznika. (Škof, 2007) 

 

Škof označuje vzdržljivost kot sposobnost človeka, da lahko opravlja določeno 

dejavnost dlje časa, ne da bi zaradi utrujenosti moral to dejavnost prekinjati ali 

bistveno znižati njeno intenzivnost. Vsaka intenzivna dejavnost povzroča utrujenost 

in lahko bi rekli, da je vzdržljivost človekov potencial, s katerim se bori proti temu. 

(prav tam)  

 

Vzdržljivosti ne smemo enačiti z aerobnimi sposobnostmi. (prav tam) 

 

Strel in Kovač (2000) opisujeta vzdržljivost kot sposobnost učinkovitega 

obvladovanja aktivnosti brez upada njene intenzivnosti. (Strel in Kovač, 2000) 

 

2.3.1 Dejavniki vzdržljivosti človeka 

 

Vzdržljivost je v tesni povezavi z osebnostno lastnostjo, ki ji pravimo vztrajnost, 

seveda pa je pomemben element sposobnost delovanja srčno-žilnega in dihalnega 

sistema. (Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003) 
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Torej vzdržljivost je ena od gibalnih sposobnosti človeka, ki je najbolj povezana z 

njegovim zdravjem, telesno vitalnostjo in kakovostjo njegovega življenja.  Posledično 

ima slabša vzdržljivost številne negativne posledice za aktivno življenje človeka. To 

se kaže ob telesni, pa tudi mentalni dejavnosti, saj se človek hitreje utrudi, za obnovo 

po naporu pa potrebuje daljši odmor. V splošnem pa bi lahko rekli, da težje prenaša 

vsakdanje napore, stike z ljudmi in slabše tolerira strese okolja. (Škof in Žvan, 2007) 

 

Vzdržljivost je odvisna od številnih dejavnikov. V največji meri so to (prav tam): 

1) Funkcionalne sposobnosti organizma 

Pri funkcionalnih sposobnostih gre predvsem za dvoje. Pri prvem gre za učinkovitost 

presnovnih procesov, v katerih nastaja energija za gibanje. Človek mora za življenje 

in dejavnost sproti ustvarjati potrebno energijo. Ta se sprošča iz energijsko bogatih 

snovi, enostavnejših (enostavni sladkorji) in večjih molekul (sestavljeni sladkorji, 

maščobe, beljakovine). V presnovnih procesih se energija preoblikuje v ATP 

(adenozin trifosfat – univerzalno energijsko gorivo v organizmu). Celica mora zaloge 

ATP nenehno obnavljati, saj je njena zaloga v celici zelo majhna.  ATP se ustvarja s 

presnovo hranilnih snovi po treh različnih poteh: ob celičnem dihanju, ob 

mlečnokislinskem vrenju in ob fosforizaciji. V različnih športnih disciplinah je pomen 

posameznega energijskega procesa različen, vendar je v večini športov tekmovalna 

učinkovitost sinteza učinkovitosti vseh treh. Vse to pa je odvisno od številnih 

funkcionalnih sistemov, kot so srčno-žilni sistem, dihalni sistem, sistem 

termoregulacije in odzivnost žlez z notranjim izločanjem (hormonsko stanje). Ob 

vsakem ustvarjanju energije nastajajo stranski produkti, ki rušijo notranje ravnovesje 

v organizmu.  

2) Ekonomičnost trošenja ustvarjene energije 

Pri drugi funkcionalni sposobnosti gre torej za hitrost odpravljanja stranskih 

produktov presnovnih procesov. Telo mora poskrbeti za odpravo toplote, odpravo H+ 

ionov, prostih radikalov itd. v tolikšni meri, da ne ovirajo nadaljnjega poteka 

presnovnih procesov. Racionalnost trošenja energije je odvisna od tehnike izvajanja 

skozi celoten čas športne dejavnosti. Na tehniko gibanja in s tem na vzdržljivost pa 

vplivajo tudi mišična moč, gibljivost in ravnotežje. 

3) Morfološki dejavniki 
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Vpliv na vzdržljivost imajo tudi telesne dimenzije in sestava telesa, saj se telo pri 

gibanju ves čas bori z vplivom težnosti. Pri teku sta tako velika telesna masa in 

telesna višina negativna dejavnika. Tako je tudi pri večini športov.  

4) Psihološki dejavniki 

O uspešnosti pri športnih dejavnostih največkrat odločata motiviranost in psihična 

trdnost. Najpomembnejša dimenzija pri tem je vztrajnost – sposobnost vztrajanja in 

premagovanja manj prijetnih občutkov.  

5) Dejavniki okolja 

Temperatura, vlažnost in nadmorska višina so dejavniki okolja, ki lahko vplivajo na 

trenutno vzdržljivost posameznika.  

 

2.3.2 Vrste vzdržljivosti 

 

V različnih športnih dejavnostih so mehanizmi utrujenosti različni. Zato je tudi več vrst 

vzdržljivosti. Obstajajo različni kriteriji delitve. Glede na energijski oziroma fiziološko-

biokemijski vidik v osnovi ločimo mišično (anaerobno) in srčno-žilno (aerobno) 

vzdržljivost. (Škof, 2007) 

 

Govorimo pa tudi o splošni in specialni vzdržljivosti. Splošno vzdržljivost 

predstavlja srčno-žilna ali aerobna vzdržljivost in je pomemben element splošne 

telesne pripravljenosti vsakega športnika. Vsaka športna disciplina pa zahteva svojo 

specifično ali specialno vzdržljivost. (prav tam) 

 

Glede na čas gibanja vzdržljivost delimo tudi na kratkotrajno, srednjo in dolgotrajno 

vzdržljivost ter hitrostno vzdržljivost, dolgotrajno vzdržljivost in superdolgotrajno 

vzdržljivost. (Ušaj, 1993; po Kovač in Strel, 2000, str. 45) 

 

Mišično vzdržljivost določa sposobnost posameznih mišic ali mišičnih skupin. 

Imenujejo jo kar anaerobna vzdržljivost, saj je v visoki povezanosti s sposobnostjo 

produkcije velike mišične sile, ki jo zagotavljajo hitre motorične enote v mišici z 

učinkovito anaerobno presnovo. Kot uspešna se kaže v športnih dejavnostih, ki ne 

trajajo več kot minuto ali dve. (Škof, 2007) 
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Srčno-žilna sposobnost določa sposobnost organizma v celoti. Imenujejo jo tudi 

aerobna vzdržljivost, saj je visoko povezana z razvojem srčno-žilnega in dihalnega 

sistema in z oksidativno sposobnostjo počasnih mišičnih struktur. (prav tam) 

 

V športu je zelo malo čistih aerobnih oziroma anaerobnih naporov. Ponavadi gre v 

različnih športnih disciplinah za mešanico obeh naporov. Vsaka športna disciplina 

ima svoje biološko-biokemijske značilnosti, kar zahteva specifičnost pristopa in 

osnovna delitev navadno ni dovolj natančna. (prav tam) 

 

Za podrobnejši pregled moramo razumeti ravni vzdržljivosti glede na ravni 

fiziološkega napora. Definiramo lahko pet ravni intenzivnosti vadbe vzdržljivosti (vrst 

vzdržljivost) (prav tam): 

a) vzdržljivost v področju nizke intenzivnosti (aerobna vadba), 

b) vzdržljivost v področju zmerne intenzivnosti (aerobna vadba), 

c) vzdržljivost v področju srednje intenzivnosti (aerobno-anaerobna vadba), 

d) vzdržljivost v področju visoke intenzivnosti (aerobno-anaerobna vadba) in 

e) vzdržljivost v področju najvišje intenzivnosti (anaerobna vadba). 

 

 

Slika 3: Ravni vadbe vzdržljivosti (Škof, 2007, str. 319)  
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V programih šolskega in izvenšolskega predmeta šport je srčno-žilni ali aerobni 

vzdržljivosti namenjena največja pozornost. Za šolsko prakso je zanimiva in 

uporabna vadba v področju zmerne in srednje intenzivnosti. Za začetnike je primerna 

tudi nizka intenzivnost, za tiste, ki se pripravljajo na tekmovanja, pa vadba v področju 

visoke intenzivnosti. (prav tam) 

 

2.3.3 Metode za razvoj vzdržljivosti 

 

Z vadbo vzdržljivosti razvijamo za življenje pomembne obče človekove lastnosti, kot 

so vztrajnost, nepopustljivost, delavnost itd. Zaradi tega ima pri mladih 

nenadomestljivo vlogo. (Škof, 2007) 

 

Bistveno pri vadbi za razvoj vzdržljivosti je povečana intenzivnost ali čas trajanja 

obremenitve. Ni pomembno, da izvajamo vaje z vso močjo, ampak da jih izvajamo 

dalj časa z manjšo intenzivnostjo. Pomoč pri določanju vzdržljivosti nam je število 

udarcev srčnega utripa v eni minuti, ki naj ne bo višji od 160 in nižji od 120 udarcev. 

(Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003)  
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Slika 4:  Ravni intenzivnosti vadbe vzdržljivosti in metode za njihov razvoj (Škof, 

2007, str. 322) 

 

Poznamo tri temeljne metode za razvoj vzdržljivosti: neprekinjena metoda, 

intervalna metoda in fartlek. Za šolske otroke sta najprimernejša neprekinjena 

metoda in fartlek, v fazi priprav na tekmovanje pa tudi intervalna metoda. (Škof, 

2007) 

 

a) Neprekinjena metoda 

Neprekinjena metoda ali metoda dolgotrajnega neprekinjenega napora velja za 

najpreprostejšo, najstarejšo in najbolj uporabno metodo za razvoj vzdržljivosti. 

Najpogosteje se uporablja v začetnem delu pripravljalnega obdobja, kasneje tudi za 

vzdrževanje osvojene aerobne pripravljenosti. Uporabljamo neprekinjene teke, 

katerih intenzivnost je lahko nizka, zmerna ali srednja. Zmerna in srednja 

intenzivnostna vadba je osnovno sredstvo za razvoj vzdržljivosti otrok in mladine v 

rekreativnem športu. (prav tam)  
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b) Intervalna metoda 

Značilnost intervalne metode je izmenjavanje dolžine vadbe in odmora, ki sta že 

vnaprej določena. Pri tej metodi je intenzivnost višja kot pri neprekinjeni metodi. 

Zahtevnost določamo z dolžino intervala, hitrostjo teka, številom ponovitev, dolžino in 

vrsto odmora (lahkotna hoja, mirovanje). 

Poznamo dve vrsti intervalne metode. Pri pripravljalni fazi šolske mladine za 

tekmovanje in testiranje je primeren ekstenzivni ali aeroben intervalni trening, ki ga 

določa tipična oblika: kratkotrajni aerobni intervalni trening in dolgotrajni aerobni 

intervalni trening. Za kratkotrajni aerobni intervalni trening je značilno ponavljanje 

naporov in poudarek na količini vadbe. Dolgotrajni aerobni intervalni trening 

predstavlja sredstvo za razvoj specifične vzdržljivosti. Predstavlja zahtevno tekaško 

vadbo, uporabljamo pa jo v zaključku priprav na tekmovanje. Druga vrsta intervalne 

metode je intenzivni (anaerobni) intervalni trening, ki spada v področje najvišje 

intenzivnosti. V manjšem obsegu so primerne za zaključne priprave na tekmovanja, v 

glavnem pa za razvoj specialne vzdržljivosti v športih, ki trajajo do štiri minute. (prav 

tam) 

c) Fartlek 

Metoda fartlek je podobna oblika intervalnega treninga, ki se izvaja v naravnem 

okolju. Oseba, ki vadi, vsebino vadbe prilagaja naravnim okoliščinam. S to metodo 

lahko razvijamo vse ravni vzdržljivosti in splošno tekaško pripravljenost. Pri šolski 

mladini je uporaben v sklopu kondicijskih priprav. (prav tam) 

 

Metodični vidiki za vadbo splošne vzdržljivosti, ki je primerna za otroke in 

mladostnike (Unterrichtsbeispiele zur Förderung der motorischen Leistungsfähigkeit, 

2008):  

a) Napor ne sme preiti v popolno izčrpanost, saj pridejo otroci z nizko splošno 

vzdržljivostjo (predvsem otroci s prekomerno telesno težo)  že po zelo 

počasni tekalni hitrosti do svoje spodnje meje, ko nimajo več moči. 

b) Vaje za splošno vzdržljivost naj bi iz fizioloških in motivacijskih vzrokov 

potekale kot fartlek ali intervalne igralne forme. 

c) Znotraj učne skupine naj bi vadba potekala v skupinah, ki so diferencirane 

po zmogljivostih učencev. 

d) Trajanje vadbe naj bi bilo neprekinjeno najmanj tri minute. 
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e) Otroke z nižjo splošno vzdržljivostjo moramo na lep način privabiti k vadbi, 

ki je težja in obsežnejša. 

f) Pri spodbujanju vitalnosti in višje splošne vzdržljivosti bi morali v vadbo 

vključiti igre, vedenje v prostem času in trende iz sveta otrok (npr. rolanje, 

kotalkanje, kolesarjenje in plavanje), saj jim je to bližje in zanimivejše. 

g) Pri nenehni ponudbi različnih vadb pa moramo kljub vsemu najprej 

senzibilno dojemati in poslušati svoje telo (npr. zavestna izkušnja potenja, 

povečanje srčnega utripa itd.).  

 

Pomemben je predvsem prvi pristop k vadbi. Za otroka lahko pomeni zmago nad 

samim seboj, ponos na prve kilometre in splošno zadovoljstvo. V nasprotnem 

primeru lahko vadba vodi do razočaranja, spoznanje nemoči in tudi opustitev vseh 

dejavnosti, ki so povezane s tekom. (Škof, 2007) 

 

Izhodišča za načrtovanje in izvajanje vadbe vzdržljivosti (Cerar, Markun Puhan, 

Srebot in Vidovič, 2003): 

1) temelji naj na aerobnih obremenitvah, 

2) neprimerna je ekstremno dolgotrajna vadba, 

3) upoštevati moramo stopnje napora, 

4) povezati moramo vadbo s tehnikami osnovnega gibanja, 

5) upoštevati moramo postopnost in rednost, 

6) priprave na tekmovanja so nujne, 

7) cilj vadbe naj bo pozitiven odnos do teh vsebin, 

8) vadba naj poteka v naravi, 

9) upoštevati moramo zdravstveno stanje otrok/mladostnikov. 

 

Vzdržljivostni tek veliki večini, še posebej pa otrokom z MDR, ne ustreza. Tek 

opisujejo in primerjajo z bolečino ter dolgočasno in utrujajočo dejavnostjo, zato si je 

pred izvajanjem potrebno postaviti zanimiv in jasen cilj. (prav tam) 

 

Prepoznavanje stopnje napora 

Pri določanju stopnje napora moramo ločiti termina obremenitev in napor. 

Obremenitev je opredeljena športna dejavnost. Vsaka obremenitev povzroči določen 
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odziv telesa. Ko se organizem odzove na določeno obremenitev, to imenujemo 

napor. (Škof, 2007) 

 

Obremenitev definirajo (prav tam):  

a) količina vadbe (določena razdalja, število ponovitev itd.), 

b) intenzivnost vadbe (hitrost izvajanja dejavnosti), 

c) stopnja miselne zahtevnosti vadbe,  

d) zunanje okoliščine (naklon, temperatura, hitrost vetra itd.). 

 

Zahtevnost vadbe oziroma stopnjo napora lahko ocenimo s pomočjo dveh kriterijev 

(prav tam): 

1) subjektivni kriterij - določamo ga glede na občutke posameznika (frekvenca 

dihanja, zmožnost pogovora med tekom, rdečica, mimika obraza) in 

2) objektivni kriterij - določamo s pomočjo odziva nekaterih fizioloških in 

biokemičnih procesov (merjenje frekvence srčnega utripa, maksimalna 

poraba kisika, vsebnost laktata v krvi, merjenje pH itd.). 

 

Zanesljivejši so zagotovo objektivni kriteriji ocenjevanja, vendar so za to navadno 

potrebni dragi instrumenti in zapleteni postopki. Izkušen učitelj pa  lahko dovolj dobro 

prepozna dejanski napor na podlagi občutkov oz. zunanjih znakov, ki jih kažejo 

učenci ob določeni obremenitvi. (prav tam) 

 

2.3.4 Merjenje vzdržljivosti in vrednotenje dosežkov otrok v 

osnovni šoli 

 

Vzdržljivost lahko merimo neposredno in posredno. Merilo za neposredno merjenje je 

čas, v katerem je človek sposoben vzdrževati določeno intenzivnost dejavnosti. 

Vzdržljivost, merjena na tak način, je relativna vzdržljivost. V šolski praksi se 

najpogosteje uporablja posredni način. Njegovo merilo je čas dosežka, v katerem 

človek opravi določeno aktivnost. Imenujemo jo tudi absolutna vzdržljivost. Med 

posredne načine merjenja vzdržljivosti spadata tudi časovna izguba in indeks 

vzdržljivosti. Časovna izguba pomeni razliko med časom določene razdalje in časom 

v kratki hitrostni preizkušnji, ki jo pomnožimo s številom, potrebnim za isto določeno 
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razdaljo (primerjava teka na 60 m in 600 m). Indeks vzdržljivosti pove razmerje med 

hitrostjo v vzdržljivostni preizkušnji in največjo hitrostjo posameznika. (Škof, 2007) 

 

Ker imajo na rezultate zelo velik vpliv biološke spremembe v obdobju pubertete in 

zelo različna dinamika razvoja vzdržljivosti pri fantih in dekletih, je ocenjevanje 

absolutnih rezultatov lahko sporno. Če izhajamo iz humanih vrednot športne vadbe 

mladih, bi morali upoštevati pozitiven pristop, kriterij uspešnosti pa bi bil napredek 

posameznika. Tako je lahko pohvaljen, uspešen, zmagovalec vsak, ki je za 

tekmovanje (preizkus) vložil svoj čas in se potrudil po najboljših močeh.  Tak pristop 

ohranja motivacijo vadečih. Z vzgojnega vidika bi bilo v okviru predmeta šport 

smiselno vključevati namesto vaj teka več sproščenega pogovornega dolgotrajnega 

teka v naravi. (prav tam) 
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2.4 PREDMET ŠPORT V OSNOVNI ŠOLI Z NIŽJIM 

IZOBRAZBENIM STANDARDOM 

 

»Gibalne sposobnosti so samo eden izmed dejavnikov, ki opredeljujejo oziroma 

pogojujejo športno dejavnost otrok, mladine in odraslih; so pa odločilni dejavnik, ki 

omogoča osvajanje raznovrstnih športnih znanj in s tem sproščeno igro, užitek v 

športni dejavnosti, pozitivne medsebojne odnose, primerno ter varno športno 

udejstvovanje, s tem pa predvsem visoko raven pozitivnega zdravja v najširšem 

pomenu besede.« (Kovač in Strel, 2000, str. 39) 

 

V OŠ je število ur predmeta šport določenih v predmetniku OŠ. Tako pripadajo na 

teden tri ure predmeta šport v prvem in drugem triletju in dve uri na teden v tretjem 

triletju. Vsako leto morajo imeti v vseh razredih tudi pet športnih dni. (Predmetnik 

osnovne šole, 2012) 

 

Predmetu šport so v učnem načrtu za devetletne osnovne šole z NIS namenjene tri 

ure tedensko in pet športnih dni v celotnem šolskem letu. Učenci se lahko po svojih 

željah v določenih razredih odločijo za izbirni predmet s področja športa. V nižjih 

razredih je to: izbrani šport, šport za zdravje, šport za sprostitev in tudi plesne 

dejavnosti. To je od šole do šole različno. (Izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami, b. d.) 

 

Deklaracija EU od vlad EU pričakuje uvedbo najmanj treh ur v vseh stopnjah šolanja, 

predlagajo pa dodatno četrto uro v drugem triletju in boljše kadrovske pogoje v prvem 

triletju OŠ. (Kovač, Starc in Strel, 2010) 

 

Za spremljanje telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti so uvedli spremljanje 

učencev s ŠVK. S pomočjo analize merjenja športni pedagog ali razredni učitelj lažje 

prilagodi pouk predmeta šport. Učencem lahko svetuje tudi vključitev v druge športne 

dejavnosti in prepozna učence, ki so športno nadarjeni na posameznem področju. 

Kovačeva in Strel (2000) poudarjata, da namen predmeta šport ni le razvijanje 

gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti ter posredovanje različnih športnih znanj, 
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temveč tudi motivacija za šport in proces socializacije, razvijanje norm, družbenih 

vrednot, etičnih načel in vedenjskih vzorcev. 

 

2.4.1 Dejavniki uspešnosti pri predmetu šport 

 

Informacije o telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih nam pomagajo pri 

načrtovanju športno-vzgojnega procesa, prilagoditev pouka posamezniku in 

svetovanje pri vključevanju otrok in mladine v športne dejavnosti. Vse to pa omogoča 

prijaznejši in bolj zanimiv predmet šport. (Kovačeva in Strel, 2000) 

 

Kovačeva in Strel (2000) opozarjata na zunanje dejavnike, ki vplivajo na uspešnost 

pri predmetu šport: 

1. hitra rast in dozorevanje ter spremembe gibalnih potencialov, 

2. motivacijska struktura mladih (razpotje iskanja lastne identitete, negativna 

samopodoba, brezvoljnost, slabi vplivi ulice in modnih trendov), 

3. neuravnoteženost med časom za učenje in časom za sprostitev, 

4. pasivnost in  preveč dejavnosti v sedečem položaju, 

5. izbira nestrokovno zasnovanih »modnih« športnih programov, 

6. poudarek na tekmovalnosti, 

7. premajhna individualizacija (upoštevanje različne nadarjenosti in zmogljivosti 

oziroma posebnih potreb), 

8. neustrezni materialni pogoji. 

 

Pri učenju prilagojenih športnih dejavnosti moramo upoštevati spoznanja 

psihomotoričnega učenja, povezanost in učinke prizadetosti na gibalno vadbo. (Vute, 

1999) 

 

Razlogi za neuspešnost in težave učencev pri športni dejavnosti otrok s posebnimi 

potrebami so lahko (prav tam):  

- pomanjkanje izkušenj in zamujena leta, ki so najprimernejša za usvojitev 

osnovne gibalne spretnosti, 

- zmanjšana funkcija posameznih delov telesa, 

- omejitve gibanja, 
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- nezadostno uravnavanje zavestnih gibov, 

- omejitve zaznavanja z učinki, pomembnimi pri razlikovanju informacij iz 

okolja (vidno, slušno, kinestetično zaznavanje), 

- učne težave, ki vplivajo na učni proces (zaznavni, motorični, prostorski 

problemi).  

 

Ker se pojavlja pri učencih s posebnimi potrebami pogosto več težav hkrati, je težko 

ugotoviti prave vzroke za uspeh ali napake pri zaznavno-motoričnih dejavnostih. 

(prav tam) 

 

2.4.2 Prilagojena športna dejavnost 

 

»Filozofija prilagojene športne dejavnosti temelji na prepričanju, da se vsi ljudje lahko 

naučijo športnih dejavnosti in tako obogatijo svoje življenje.« (Vute, 1999, str. 15) 

 

Prilagojena športna dejavnost vključuje vzgojo in izobraževanje, rehabilitacijo in 

znanost o športu. Želi vključevati vse, ki potrebujejo različne prilagoditve zaradi svojih 

omejitev, in ne samo tiste z motnjami. (prav tam)  

 

Pravica do predmeta šport med šolanjem je zagotovljena vsem ne glede na telesne 

in duševne sposobnosti. Zatakne pa se večkrat pri njeni uresničitvi. Vodenje 

prilagojene športne dejavnosti je lahko tvegano, če ne poznamo posebnosti takšne 

vadbe. (prav tam) 

 

Uspešnost izvedbe prilagojene športne dejavnosti je odvisna od (prav tam):  

- poznavanja in razumevanja oseb, ki so vključene v vadbeni proces, 

- poznavanja zakonitosti in posebnosti prilagojene športne vzgoje, 

- uporabe metod pri reševanju problemov, 

- izbire in uporabe metod dela (primerna različnim sposobnostim), 

- zmožnosti motivacije vadečih, 

- načrtovanja in prilagajanja programa vadbe (glede na različne 

sposobnosti), 

- uporabe metod opazovanja. 
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2.4.2.1 Storilnostno šibkejši otroci in učenci z LMDR 

 

»Storilnostno šibkejši učenec praviloma kaže prikrito gibalno zavrtost, ki ima lahko 

hude posledice v celotnem nadaljnjem razvoju.« (Kremžar, 1992; po Schilling, str. 

14) 

 

Storilnost pri predmetu šport se nanaša na lastne telesne funkcijske in gibalne 

sposobnosti, medtem ko so ostali predmeti zasnovani večinoma na kognitivni osnovi. 

Otrok se ne more distancirati od svojega telesa in takoj opazimo, če otrok ne zmore 

plezati, skakati, ujemati, metati žoge, tako kot to zmorejo ostali. Vsi ga vidijo in za 

otroka to predstavlja neugodje. To se seveda ne pojavlja občasno, ampak za gibalno 

šibkejšega otroka postaja to pravilo. Neuspešno pridobivajo gibalne izkušnje in se 

odpovedujejo gibalnim zahtevam. Vse to vpliva na težave z integracijo, moteče 

vedenje ali v nasprotnem primeru zadržanost, diskriminacijo. Tako preraste motorični 

problem v psihosocialnega. (Kremžar, 1992) 

 

Vse to se kaže kot težava ne samo pri predmetu šport, ampak tudi na drugih 

področjih. Takšni otroci se čutijo zapostavljene in pojavijo se naslednje težave (prav 

tam): 

• motijo pouk, da bi postali vidni, 

• vedno iščejo pozornost učitelja (vtis prizadetosti), 

• so napadalni, ker jih učenci ne sprejemajo, 

• so zadržani, ker se sramujejo stikov, ker jih je okolje razočaralo, 

• igrajo razrednega klovna, da bi jih sošolci opazili in sprejeli. 

 

»Tradicionalna športna vzgoja ustvarja v posamezniku odklonilen odnos do dela, saj 

navadno nezavedni procesi silijo storilnostno šibkejšega učenca v čustveno stisko.« 

(Kremžar, 1992, str. 15) 

 

Pri učenju različnih predmetov se pojavlja veliko konfliktnih situacij in tako je tudi pri 

športu. Tukaj je pomembno, da poleg informacijske komponente zadostimo še 

energetsko, ki zahteva velike telesne napore. Otroku znanja ni mogoče dati ali 

preda(va)ti, ampak je to rezultat zahtev šolskega programa in osebnega odnosa 
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otroka do vsebin in napornega vedenja. Zahteva se, da vsi otroci neke skupine 

predelajo vsaj minimalni del programa. (Rajtmajer, 2000) 

 

Kremžarjeva (1990) je povezave gibalnih in mentalnih sposobnosti strnila sledeče: 

1) obstaja majhna pozitivna povezava med mentalnimi sposobnostmi in 

izvajanjem preprostih gibalnih nalog; 

2) obstaja povezanost med nizkimi in visokimi mentalnimi sposobnostmi in 

izvajanjem težjih gibalnih nalog; 

3) osebe z MDR v gibalnih testih kažejo slabše rezultate kot osebe brez 

duševnih motenj; 

4) povezava je toliko večja, koliko je težka MDR;  

5) če je naloga težja, je povezava večja; 

6) največja povezava se kaže  pri predšolskih otrocih, s starostjo je povezava 

manjša;  

7) gibanje pozitivno vpliva na perceptivne sposobnosti; 

8) pri ocenjevanju statične in repetativne moči, gibljivosti in natančnosti je 

povezava manjša. 

 

Spoznavni in gibalni prostor sta neločljivo povezana in se izražata v vsaki otrokovi 

akciji. Pri načrtovanju dela moramo zato upoštevati zakonitosti celostnega razvoja 

otroka, strukturo izobraževalnega procesa in temeljne zakonitosti stroke.  V učnem 

procesu je potrebno imeti pripravljene programe gibalnih aktivnosti, ki bodo 

omogočile otroku kakovosten razvoj. V to naj bodo vključeni vsi primarni cilji 

(ustvarjalnost, uspeh, veselje, zabava, igra). Neustrezni programi imajo lahko 

negativne posledice, ki se odražajo na vseh področjih. Če želimo delovati na 

celosten razvoj otroka, potem je nujno potrebno, da svoja izhodišča iščemo v otroku 

samemu. (Pišot, 2000) 

 

Lahko bi rekli, da je šport v šoli skoraj edino fizično delo, ki predstavlja del priprave 

na pravo življenje. Problem pa predstavlja »predobro življenje« šolarjev, saj to 

življenje ni v skladu z napornim vadenjem pri predmetu šport. Cilj predmeta šport naj 

bi težil k razvijanju športne kulture. To pa je možno doseči tako, da učitelji opravijo 

dolžnosti in realizirajo nivojsko opredeljen program športa na vseh stopnjah šolanja 

otrok in mladine. (Rajtmajer, 2000) 
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2.4.3 Spremembe gibalnega in telesnega razvoja skozi leta  

 

Po večletnem spremljanju telesnih značilnosti in gibalnih potencialov slovenskih otrok 

in mladine med leti 1970 in 2000 na podlagi podatkov ŠVK so se značilnosti le-teh 

zelo spremenile. V obdobju med 1990 in 2000 so se pokazali drugačni trendi razvoja, 

kot so bili ugotovljeni v prejšnjih desetletjih, in mogoče je  bilo ugotoviti predvsem 

naslednje (Kovač in Strel, 2000):  

1. upočasnjena rast v višino od 10. do 15. leta, 

2. upočasnjena rast telesne teže od 10. do 15. leta, 

3. zmanjšana hitrost izmeničnih gibov v obdobju od 7. do 11. leta in izboljšanje 

rezultatov do 18. leta,  

4. izboljšanje koordinacije gibanja  in mišične vzdržljivosti trupa med 8. in 18. 

letom starosti, 

5. izboljšanje gibljivosti v kolčnem sklepu od 7. do 18. leta, 

6. opazno manjše poslabšanje eksplozivne moči in šprinterske hitrosti do 13. leta 

starosti, 

7. zmanjšana mišična vzdržljivost  ramenskega obroča in rok od 7. do 18. leta 

(med 11. do 18. letom manj kot med 7. do 10. letom), 

8. izrazite negativne spremembe pri splošni vzdržljivosti od 7. do 18. leta (manj 

izrazito od 11. do 18. let).  

 

V obdobju zadnjih nekaj let se analizira stanje telesnih in gibalnih sposobnosti  šolske 

populacije po statističnih regijah Slovenije. Analize o izpeljavi meritev izdela 

Laboratorij za telesni in gibalni razvoj na Fakulteti za šport. (Kovač, Jurak, Leskošek, 

Starc in Strel, 2011) 

 

Trendi telesnega in gibalnega razvoja slovenskih otrok in mladine med šolskima 

letoma 2006/2007 in 2007/2008 prikazujejo različne smeri sprememb, ki kažejo 

nekatere zakonitosti. (Kovač, Starc in Strel, 2010) 

 

Testi telesnih značilnosti prikazujejo povečanje telesne teže od 7. do 12. leta starosti 

in bistveno povečanje kožne gube nadlakti v vseh starostih. V telesni višini praktično 

ni sprememb. Testi pri gibalnih razsežnostih  kažejo povprečno negativne 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Rožman Katja; diplomsko delo 
 

35 

spremembe. Edina večja pozitivna sprememba je ugotovljena v hitrosti izmeničnih 

gibov, minimalna pa pri mišični vzdržljivosti trupa. Največje negativne spremembe v 

vseh razredih so opazne pri povprečnih vrednostih mišične vzdržljivosti ramenskega 

obroča in rok in pri splošni vzdržljivosti. Poslabšanje splošne vzdržljivosti preseneča, 

saj je v preteklih letih že bilo zaznati stagnacijo in celo pozitivno spremembo. V 

šolskem letu 2007/2008 je stanje telesnega in gibalnega razvoja, v primerjavi s 

prejšnjim letom, slabše. Trend se nadaljuje in kaže, da vstopamo v resno krizo. 

Razloge bi lahko iskali v sodobnem negativnem vplivu informacijske in potrošniške 

družbe. (prav tam) 

 

Filipčičeva, Rogelj in Strel (2003) so v svoji raziskavi primerjali antropometrične 

značilnosti in motorične sposobnosti učencev in učenk med 8. in 15. letom starosti, z 

LMDR in brez. V raziskavo so bili vključeni učenci redne OŠ in šole s prilagojenim 

programom. Podatke so pridobili na podlagi vsakoletnih meritev s ŠVK. Rezultati so 

pokazali naslednje: 

1. učenci in učenke z LMDR dosegajo nižje vrednosti v primerjavi z učenci in 

učenkami brez motenj, 

2.  v povprečju učenke z LMDR dosegajo nižji nivo kot učenci z LMDR, 

3. učenci in učenke z LMDR so nekoliko nižji, telesna teža ne odstopa 

bistveno, 

4.  pri učencih z LMDR je zaznati višje vrednosti podkožnega maščevja.  

 

Vzroke za to moramo iskati v pomanjkanju športnih aktivnosti, v vzgojno-

izobraževalnem procesu in vzgoji staršev. (prav tam) 
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2.5  ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON 

 

ŠVK omogoča spremljanja telesnih in gibalnih sposobnosti otrok. Športnemu 

pedagogu omogoča ustrezno načrtovanje športno-vzgojnega procesa, prilagoditev 

pouka posamezniku, svetovanje pri vključevanju otrok in mladine v različne športne 

dejavnosti. S tem pripomore k prijaznejšemu in bolj zanimivemu predmetu šport. 

(Kovač in Strel, 2000) 

 

Sistematična merjenja v OŠ so v različnih oblikah izvajali že od leta 1970, vendar so 

vedno znova razvijali tehnike in preverjanja, kako bi lahko ugotavljali, vrednotili in 

spremljali telesne značilnosti in gibalne sposobnosti mladih. Z vzorci slovenskih 

učencev je Inštitut za kineziologijo ugotovil metrijske značilnosti motoričnih testov, s 

pomočjo katerih je sestavil skupino testov, ki bi dali največ informacij o stanju gibalne 

učinkovitosti učencev. Tako so iz teh vzorcev dobili tudi norme za vse merske 

postopke za vse razrede. Leta 1973 so tako dobili karton in priročnik, ki so ju nekateri 

športni pedagogi uporabljali pri pouku predmeta šport. (Strel, 1996) 

 

ŠVK v sedanji obliki so postopoma uvajali v vse osnovne in srednje šole od šolskega 

leta 1986/87 do 1989/90. V šolskem letu 1989/90 so pri merjenju in analizi rezultatov 

sodelovale vse osnovne in srednje šole. (prav tam) 

 

Podatkov o učencih ne smemo zbirati ali kako drugače uporabiti, če nimamo 

dovoljenja staršev oz. skrbnikov. Tudi rezultatov meritev se ne sme uporabljati za 

kakršnekoli namene, če tega starši oz. skrbniki ne odobrijo. (Zakon o osnovni šoli, 

2006) 

 

V 95. členu Zakona o osnovni šoli (Zakon o OŠ, 2006) je zapisano, kako se lahko 

pridobijo in uporabljajo podatki učencev. Skladno z Zakonom o OŠ in s Pravilnikom o 

dokumentaciji v OŠ (Pravilnik o dokumentaciji v OŠ, 2012) ima ŠVK enotno obliko in 

vsebino, ki ga uporabljajo in vodijo vse šole.  

 

Vsaka OŠ mora merjencem ŠVK ter njihovim staršem ali skrbnikom na njihovo 

zahtevo zagotoviti vpogled v njihove osebne podatke, jih natisniti, izbrisati ali 
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dopolniti in popraviti, če so netočni. Zaposleni, ki imajo dostop do teh podatkov, pa jih 

morajo varovati v skladu s kodeksom učitelja, šolskimi zakoni in predpisi. (Kovač in 

Strel, 2000) 

 

2.5.1 Postopki merjenja v ŠVK 

 

Na podlagi ŠVK se ugotavlja, vrednoti in spremlja telesne značilnosti in gibalne 

sposobnosti vsako leto meseca aprila z naslednjimi merskimi postopki (Strel, 1996): 

1) Telesna višina (ATV) – dolžinska razsežnost telesa 

Pri merjenju višine potrebujemo višinomer ali Martinov antropometer. Merjenec mora 

stati vzravnano, stopala ima vzporedno eno ob drugem. Merilec pazi na to, da je 

Martinov antropometer navpično vzdolž hrbta. Merilec spusti prečko horizontalno na 

teme merjenca in odčita rezultat do 0,5 centimetra natančno. Rezultat v centimetrih 

pretvorimo v milimetre, saj imamo v ŠVK za vpis okence s štirimi predalčki.   

2) Telesna teža (ATT) – voluminoznost telesa 

Merjenje teže izvajamo z medicinsko decimalno tehtnico ali osebno tehtnico. 

Merjenec stopi na sredino tehtnice, na njej mirno stoji in merilec odčita rezultat do 0,5 

kilograma natančno. Rezultat pretvorimo v dekagrame in ga vpišemo v ŠVK, kjer so 

trije predalčki za ta rezultat. Če je merjenec težji od 100 kilogramov, se vpiše rezultat 

999. 

3) Kožna guba nadlahti (AKG) – količina podkožnega maščevja 

Za merjenje kožne gube potrebujemo kaliper, umerjen na 1 bar pritiska na kožo. 

Merjenec stoji z ohlapno sproščenimi rokami ob telesu. Merilec s palcem in kazalcem 

prime kožno gubo na zadnji strani nadlahti in jo stisne s kaliperjem. Rezultat, ki se 

izpiše na merilni lestvici, je v milimetrih, izmerimo ga do 1 milimetra natančno. V ŠVK 

vpišemo rezultat v milimetrih, za to imamo dva predalčka prostora. 

4) Dotikanje plošče z roko (DPR) – hitrost izmeničnih gibov 

Merjenje dotikanja plošče z roko poteka z desko, na katero sta pritrjeni dve okrogli 

plošči s premerom 20 centimetrov (z najbližjimi robovi v razmaku 61 centimetrov) ali 

desko z elektronskim merjenjem števila dotikov. Merilec mora imeti štoparico, ki meri 

do sekunde natančno. Potrebujemo še stol in mizo, ki sta prilagojena starostni stopnji 

in velikosti merjenca. Merjenec položi slabšo roko na sredino med plošči, drugo roko 

pa položi na nasprotni strani. Ko dobi znak za začetek, se izmenično dotika plošč, 
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kjer vsak dotik šteje eno točko. Če nimamo deske z elektronskim merjenjem števila 

dotikov, moramo imeti še dodatnega merilca za štetje. Veljajo že dotiki s konicami 

prstov. Merimo 20 sekund in v ŠVK vpišemo število točk, kjer sta za to pripravljena 

dva predalčka. 

5) Skok v daljino z mesta (SDM) – eksplozivna moč 

Pri tej nalogi potrebujemo posebno preprogo za merjenje skoka v daljino ali blazino 

dolžine 3,5 metra ali dve blazini, ki sta trdno pritrjeni med seboj. Če uporabljamo 

blazine, moramo označiti še merilno skalo/dolžino v centimetrih (od 0 do 300). Mesto 

odriva mora biti vidno označeno. Merjenec se mora sonožno odriniti, pred odrivom se 

lahko povzpne na prste. Vsak merjenec lahko opravi tri skoke, merilec pa zapiše 

najboljši rezultat. Vpišemo rezultat v centimetrih, v kartonu so temu namenjeni trije 

predalčki. 

6) Poligon nazaj/premagovanje ovir nazaj (PON) – koordinacija gibanja 

vsega telesa 

Za izvajanje potrebujemo štoparico, švedsko skrinjo in prostor v velikosti 12 x 3 

metre. Označimo startno črto v dolžini enega metra. Označimo še ciljno črto, ki je od 

startne vzporedno oddaljena 10 metrov. Spodnji del švedske skrinje in njen 

oblazinjeni pokrov postavimo 3 metre od startne črte (višina 50 centimetrov). Okvir 

švedske skrinje postavimo 6 metrov od startne črte in v globino meri 23 centimetrov. 

Na stezo jo postavimo prečno, z dolgo stranico na tla. Merjenec se postavi na vse 

štiri in je proti oviram obrnjen s hrbtom. Po danem znaku mora merjenec po vseh 

štirih preplezati prvo oviro, skozi drugo pa mora zlesti. Merjenec sme gledati nazaj 

samo med svojima nogama. Ko merjenec z obema rokama prečka ciljno črto, je 

naloga končana. Merilec s hojo spremlja merjenca in meri čas v desetinkah sekunde. 

Na okvir lahko na vsako stran sede po en učenec, da ga merjenec ne podre. 

Merjenec mora vajo enkrat preizkusiti brez merjenja rezultata. V ŠVK vpisujemo 

desetinke sekund, za to imamo proste tri predalčke. 

7) Dviganje trupa v 60 sekundah (DT) – mišična vzdržljivost trupa 

Pri izvajanju naloge potrebujemo štoparico in blazino. Merjenec se uleže na blazino s 

pokrčenimi nogami pod pravim kotom. Roke mora prekrižati na prsih in dlani se 

dotikajo ramen. Merjenec se mora dvigovati v sedeči položaj. To traja 60 sekund. 

Merilec da merjencu ustrezen znak, preden stisne štoparico. Merilec šteje ponovitve, 

ki jih zapiše v ŠVK, kjer sta prosta dva predalčka. Merjencu so dovoljeni tudi odmori, 
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s katerimi mora biti seznanjen pred opravljanjem naloge. Drug merilec mora 

merjencu trdno držati stopala ob podlago.  

8) Predklon na klopci (PRE) – gibljivost 

Za izvedbo naloge potrebujemo merilni komplet ali 40 centimetrov visoko klopco, 

lesen okvir in deščico. Na klopco mora biti pritrjeno merilo, dolgo 80 centimetrov 

(sega do tal in 40 centimetrov nad klopco). Merjenec stoji na klopci s stegnjenimi 

nogami, stopala ima vzporedno. Merjenec izvede predklon, pri tem pa kar najgloblje 

potisne deščico, ki jo drži merilec. Ko pritisne deščico, mora tako ostati še 2 sekundi. 

Nalogo lahko izvede dvakrat, v ŠVK se vpiše boljši rezultat v centimetrih, prostor za 

to sta dva predalčka.  

9) Vesa v zgibi (VZG) – mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok 

Merjenje vese v zgibi izvajamo na nizkem telovadnem drogu, potrebujemo še blazino 

in štoparico. Merjenec vztraja v vesi s pokrčenimi rokami v podprijemu. Merjenec 

meri čas v sekundah tako dolgo, kot je brada v višini droga. Merjenca med 

izvajanjem ne motimo s spodbujanjem. Merjence nižjih razredov moramo še posebej 

varovati, če vidimo, da ne zmorejo več, saj lahko pride do padca. V ŠVK vpišemo čas 

v sekundah (prosti so trije predalčki), vendar največ 120 sekund (2 minuti), tudi če je 

merjenec dosegel višji čas. 

10) Tek na 60 metrov – šprinterska hitrost 

Za izvedbo teka na 60 metrov moramo imeti popolnoma vodoravno tekališče. 

Najboljše je atletsko tekališče, lahko pa je tudi asfaltna površina, ki mora biti pravilno 

izmerjena. Merjenci tečejo v manjših skupinah oz. paru. Startna povelja so: na mesta 

in žvižg piščalke. Po žvižgu starter na kratko in hitro zamahne z zastavico. Rezultati 

se merijo v desetinkah sekunde, saj so v ŠVK prosti trije predalčki.  

11) Tek na 600 metrov – splošna vzdržljivost 

Za izvedbo teka na 600 metrov moramo imeti štoparico in krožno tekališče, ki je 

vodoravno in gladko; vsak  njegov krog mora biti dolg 120 metrov. Najbolj primerno je 

atletsko tekališče, vendar se lahko izvaja tudi na asfaltni površini. Tekališče mora biti 

tudi pravilno izmerjeno. Teče lahko do 16 učencev hkrati, ti pa začnejo teči z visokim 

startom. Startna povelja so: na mesta in žvižg piščalke. Po žvižgu starter na kratko in 

hitro zamahne z zastavico. Merjence moramo opozoriti, kako naj razporedijo moči na 

tekališču, kar še posebej velja za mlajše skupine. Če merjenci ne zmorejo teči ves 

čas, lahko vmes tudi hodijo. Merimo v sekundah, vendar v ŠVK zapišemo največ 300 
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sekund (5 minut), kar je tudi najslabši čas, čeprav nekateri tečejo oz. hodijo več kot 

300 sekund.  

 

Merjenci morajo biti pri merjenju telesnih značilnosti in gibalnih sposobnostih v 

športnih/vadbenih oblačilih in bosi, pri teku na 60 in 600 metrov so obuti v športne 

copate. Pred merjenjem vseh nalog je treba merjencem natančno razložiti potek 

izvajanja naloge, da razumejo, kaj morajo storiti. (prav tam) 

 

2.5.1.1 Računalniška obdelava podatkov 

 

Učitelji morajo rezultate merjenj pri ŠVK vpisati v zbirni karton, ki je namenjen 

računalniški obdelavi rezultatov. Ti zbirni kartoni se pošljejo na Fakulteto za šport v 

Ljubljani. (Strel, 1996) 

 

Učitelji in učenci želijo pridobiti povratno informacijo o telesnih značilnostih in gibalnih 

sposobnostih tako v primerjavi z njihovimi rezultati prejšnjih let, kakor tudi v svoji 

generaciji na šoli in v Sloveniji, zato je Fakulteta za šport pripravila računalniški 

program GRAF – ŠVK, s katerim se oblikujejo tudi grafični zapisi rezultatov. Program 

je zelo preprost in zanj ne potrebujemo zahtevnih računalniških znanj. Rezultati so 

lahko dobra motivacija učencem, saj se primerjajo z rezultati svojih vrstnikov. Iz 

računalniškega izpisa, ki nastane po vnosu podatkov, lahko natančno analiziramo 

rezultate posameznega učenca, celega oddelka, šole in tudi občine. 

 

Program GRAF pretvori vse vpisane rezultate v T-vrednosti pri vseh nalogah, da se 

dosežki vseh nalog lažje primerjajo med seboj. Tako pri posameznemu učencu 

dobimo njegovo največjo in najmanjšo T-vrednost in s tem najbolje in najmanj 

uspešno izvedeno nalogo. (prav tam) 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Rožman Katja; diplomsko delo 
 

41 

3 PREDMET IN PROBLEM 

Kremžarjeva (1990) v svoji raziskavi ugotavlja, da so učenci z LMDR so v primerjavi 

z učenci redne osnovne šole gibalno manj uspešni. Pojavljajo se primanjkljaji pri 

vseh temeljnih gibalnih sposobnostih. Kovačeva in Strel (2000) ugotavljata negativne 

spremembe telesnih značilnosti in gibalnih potencialov na podlagi podatkov ŠVK. 

Tudi Škof in Žvanova (2007) pri otrocih in mladostnikih opažata upad telesnih 

zmogljivosti, predvsem vzdržljivosti. Vzdržljivost povezujeta z zdravjem, telesno 

vitalnostjo in kakovostjo našega življenja. Slabša vzdržljivost ima negativne posledice 

za aktivno življenje človeka.  

 

3.1 CILJ DIPLOMSKEGA DELA 

 

V diplomskem delu smo raziskali področje vzdržljivosti pri izbrani skupini učencev z 

LMDR. Cilj je bil tudi predstavitev gibalnega/športnega programa, s katerim smo 

razvijali področje vzdržljivosti pri učencih z LMDR. V raziskavo sta bili vključeni dve 

skupini učencev OŠ z NIS v Podravski regiji.  

 

3.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Skladno s postavljenimi cilji smo opredelili naslednje hipoteze na podlagi zastavljenih 

ciljev: 

H1: Izbrani učenci z LMDR so imeli slabše rezultate na področju vzdržljivosti v 

primerjavi s povprečnimi vrednostmi otrok iz Podravske regije, ki imajo isto 

kronološko starost in nimajo MDR. 

H2: Vsi izbrani učenci z LMDR, ki so bili vključeni v gibalni program za razvoj 

vzdržljivosti, so napredovali na področju vzdržljivosti. 

H3: Vsi izbrani učenci v eksperimentalni skupini z LMDR so pokazali boljše rezultate 

in večji napredek na področju vzdržljivosti kot učenci kontrolne skupine z LMDR. 

 

3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1  Raziskovalna metoda 
 

Za raziskovanje smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo in 

eksperimentalno metodo raziskovanja.  
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3.3.2  Opis vzorca merjencev 
 

V vzorec smo vključili 12 učencev z LMDR na dveh OŠ z NIS. V kontrolni skupini je 

bilo 6 učencev (3 učenke in 3 učenci), v eksperimentalni skupini pa prav tako 6 

učencev (3 učenke in 3 učenci.). V času raziskave so obiskovali 4., 5. in 6. razred. Za 

primerjavo s populacijo učencev brez LMDR smo uporabili povprečne vrednosti v 

teku na 600 m, učencev redne OŠ Podravske regije iste kronološke starosti (Kovač, 

Starc in Strel, 2010). 

 

Tabela 2: Število in spol učencev na izbranih devetletnih OŠ z NIS 
 

Skupina/šola Deklice Dečki Skupaj 

Eksperimentalna 
skupina 

3 3 6 

Kontrolna 
skupina 

3 3 6 

 

Tabela 3: Učenci, razdeljeni glede na eksperimentalno in kontrolno skupino, spol, 

letnico rojstva, in kratek opis njihove motnje 
 

Oznaka učenke/ 
učenca 

Spol Letnik 
rojstva 

Kratek opis njihove duševne motnje 

E
k

s
p

e
ri

m
e

n
ta

ln
a

 

s
k

u
p

in
a

  
 

  

D1E deklica 2000 LMDR 

D2E deklica 2001 LMDR, motnja govora 

D3E deklica 2002 LMDR 

F1E deček 2000 LMDR 

F2E deček 2001 LMDR 

F3E deček 2002 LMDR 

K
o

n
tr

o
ln

a
 s

k
u

p
in

a
  

 

D1K deklica 2000 LMDR 

D2K deklica 2001 LMDR 

D3K deklica 2002 LMDR 

F1K deček 2000 LMDR 

F2K deček 2001 LMDR, motnja govora 

F3K deček 2002 LMDR 
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3.4 POTEK DELA IN ZBIRANJA PODATKOV 

 

Preden smo začeli z zbiranjem podatkov in z izvajanjem programa za razvoj 

vzdržljivosti, smo pridobili dovoljenja staršev ali skrbnikov. Prvo meritev (težo, višino, 

čas v sekundah za tek na 600 m) smo pridobili iz ŠVK vsakega učenca iz šolskega 

leta 2012/2013. Drugo meritev smo opravili v okviru spremljanja in vrednotenja 

gibalnih sposobnosti s ŠVK potem, ko smo izvedli športni program za razvoj 

vzdržljivosti. V pripravljenem programu za eksperimentalno skupino so različne 

naloge, s katerimi smo razvijali vzdržljivost. Program smo izvajali v okviru predmeta 

šport dvakrat tedensko, 6 tednov zaporedoma. Povprečne rezultate za Podravsko 

regijo smo pridobili iz knjige Telesni in gibalni razvoj slovenskih otrok in mladostnikov 

iz šolskega leta 2007/2008. (Kovač, Starc in Strel, 2010) 

 

3.5 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

 

Podatke za raziskavo smo pridobili pri spremljanju in vrednotenju gibalnih 

sposobnosti s pomočjo ŠVK, kjer smo uporabili rezultate iz leta 2013 in 2014. 

Program za izboljšanje vzdržljivosti smo izvajali z eksperimentalno skupino na OŠ z 

NIS.  

 

3.6 STATISTIČNA OBDELAVA 

 

Posamezne rezultate v skupini smo primerjali s povprečnimi rezultati teka na 600 m 

Podravske regije za šolsko leto 2007/2008. Prikazali smo individualne rezultate 

vrednosti eksperimentalne in kontrolne skupine na 1. in 2. testiranju in primerjali 

začetno in končno stanje. Primerjali smo tudi rezultate enakovrednih parov učencev 

po kronološki starosti. Rezultate smo ponazorili z grafi in tabelami s pomočjo 

programa Microsoft Word. 

                 Legenda: 

D – deklica 

E – eksperimentalna skupina 

F – deček 

K – kontrolna skupina 
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4 REZULTATI RAZISKAVE 
 

4.1 PODROČJE VZDRŽLJIVOSTI PRI IZBRANI SKUPINI 

UČENCEV Z LMDR 

 

H1: Izbrani učenci z LMDR so imeli slabše rezultate na področju vzdržljivosti v 

primerjavi s povprečnimi vrednostmi otrok iz Podravske regije, ki imajo isto 

kronološko starost in nimajo MDR. 
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Tabela 4: Rezultati prvega in drugega merjenja obeh skupin 

Oznaka Leto 

merjenja 

Rezultat učencev 

z LMDR  

(v sekundah) 

Povprečne vrednosti 

otrok brez LMDR 

(v sekundah) 

Rezultati 

D1E 2013 

2014 

149 

140 

187 

182 

 

 

D2E 2013 

2014 

154 

148 

183 

187 

 

 

D3E 2013 

2014 

174 

165 

184 

182 

 

 

F1E 2013 

2014 

185 

169 

163 

154 

 

 

F2E 2013 

2014 

197 

186 

169 

163 

 

 

F3E 2013 

2014 

223 

209 

174 

168 

 

 

D1K 2013 

2014 

252 

286 

187 

182 

 

 

D2K 2013 

2014 

163 

161 

183 

187 

 

 

D3K 2013 

2014 

180 

229 

184 

182 

 

 

F1K 2013 

2014 

216 

215 

163 

154 

 

 

F2K 2013 

2014 

195 

170 

169 

163 

 

 

F3K 2013 

2014 

189 

153 

174 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Legenda: 

D – deklica 

E – eksperimentalna skupina 

F – deček 

K – kontrolna skupina 

 – slabši rezultat 

 – boljši rezultat  
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Iz tabele 4 vidimo, da so nekateri učenci z LMDR dosegli boljše rezultate od vrstnikov 

na redni OŠ.  

V raziskavi Filipčič, Strel in Rogelj (2003) so avtorji ugotovili, da učenci in učenke z 

LMDR dosegajo nižje srednje vrednosti na vseh motoričnih testih v primerjavi z 

učenci in učenkami brez MDR. Kremžarjeva (1990) je pri raziskovanju povezav 

gibalnih in mentalnih sposobnosti ugotovila, da obstaja majhna pozitivna povezava 

med mentalnimi sposobnostmi in izvajanjem preprostih gibalnih nalog ter da osebe z 

MDR v gibalnih testih kažejo slabše rezultate kot osebe brez MDR. 

V našem primeru je primerjava rezultatov pokazala, da je sedem učencev z LMDR 

doseglo slabši in štiri učenke boljši rezultat od povprečja učencev rednih OŠ iste 

kronološke starosti. Eden učenec je bil pri 1. merjenju slabši in pri 2. merjenju boljši.  

 

Kovačeva, Starc in Strel (2010) ugotavljajo bistveno povečanje telesne teže in 

poslabšanje splošne vzdržljivosti v času pubertete in s tem povezujejo rezultate iz 

športnih testov, ki so vsako leto slabši. S svojim rezultatom so nas presenetile 

učenke z LMDR, ki so dosegle boljše rezultate od svojih vrstnic redne OŠ. Njihovo 

uspešnost bi lahko povezali z njihovimi telesnimi značilnostmi, ki se ne razlikujejo ali 

pa so celo primernejše od učenk rednih OŠ. Opazili smo, da ne odstopajo v telesni 

teži in telesni višini, kar bi jih lahko oviralo pri njihovi gibalni uspešnosti.  

 

Na osnovi podatkov smo H1, ki pravi, da so imeli vsi izbrani učenci z LMDR 

slabše rezultate na področju vzdržljivosti v primerjavi s povprečnimi 

vrednostmi otrok iz Podravske regije, ki imajo isto kronološko starost in nimajo 

MDR, zavrnili. 
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H2: Vsi izbrani učenci z LMDR, ki so bili vključeni v gibalni program za razvoj 

vzdržljivosti, so napredovali na področju vzdržljivosti. 

  

Tabela 5: Napredek učencev z LMDR na področju vzdržljivosti, ki so sodelovali v 6-

tedenskem športnem programu 

Oznaka Leto merjenja Rezultat 1 

(v sekundah) 

Rezultat 2  

(v sekundah) 

Napredek 

D1E 2013 

2014 

149 

 

 

140 

 

D2E 2013 

2014 

154 

 

 

148 

 

D3E 2013 

2014 

174 

 

 

165 

 

F1E 2013 

2014 

185 

 

 

169 

 

F2E 2013 

2014 

197 

 

 

186 

 

F3E 2013 

2014 

223 

 

 

209 

 

 

 

 

 

 
 

Iz tabele 5 vidimo, da so vsi učenci z LMDR, ki so bili vključeni v 6-tedenski program 

za razvoj vzdržljivosti, izboljšali svoje rezultate v testu »tek na 600 m«. 

Kovačeva in Strel (2000) sta v svoji raziskavi ugotovila izrazite negativne spremembe 

pri splošni vzdržljivosti od 7. do 18. leta. Tudi po Rajtmajerju (2000) bi pričakovali 

slabše rezultate. Avtor jih povezuje s »predobrim življenjem« naših otrok, saj to 

življenje ni v skladu z napornim vadenjem pri predmetu šport.  

Iz omenjenih raziskav smo sklepali, da se bodo tudi izbranim učencem 

eksperimentalne skupine v obdobju enega leta rezultati poslabšali. Vendar so bili  

učenci, vključeni v program, in so pri 2. merjenju dosegli boljši rezultat kot pri 1. 

merjenju. Iz tega lahko sklepamo, da so izboljšali svojo vzdržljivost.  

                 Legenda: 

D – deklica 

E – eksperimentalna skupina 

F – deček 

K – kontrolna skupina 

 – boljši rezultat  
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Raziskava ima v tem delu pomanjkljivost. Pred samim gibalnim programom za razvoj 

vzdržljivosti bi morali izvesti 2. merjenje tako za eksperimentalno kot za kontrolno 

skupino. S tem bi izključili vpliv telesnega razvoja in drugih dejavnikov (katerih nismo 

nadzorovali), ki tudi vplivajo na posamezni dosežek na področju vzdržljivosti. Zaradi 

tega težko sklepamo, da so učenci v eksperimentalni skupini napredovali samo 

zaradi gibalnega programa.  

Boljše rezultate učencev eksperimentalne skupine tako lahko »z zadržkom« 

povežemo z ustrezno načrtovanim programom za razvoj vzdržljivosti učencev z 

LMDR. Dejansko pa noben od šestih učencev ni nazadoval. 

Pišot (2000) in Škof (2000) sta opozorila, da moramo pri načrtovanju dela upoštevati 

zakonitosti celostnega razvoja otroka, strukturo izobraževalnega procesa in temeljne 

zakonitosti stroke. Vse to smo raziskali v teoretičnem delu in vključili v naš program 

za izboljšanje vzdržljivosti. V program smo vključili tudi vse primarne cilje 

(ustvarjalnost, uspeh, veselje, zabava, igra). Upoštevali smo prvi pristop k vadbi po 

Škofu (2000).  Meni, da za otroka lahko pomeni zmago nad samim seboj, ponos na 

prve kilometre in splošno zadovoljstvo. V nasprotnem primeru pa pride do 

razočaranja, spoznanja nemoči in tudi opustitev vseh dejavnosti, ki so povezane s 

tekom. Opozoril je, da vzdržljivostni tek veliki večini, še posebej pa otrokom z MDR, 

ne ustreza. Oba omenjena avtorja menita, da si moramo pred izvajanjem 

(načrtovanjem dela) postaviti zanimiv in jasen cilj. Tek pa večina učencev opisuje in 

primerja z bolečino ter dolgočasno in utrujajočo dejavnostjo. Zahtevnost vadbe 

oziroma stopnjo napora smo ocenili s pomočjo subjektivnih kriterijev (frekvenca 

dihanja, zmožnosti pogovora med tekom, rdečica, mimika obraza), tako da nismo od 

učencev zahtevali vadbe na visokih intenzivnostih. Zanesljivejši bi zagotovo bili 

objektivni kriteriji ocenjevanja, vendar smo lahko dovolj dobro ocenili stopnje napora 

otrok na podlagi občutkov in zunanjih dejavnikov. 

Program smo prilagodili učenčevemu starostnemu obdobju in njegovim posebnim 

potrebam. Upoštevali smo dejavnike uspešnosti pri predmetu šport, prilagojene 

športne dejavnosti in metode za razvoj splošne vzdržljivosti, primerne za otroke z 

LMDR.  

 

Na osnovi podatkov smo H2, ki pravi, da so vsi izbrani učenci z LMDR, ki so bili 

vključeni v gibalni program za razvoj vzdržljivosti, napredovali na področju 

vzdržljivosti. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Rožman Katja; diplomsko delo 
 

49 

H3: Vsi izbrani učenci v eksperimentalni skupini z LMDR so pokazali boljše rezultate 

in večji napredek na področju vzdržljivosti kot otroci kontrolne skupine z LMDR. 

 

Tabela 6: Prikaz rezultatov in napredka na področju vzdržljivosti med izbranimi 

učenci eksperimentalne in kontrolne skupine glede na isto kronološko 

starost  

Oznaka Letnica 

rojstva 

Rezultat 1 

(v 

sekundah) 

Rezultat 2 

(v 

sekundah) 

Napredek 

 (v 

sekundah) 

Primerjava 

med 

skupinama 

D1E 

D1K 

2000 

2000 

149 

252 

140 

286 

+ 9 

- 34 

 

D2E 

D2K 

2001 

2001 

154 

163 

148 

161 

+ 6 

+ 2 

 

D3E 

D3K 

2002 

2002 

174 

180 

165 

229 

+ 9 

- 49 

 

F1E 

F1K 

2000 

2000 

185 

216 

169 

215 

+ 16 

+ 1 

 

F2E 

F2K 

2001 

2001 

197 

195 

186 

170 

+ 11 

+25 

 

F3E 

F3K 

2002 

2002 

223 

189 

209 

153 

+ 14 

+ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz tabele 6 vidimo, da vsi učenci eksperimentalne skupine niso izkazali večjega 

napredka od učencev kontrolne skupine.  

Pri tem izstopata dva fanta kontrolne skupine, ki sta, čeprav nista bila vključena v 

program, izboljšala svoj rezultat na 600 m za 25 in 26 sekund. Ta dva rezultata sta 

nas presenetila in dejansko nimamo odgovora, zakaj sta tako napredovala. Razlog je 

iskati v »dobrem dnevu«, veliki motivaciji ali pa spremljevalnemu gibalnemu 

                 Legenda: 

D – deklica 

E – eksperimentalna skupina 

F – deček 

K – kontrolna skupina 

 – slabši rezultat 

 – boljši rezultat  
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programu doma, ki sta ga mogoče omenjena fanta izvajala. Pričakovali smo, da bodo 

vsi učenci v kontrolni skupini nazadovali. Med 10. in 15. letom pospešen telesni 

razvoj poruši ustaljene gibalne vzorce in zmanjša se gibalna učinkovitost otroka. 

Pride lahko celo do stagnacije ali nazadovanja. Rast je v tem obdobju hitra in 

neenakomerna, zato je razvoj »informacijskih« gibalnih sposobnosti nekoliko 

upočasnjen. Tukaj se začenja puberteta, kar pa pomeni, da se morajo gibalne 

veščine in posamezne tehnike prilagajati telesnim spremembam (Kovač in Strel, 

2000) 

Kovačeva, Starc in Strel (2010) so ugotovili bistveno povečanje telesne teže in 

poslabšanje splošne vzdržljivosti v starostnem obdobju od 11. do 15. let. Rezultati iz 

športnih testov so vsako leto slabši in ker niso bili deležni gibalnih aktivnosti po 

programu, smo pri kontrolni skupini po preteklem enem letu pričakovali slabše 

rezultate. Sklepali smo, da se bodo rezultati kontrolne skupine poslabšali in da bodo 

učenci eksperimentalne skupine zaradi udeleženosti v programu pokazali še večji 

napredek.  

Kot smo že zapisali, sta presenetila dva učenca kontrolne skupine, ki sta pri obeh 

merjenjih dosegla boljši rezultati in pokazala večji napredek od učencev 

eksperimentalne skupine iste kronološke starosti. Štirje učenci eksperimentalne 

skupine so bili hitrejši od učencev kontrolne skupine. Od teh so bile hitrejše vse 

učenke in en učenec eksperimentalne skupine. Odgovore za uspešnost učencev bi 

spet lahko povezovali s telesnimi značilnostmi. Škof in Žvan (2007) ter Cerar, Markun 

Puhan, Srebot in Vidovič (2003)  pa omenjajo še pomembnost stimulativnega okolja 

družine in bivalnega okolja otroka. Spodbude iz okolja so najbolj pomembne v 

zgodnjem otroštvu. Če karkoli zamudimo, to tudi težko nadoknadimo.  

 

Na osnovi podatkov smo H3, ki pravi, da so vsi izbrani učenci v 

eksperimentalni skupini z LMDR pokazali boljše rezultate in večji napredek na 

področju vzdržljivosti kot učenci kontrolne skupine z LMDR, zavrnili. 
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4.2 PREDSTAVITEV GIBALNO/ŠPORTNEGA PROGRAMA 

ZA UČENCE Z LMDR 
 

PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 
 

Učiteljica: Katja Rožman 

Razred: 4., 5., 6. Število učencev: 6 

Prostor: telovadnica in igrišče Predmet: šport 

Naslov: 6-tedenski program za razvijanje splošne vzdržljivosti  
 

UČNI CILJI: 

Učenci: 

• razvijajo gibalne sposobnosti celotnega telesa, 

• smotrno razporejajo moči, 

• vzdržijo dolgotrajni napor, 

• razvijajo hitrost in izboljšujejo rezultate, 

• razvijajo mišice trupa in nog, 

• samostojno pretečejo sto- ali večmetrsko razdaljo,  

• razvijajo vztrajnost, kot osebnostno lastnost, 

• utrjujejo samozavest, 

• razvijajo motoriko vsega telesa, 

• razvijajo splošno telesno vzdržljivost, 

• hitro menjavajo smer gibanja, 

• se orientirajo v zaprtem prostoru in v naravi 

• tekmujejo med seboj, 

• urijo tehniko teka s tekalnimi igrami, 

• primerno sprejmejo dosežen rezultat. 
 

OBLIKE in METODE DELA: 

Uporabili smo frontalno obliko dela, individualno obliko dela, metodo demonstracije, 
metodo razgovora in pogovora. 
 

UČNI PRIPOMOČKI in ORODJA:  

Učni pripomočki in orodja so zapisani pri vsaki tedenski pripravi. 
 

VIRI in LITERATURA:  
 

-  Cerar, M., Markun Puhan, N., Srebot, I. in Vidovič, I. (2003). HOPLA, ena dva, tri 

zame!: gibanje in športna vzgoja za specialne pedagoge, ki poučujejo otroke 

in mladostnike z zmerno, s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
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1. teden 

PRIPRAVLJALNI DEL Čas: 12 minut 

Uvod: pozdrav, napoved dejavnosti 

Splošno ogrevanje:                              Igra Kdo se boji črnega moža 

Določimo črnega moža. Črni mož se postavi na eno stran prostora, učenci na drugo. Črni mož 

zakliče: “Kdo se boji črnega moža?” Učenci odgovorijo: “Nihče!” in stečejo proti črnemu možu. Črni 

mož jih lovi, kogar se dotakne, postane njegov pomočnik. Črni mož in pomočniki smejo teči samo 

naprej. 

Specialno ogrevanje: raztezne vaje (vsako vajo ponovijo 10x) 

• Stojijo razkoračno, roke držijo pred seboj, vzpenjajo se na prste in roke vzročijo. 

• Sedijo z iztegnjenimi nogami, globoko se predklonijo in se z rokami dotaknejo prstov na 

nogi. 

• Roke predročijo in delajo počepe. 

• Ležijo na trebuhu, roke držijo pred seboj, izmenično dvigujejo desno in levo nogo. 

• Stojijo razkoračno, roke dajo v bok in delajo odklone v levo in desno stran. 

• Poskakujejo z nogami izmenično naprej in nazaj. 

• Sonožno poskakujejo naprej in nazaj.  

GLAVNI DEL Čas: 25 minut 

Metodična priprava: skupaj pripravimo orodja in pripomočke za poligon 

1. vaja: 

Postavimo 5 obročev malo narazen v cik cak obliki. Za njimi pustimo malo prostora in 
postavimo 5 stožcev v ravni črti, razmaknemo jih za 1 meter. Malo naprej od zadnjega stožca 
postavimo še švedsko klop. 

Učenci izmenično z eno in drugo nogo poskakujejo v obroče, tekajo med stožci in sonožno 
preskakujejo švedsko klop. Nazaj do začetne črte skačejo z žabjimi skoki. 

2. vaja:  

Obroče, stožce in švedsko klop pustimo tako kot pri 1. vaji. 

Vsak učenec dobi žogo. Z žogo najprej sonožno poskakujejo iz obroča v obroč. Nato med 
stožci vodijo žogo. Z žogo hodijo po švedski klopi in nato vodijo žogo v teku nazaj do začetne 
črte. 

SKLEPNI DEL Čas: 8 minut 

Pospravimo orodja in pripomočke. 

Igra za umirjanje:                                            Igra Dirigent 

Učenci se postavijo v krog, v sredino stopi učenec z zavezanimi očmi. Določim dirigenta, ki izvaja 

poljubne gibe, vsi ostali morajo njegove gibe posnemati. Srednjemu odvežemo oči, ki nato skuša 

ugotoviti, kdo je dirigent. 

Pripomočki in orodja: 5 obročev, 5 stožcev, švedska klop, žoge 

Analiza, posebnosti, opažanja: 
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2. teden 

PRIPRAVLJALNI DEL Čas: 13 minut 

Uvod: pozdrav, napoved dejavnosti 

Splošno ogrevanje:                                 Igra Lastovke se selijo 

 

Učence razdelimo v dve enaki skupini. Vsaka skupina stoji na določenem prostoru (gnezdu - blazini). 

Razdalje med gnezdi so enake. Na znak stečejo učenci v nasprotno gnezdo. Skupina, ki priteče prva 

v nasprotno gnezdo, zmaga. 

Specialno ogrevanje: raztezne vaje (vsako vajo ponovijo 10x) 

• Stojijo razkoračno, roke držijo pred seboj in delajo predklon ter se dotikajo tal. 

• Stojijo in kolena dvigujejo izmenično čim višje. 

• Roke predročijo in delajo počepe. 

• Par sedi raznožno, stopala ima skupaj in se držita za roke. Zibata se v eno in drugo stran 

nazaj. 

• Po parih se uležejo na tla in vozijo kolo s stopali. 

• Roke držijo na zatilju, stojijo razkoračno in se sučejo v desno in levo stran. 

• S hrbtom se naslonijo na zid in delajo odklone v desno in levo. 
  

GLAVNI DEL Čas: 25 minut 

Metodična priprava: iz telovadnice gredo ven na igrišče 

1. vaja:  tečejo do drevesa, ki ga določimo, in nazaj (eden za drugim – lahkotni tek) 

2. vaja:  sprehodijo se do drevesa in nazaj (eden za drugim) ter se predihajo 

3. vaja:  poskakujejo izmenično po desni in levi nogi do drevesa in nazaj 

4. vaja:  hodijo do drevesa in nazaj, hkrati držijo tudi žogo čim dlje pred sabo  

5. vaja:  počasi tečejo vzvratno do drevesa in nazaj 

6. vaja:  sprehodijo se do drevesa in nazaj ter se predihajo 
 

 

Razdalja do drevesa naj bo vsaj 15 metrov. 
 

SKLEPNI DEL Čas: 7 minut 

Pospravimo orodja in pripomočke. 

Igra za umirjanje:                                        Igra: Hroščki se žogajo 

Učenci se v krogu uležejo na hrbet, noge in roke držijo v zrak. Damo jim dva balona, ki ga skušajo 

obdržati v zraku čim dlje. Za odbijanje smejo uporabljati roke in noge, ne smejo pa se premikati. 
 

Pripomočki in orodja: 2 enaki mehki blazini, 2 balona 

Analiza, posebnosti, opažanja: 
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3. teden 

PRIPRAVLJALNI DEL Čas: 12 minut 

Uvod: pozdrav, napoved dejavnosti 

Splošno ogrevanje:                                     Igra Kačje glave 

Učenca z rutko postaneta “kačji glavi”. Vsaka glava si želi uloviti čim daljši rep, zato lovi ostale, ki 
bežijo pred njo. Ujeti učenci se pridružijo glavi in se primejo za roke. Če se kača pretrga, ulov ne 
velja. Zmaga kača, ki ima najdaljši rep. 

Specialno ogrevanje: raztezne vaje (vsako vajo ponovijo 10x) 

• Hrbet imajo tik ob zidu, roke dvignejo nad glavo, spustijo se v čim globlji čep – pri tem ne 

odmikajo hrbta od stene. 

• Postavimo švedsko klop, vsi se usedejo eden za drugim, roke prekrižajo na hrbtu in vrtijo 

telo tako, da vsi delajo enakomerno. 

• Sedijo drug za drugim na klopi, roki položijo na ramena sprednjega soseda, počasi se zibajo 

naprej in nazaj. 

• Postavijo se ob klopi in stopajo čez njo z ene na drugo stran. 

• Postavijo se ob klopi in izmenično stopajo na klop gor in dol. 

• Z rokami se oprejo ob klop in tečejo na mestu. 

• Postavijo se drug za drugim na začetek klopi. Prvi se uleže na trebuh na klop in se z 

rokama vleče naprej do konca klopi, nato vajo ponovi drugi, tretji… 
 

GLAVNI DEL Čas: 25 minut 

Metodična priprava: štafetne igre, pripravimo pripomočke, razdelim jih v dve skupini 

1. vaja: 

Postavimo 5 stožcev v ravni liniji, malo za tem okvir švedske skrinje, za tem pa mora biti koš. 
Takšno postavitev potrebujemo za obe skupini. 

Učenci vodijo košarkaško žogo med stožci, splezajo skozi okvir švedske skrinje z žogo in 
nato vržejo žogo na koš. Žogo vodijo nazaj do začetne črte in jo predajo naslednjemu. 

2. vaja:  

Postavitev predmetov je ista kot pri 1. vaji. Učenci vodijo obroč med stožci, stopijo čez okvir 
švedske skrinje, nato dvignejo obroč pred sebe in 10x sonožno poskočijo, tečejo nazaj in 
predajo obroč. 

SKLEPNI DEL Čas: 8 minut 

Pospravimo orodja in pripomočke. 

Igra za umirjanje:                                       Impulz prijateljstva 
                                           

Učenci stojijo v krogu in se držijo za roke, oči imajo zaprte. Določim nekoga, ki s stiskom roke levemu 

sosedu pošlje nek signal. Uporabimo največ 4 stiske za en signal. Presledki so med signali lahko 

različno dolgi. Tako impulz potuje v krogu. Ko prispe do zadnjega, ta vsem pokaže, kako je prispelo 

do njega in določimo spet novega začetnika. 
 

Pripomočki in orodja: 2 ruti, švedska klop, 2 košarkarski žogi, 2 okvirja švedske skrinje, 10 stožcev, 

2 košarkaška koša, 2 obroča 

Analiza, posebnosti, opažanja: 
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4. teden 

PRIPRAVLJALNI DEL Čas: 13 minut 

Uvod: pozdrav, napoved dejavnosti 

Splošno ogrevanje:                                      Igra Lovci in zajec 

Učenci – lovci stojijo v krogu. V sredini je zajec. Lovci skušajo z mehko žogo zadeti zajca. Tisti, ki se 

mu to posreči, postane zajec, prejšnji zajec pa stopi v krog in je lovec. 

Specialno ogrevanje: raztezne vaje (vsako vajo ponovijo 10x) 

• Eno nogo zataknejo na lestvino v višini bokov, ki je pravokotna na drugo nogo. Delajo 

predklone k nogi proti letveniku in proti tlom. Nogi tudi zamenjajo. 

• Uležejo se na hrbet, stopala zataknejo za spodnjo lestvino, roke dajo za tilnik in dvigujejo 

zgornji del trupa, ki ga tako zadržijo 3 s. 

• Uležejo se na trebuh, stopala zataknejo za spodnjo lestvino, roki dajo za tilnik in dvigujejo 

zgornji del trupa, ki ga zadržijo 3 s. 

• S hrbtom se naslonijo na letvenik. Počepnejo do pravega kota, zadržijo 3 s in nato vstanejo. 

• Sedijo po turško, roke dvignejo nad glavo in se močno nagibajo naprej, da se dotaknejo tal 

in spet nazaj. 

• Sedijo na tleh, z rokami se oprejo na tla ter dvigujejo nogi gor in dol. 

• Roke držijo nad glavo, stojijo v razkoraku in krožijo z boki – najprej v eno in nato v drugo 

stran. 
 

GLAVNI DEL Čas: 25 minut 

Metodična priprava: iz telovadnice gredo ven na igrišče 

Določimo dve črti na igrišču, učenci se razdelijo v pare in izvajajo naslednje vaje: 

1. vaja: Učenca sta obrnjena drug proti drugemu, držita se za roke in prinožno poskakujeta 

do      druge črte in nazaj. 

2. vaja: Učenca tečeta skupaj do druge črte in nazaj tako, da se držita skupaj z eno roko. 

3. vaja: Učenca sta obrnjena drug proti drugemu in vmes držita žogo. Tako tečeta do druge 

črte in nazaj. 

4. vaja: Učenca se držita za roko in počasi tečete vzvratno do druge črte in tudi nazaj tako. 

Pazimo, da niso prehitri. 

5. vaja: Učenci se postavijo na vse štiri in čim hitreje pridejo do druge črte in nazaj. 

Razmik med črtama naj bo vsaj 15 metrov. 

SKLEPNI DEL Čas: 7 minut 

Pospravimo orodja in pripomočke. 

Igra za umirjanje:                                       Sproščanje 

Učenci ležejo na tla, zaprejo oči, se sprostijo, globoko dihajo. Hodimo med njimi, kogar pobožamo po 

glavi, vstane in tiho hodi v koloni za nami. Ko so v koloni vsi učenci, odidemo v razred. 
 

Pripomočki in orodja: mehka žoga, 6 letvenikov, 3 odbojkarske žoge 

Analiza, posebnosti, opažanja: 
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5. teden 

PRIPRAVLJALNI DEL Čas: 14 minut 

Uvod: pozdrav, napoved dejavnosti 

Splošno ogrevanje:                                  Igra Domov! 

Učenci obroče položijo na tla, nato prosto tekajo po prostoru. Postopoma odvzemamo obroče. Na 

znak mora vsak čim hitreje zasesti enega od obročev. Učenci, ki so ostali brez obroča, izpadejo iz 

igre. 

Specialno ogrevanje: raztezne vaje (vsako vajo ponovijo 10x) 

• Odbojkarsko žogo držijo v iztegnjenih rokah pred seboj. Stoja je rahlo razkoračna. Delajo 

zasuke v levo in desno z žogo. 

• Imajo enak položaj, vendar žogo dvignejo nad sebe in iztegnejo roke. Delajo odklone v levo 

in desno ter spremljajo žogo s pogledom. 

• Sedijo na tleh, nogi sta čimbolj narazen. Žogo kotalijo od stopala ene noge do stopala druge 

noge. 

• Žogo dajo med kolena in sonožno poskakujejo naprej. 

• Sedijo na tleh, nogi imajo skupaj. Žogo postavijo med gležnje in nato dvigujejo nogi, da se 

ta prikotali v naročje. 

• So v široki razkoračni stoji. Žogo kotalijo v osmici med nogama. 

• Žogo držijo pred seboj v iztegnjenih rokah in delajo počepe. 
 

GLAVNI DEL Čas: 25 minut 

Metodična priprava: štafeta 

Učence razdelimo v dve skupini. Določimo start ter drugo črto, ki se je morajo dotakniti, da 
se lahko vrnejo do cilja. Tako izvajajo naslednje vaje: 

1. vaja:  S kolebnico poskakujejo do črte in nazaj ter kolebnico predajo naslednjemu učencu. 

2. vaja:  S kijem tekajo do črte in nazaj. Kij predajo naslednjemu učencu na cilju. 

3. vaja:  Po vseh štirih hodijo do črte in nazaj do cilja. 

4. vaja:  Vzvratno hodijo po vseh štirih do črte in nazaj do cilja. 

5. vaja:  Enonožno poskakujejo do črte in z drugo nogo nazaj do cilja. 

6. vaja:  Sonožno poskakujejo do črte in tečejo nazaj do cilja. 

7. vaja:  Košarkaško žogo vodijo do črte in nazaj do cilja. 

SKLEPNI DEL Čas: 6 minut 

Pospravimo orodja in pripomočke. 

Igra za umirjanje:                                        Igra Kdo je vrgel? 

Učenci stojijo v krogu, sredi katerega sedi igralec, ki ima zavezane oči ali pa miži. Učenci si v krogu 

podajajo žogo, nato jo eden narahlo vrže v srednjega. Ta si odkrije oči in skuša ugotoviti, kdo ga je 

zadel. Ugiba lahko trikrat. Če ugane, ga ta učenec zamenja. Če pa ne ugane, določimo novega 

igralca. 
 

Pripomočki in orodja: 5 obročev, 6 odbojkarskih žog, 2 kolebnici, 2 kija, 2 košarkaški žogi, ruta, 

žoga 

Analiza, posebnosti, opažanja: 
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6. teden 

PRIPRAVLJALNI DEL Čas: 13 minut 

Uvod: pozdrav, napoved dejavnosti 

Splošno ogrevanje:                                        Igra Konj in kočijaž 

Učenci se razdelijo v pare. Prvi (konj) stopi v obroč, obroč drži z obema rokama v višini pasu. Kočijaž 

pa prime obroč zadaj za konjem. Skupaj tečeta po prostoru in pazita, da se v koga ne zaletita. Na 

znak menjata vlogi. 
 

Specialno ogrevanje: raztezne vaje (vsako vajo ponovijo 10x) 

• Učenca se usedeta s hrbtoma skupaj, z rokami se primeta nad glavo. Zibata se naprej in 

nazaj. 

• Učenca sedita obrnjena drug proti drugemu in se spuščata k levi in desni nogi. 

• Ležeta na trebuh in se v predročenju primeta za roke. Noge dvigujeta čim višje. 

• Učenca se držita za roke, obrnjena sta drug proti drugemu in izmenično počepata. 

• Učenca klečita in se držita za roke. Oba hkrati vstaneta in nato zopet poklekneta, pri tem se 

ne smeta spustiti.  

• Par leži na hrbtu, roke imata pod glavo. Eden ima nogi na tleh, drugi jih dvigne čez 

učenčeve noge na drugo stran. Po nekaj ponovitvah vlogi zamenjata. 

• Par stoji z enim bokom skupaj. Držita se za roki. Sonožno poskakujeta naprej, nazaj, levo in 

desno. 
 

GLAVNI DEL Čas: 25 minut 

Metodična priprava: iz telovadnice gredo ven na igrišče 

Tečejo na nekje 60 in 100 m. Merimo tudi čas, da vidimo, kakšne so razlike med učenci.  

Med tekanjem ene in druge razdalje učencem damo nekaj časa za počitek. 

SKLEPNI DEL Čas: 7 minut 

Pospravimo orodja in pripomočke. 

Igra za umirjanje:                                         Igra Spoznati po glasu  

Učenci sklenejo krog, sredi kroga pa stoji učenec z zavezanimi očmi. Krog se začne pomikati v levo 

ali desno. Ko srednji zakliče:”Stoj!”, se učenci ustavijo. Srednji pokaže z roko enega izmed igralcev. 

Ta ga mora s spremenjenim glasom poklicati po imenu. Če srednji ugane, kdo ga je poklical, se 

zamenjata.  
 

Pripomočki in orodja: 3 obroči, ruta 

Analiza, posebnosti, opažanja: 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Rožman Katja; diplomsko delo 
 

58 

5 SKLEP 

 

Namen raziskave je bil primerjati rezultate izbranih učencev z LMDR in učencev  iste 

kronološke starosti brez MDR na območju Podravske regije. Z načrtovanim gibalnim 

programom smo želeli vplivati na razvoj vzdržljivosti in prikazati napredek učencev po 

šestih tednih izvajanja. Primerjali smo rezultate in prikazali napredek učencev 

eksperimentalne in kontrolne skupine.  

 

Ugotovili smo naslednje:  

- izbrani učenci Podravske regije z LMDR ne dosegajo slabših rezultatov na 

področju vzdržljivosti v primerjavi s povprečnimi vrednostmi otrok iste 

kronološke starosti, ki nimajo MDR; 

- izbrani učenci z LMDR, ki so bili vključeni v gibalni program za razvoj 

vzdržljivosti, so napredovali na področju vzdržljivosti; 

- izbrani učenci eksperimentalne skupine z LMDR niso pokazali boljših 

rezultatov in s tem večjega napredka na področju vzdržljivosti kot učenci 

kontrolne skupine z LMDR. 

 

Pred ocenjevanjem smo predvidevali, da bodo rezultati na področju vzdržljivosti 

učenk in učencev z LMDR slabši v primerjavi s svojimi vrstniki brez motenj. To smo 

sklepali iz raziskav Filipčič, Rogelj, Strel (2003). Prav tako v raziskavi Škof (2007) 

opozarja na poslabšanje rezultatov na gibalnem področju. V primerjavi z vrstniki pred 

nekaj leti pri več kot polovici fantov in deklet v starosti od 11 do 15 let ugotavlja 

slabše rezultate. V naši raziskavi to ni toliko zaskrbljujoče, saj so nekateri izbrani 

učenci po enem letu celo izboljšali svoje rezultate. Izboljšali so jih tudi tisti, ki v 

program za razvoj vzdržljivosti niso bili vključeni.  

 

Raziskava ima tudi pomanjkljivost. Pred samim gibalnim programom za razvoj 

vzdržljivosti bi morali izvesti 2. merjenje. S tem bi izključili vpliv telesnega razvoja in 

drugih dejavnikov (ki jih nismo nadzorovali) in tudi vplivajo na posamezni dosežek na 

področju vzdržljivosti. Iz tega težko sklepamo, da so učenci v eksperimentalni skupini 

napredovali samo zaradi gibalnega programa, čeprav so napredovali bolj kot 

kontrolna skupina. Težko je tudi primerjati učence, ki so različno stari, različnih 
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spolov in so otroci z LMDR oz. imajo več motenj. Če bi raziskovali ponovno, bi vzeli 

večji vzorec otrok iste kronološke starosti na več različnih OŠ z NIS.  

 

Diplomsko delo je koristno za naše delo tudi v prihodnje, kjer se bomo vsakodnevno 

srečevali z otroci z LMDR. Pomembno se nam zdi, da mladostnik svoj prosti čas 

posveča športnim dejavnostim, saj se tako sprosti in uresničuje posebne interese, 

pridobiva nova spoznanja in socialna ravnanja. Izdelali smo športni program, ki se je 

izkazal za uporabnega pri razvijanju vzdržljivosti pri učencih z LMDR.  

 

Ob zaključku diplomskega dela pa se nam pojavljajo še naslednja vprašanja: 

• V kakšni meri vpliva težavnost MDR na rezultate? 

• Kakšni bi bili rezultati, če bi program za razvijanje vzdržljivosti izvajali dlje časa 

in večkrat na teden? 

• Kakšna bi bila primerjava med spoloma? 

• Kakšni bi bili rezultati, če bi izbrali večji vzorec učencev? 

• Ali bi se rezultati eksperimentalne skupine izboljšali tudi, če bi raziskavo 

izvajali pri dijakih z LMDR? 

• Kakšen bi bil dejanski napredek, če bi izvedli 2. merjenje pred samim gibalnim 

programom za razvoj vzdržljivosti? 
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