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Anja Antolović 

GIBALNE SPOSOBNOSTI PRVOŠOLCEV OŠ MAZEMBE V AFRIŠKI 

DRŽAVI MALAWI 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014 

 

POVZETEK 

Namen diplomskega dela je bil raziskati in oceniti gibalne sposobnosti otrok prvega razreda 

osnovne šole Mazembe v afriški državi Malawi. Vzorec je zajemal 48 otrok, starih šest in sedem 

let. Njihove gibalne sposobnosti smo preverjali s pomočjo testnega inštrumentacija ABC gibanja.  

V raziskavi smo želeli ugotoviti, ali imajo otroci, zajeti v vzorcu, gibalne težave. Zanimalo nas je 

ali obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih med dečki in deklicami ter v katerih nalogah so 

otroci najbolj in najmanj uspešni.  

Ugotovili smo, da ima 85%  testiranih otrok gibalne težave. Med dečki in deklicami ne obstajajo 

razlike v gibalnih sposobnostih. Vsi otroci so bili, tako kot smo predvidevali, najmanj uspešni v 

nalogah, ki zajemajo spretnosti rok, saj imajo s takšnimi nalogami najmanj izkušenj. Glede na 

rezultate, ki smo jih dobili, smo pripravili program za razvoj gibalnih sposobnosti.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: otroci iz Afrike, motorika, koordinacija, ravnotežje, spretnosti 
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Anja Antolović 

MOTOR ABILITIES OF FIRST GRADE STUDENTS IN ELEMENTARY 

SCHOOL MAZEMBE IN AFRICAN COUNTRY MALAWI 

The University of Ljubljana, Faculty of Education, 2014 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper was to determine and evaluate motor abilities of first grade students in 

elementary school Mazembe in african country Malawi. Sample covered 48 children, aged six 

and seven. Their motor abilities were verified using Movement Assessment Battery for Children 

(ABC Movement). 

We wanted to determine if children in our pattern have motor difficulties and if there are 

differences in motor abilities between boys and girls. We explore in which tasks are they most 

and least successful. As we predicted all the children were the least successful in hand skills 

because of lack of experiences. According to the results of test we made program for developing 

motor abilities. 

 

KEYWORDS: african children, motoric, coordination, balance, skills 
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1. UVOD  

 

V letu 2013 sem tri mesece preživela v afriški državi Malawi, v majhni, revni vasici Mazembe, 

ki se nahaja ob malavijskem jezeru. V tem času sem poskusila čim bolj spoznati in občutiti 

afriški utrip življenja in kulturo ter spoznati navade tamkajšnjih prebivalcev in njihov vsakdan.  

Svoj čas sem aktivno posvečala otrokom v šoli Mazembe. Ugotovila sem, da so afriški otroci 

aktivni, veliko se gibljejo, a je njihovo gibanje vezano na vsakdanje življenje in opravila 

(dvigovanje bremen, nošenje vode na glavi, pešačenje na velike razdalje ipd.). Otroci, ki 

obiskujejo podeželjske šole, med katere sodi tudi osnovna šola Mazembe, niso deležni gibalne 

vzgoje, poznajo le nekaj osnovnih, tradicionalnih iger. Otroci živijo ves čas v istem okolju in so 

navajeni na iste situacije. Zaradi okolja, v katerem živijo, nimajo možnosti, da bi spoznavali in se 

vključevali v različne gibalne aktivnosti, da bi preizkušali različne športne pripomočke in 

opremo ter si s tem ustvarjali (nove) gibalne izkušnje.   

Pišot in Jelovčan (2006) navajata, da se vsak otrok rodi z določenimi dispozicijami. V kolikšni 

meri se bodo te dispozicije razvile v bodoče je odvisno od okolja, ki vpliva na otroka, ter od 

otrokove lastne aktivnosti. Tako je pomembno upoštevati dejstvo, da različna okolja, nove 

situacije, pestra izbira rekvizitov, igral, materialov ipd. pripomorejo k bogatenju in širjenju 

gibalnih izkušenj ter posredno vplivajo na vsa področja otrokovega razvoja. Ravno spodbudno 

okolje je tisto, ki afriškim otrokom najbolj manjka. 

V času svojega bivanja v vasi Mazembe sem vodila kreativne in gibalne delavnice, ki so potekale 

v kulturno – izobraževalnem centru ELA. To je nov center, ki je na začetku svojega delovanja. 

Ustanovljen je z namenom pomagati otrokom, ki počasneje usvajajo znanja ali pa si želijo v 

prostem času pridobiti različna znanja s področja opismenjevanja ter umetnosti. Med drugim 

center prireja tudi različne gibalne delavnice, ki otrokom omogočajo pridobivanje novih gibalnih 

izkušenj in možnost, da spoznajo in se preizkusijo v različnih gibalnih igrah. 

Največ svojega časa sem posvetila izvedbi testnega inštrumentarija ABC gibanja, s katerim sem 

želela ugotoviti,  kakšne so gibalne sposobnosti prvošolcev, ki obiskujejo osnovno šolo 

Mazembe. Z dobljenimi rezultati sem odkrila, kje imajo otroci največ težav in katera so njihova 
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močna področja. Glede na to, sem pripravila program za razvoj gibalnih sposobnosti, ki ga bodo 

v času počitnic izvajali prostovoljci v centru ELA.  

V empiričnem delu diplomske naloge bom podrobneje predstavila rezultate testnega 

inštrumentarija ABC gibanja (v nadaljevanju ABC gibanja) za izbrano skupino otrok, ki 

obiskujejo osnovno šolo Mazembe in poskušala ugotoviti vzroke za to. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 KULTURNO – IZOBRAŽEVALNI CENTER ELA 

 

Kulturno – izobraževalni center in društvo ELA je leta 2012 ustanovila pravnica Jana Dular.  

Skupaj z več kot sedmimi leti življenja in dela v vzhodni Afriki je ugotovila, da so njene 

izkušnje, izobrazba in sposobnosti veliko bolj uporabne v tem delu sveta, kjer je izobraževanje še 

vedno problem.  

Večina afriških držav je sicer uvedla obvezno osnovno šolo in tako omogočila dostopnost 

obveznega šolanja širšemu krogu otrok, a so razmere v praksi precej razlikujejo od teorije. Na 

podeželju, kamor spada tudi osnovna šola Mazembe, so razmere za poučevanje  slabe. Šole se 

ubadajo s prostorskimi in kadrovskimi težavami. Učencev je veliko, prostora je malo. Pogosto 

imajo učenci ob lepem vremenu pouk kar zunaj, v senci dreves. Podeželske učilnice so natrpane 

z učenci. Pogosto je v enem razredu tudi do sto učencev, ki jim pripada le en učitelj. Učiteljev, ki 

bi bili pripravljeni priti na podeželje in poučevati, je malo. Pogosto so slabo izobraženi, nimajo 

zadostnega znanja za delo z učenci, ne poznajo metod dela, nimajo potrebnih pripomočkov za 

delo in učne načrte izvajajo po svoje. Poleg tega mnogi učenci zaradi velike revščine prihajajo v 

šolo brez šolskih potrebščin, saj jim tega starši ne zmorejo kupiti. Mnogi otroci več let 

ponavljajo razrede, saj ne morejo redno obiskovati pouka. Pogosto morajo ostati doma in 

pomagati pri domačih opravilih ter delati na polju. V šolo hodijo le, ko jim to dovolijo starši. Vse 

to so razlogi, zakaj otroci nimajo možnosti dobiti ustreznega znanja že v osnovni šoli. Zaradi 

tega imajo manj možnosti za vpis na bolj kvalitetne srednje šole in so posledično manj 

konkurenčni na trgu delovne sile. 

 

Vse to je vodilo k ideji o ustanovitvi kulturno-izobraževalnega centra  in društva ELA, ki stoji v 

majhni vasici Mazembe, ki se nahaja v državi Malawi, v osrednji Afriki. Narejen je bil načrt 

programa, ki je vključen v delo osnovne šole Mazembe. 

Ime ELA nosi v kraticah svojega imena glavne cilje društva: E – education,  L – literacy, A – art 

(izobraževanje, opismenjevanje, umetnost). Izobraževanje in opismenjevanje sta osnovna 

elementa, ki ponujata večjo neodvisnost in možnost samostojnega razmišljanja ter veliko 
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prednost pri pridobitvi boljše zaposlitve v mestih. Tretje področje delovanja Elinega centra je 

umetnost, kot pomemben del razvoja divergentnega mišljenja, iskanje novih odgovorov, 

razvijanja kreativnosti. Umetnost je nepogrešljiv del afriške kulture, želimo jo ohranjati in zato 

center ponuja lokanim umetnikom prostor, kjer lahko izdelujejo različne umetnine (ki, jih 

kasneje prodajajo) v zameno za vodenje kreativnih delavnic za otroke, ki si tovrstna znanja šele 

pridobivajo (ne glede na starost ali sposobnosti otrok).   

Elin center je namenjen prebivalcem okrožja Nkhata Bay kot (Društvo ELA, 2014):  

- izobraževalni center za predšolske in šolske otroke, 

- center za učitelje in 

- center za odrasle. 

Osrednji cilj kulturno – izobraževalnega centra je vzpostaviti sistem učne pomoči otrokom, ki 

imajo posebne potrebe oziroma otrokom, ki počasneje usvajajo znanja. Pomoč je za otroke v 

centru organizirana vsak dan med šolskim letom in poteka v individualni ali skupinski obliki. 

Poleg delavnic opismenjevanja in matematičnih veščin se otroci udeležujejo športnih in gibalnih 

delavnic ter delavnic, kjer razvijajo fino in grafomotoriko, izvajajo vaje za razvoj senzorne 

integracije, spoznavajo različne socialne igre, se učijo osnov angleškega jezika, ipd. Delavnice 

potekajo v različnih skupinah (ne glede na starost in sposobnosti otrok) tudi v času počitnic in 

tako otrokom omogočajo bolj pestro in raznoliko preživljanje prostega časa (prav tam). 

 

Vzporedno z delavnicami za otroke poteka tudi dodatno izobraževanje za osnovnošolske učitelje, 

kjer pridobivajo znanje o tem, kako organizirati pouk in kako predati znanje otrokom, ki 

počasneje usvajajo znanja.  Učitelji spoznavajo načine poučevanja, strategije in metode dela. 

Kulturno – izobraževani center  ELA je tudi center za odrasle. S svojim delovanjem želi v 

ospredje postaviti še eno marginalizirano in prezreto skupino - podeželske ženske. Ravno one so 

tiste, ki pogosto omogočajo preživetje deset in več članskih družin, a so hkrati potisnjene v 

ozadje socialnega življenja zaradi pomanjkanja informacij in izobrazbe. Za tamkajšnje ženske so 

tako organizirane delavnice osnovnega opismenjevanja. 
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Program se v centru izvaja s pomočjo mednarodnih prostovoljcev, ki imajo željo prispevati svoje 

znanje v skupno dobro. V ELI veje duh prepričanja, da ima vsak prostovoljec svoj poseben dar, 

spretnost, ki jo lahko deli naprej (prav tam). 

Elin kulturni del centra organizira dejavnosti za promocijo lokalne kulture. Tako v centru 

prirejajo glasbene večere, koncerte, likovne, glasbene in plesne delavnice. Del centra je razstavni 

prostor za izdelke lokalnih rokodelcev. 

Cilj ELE je pokazati drugačen način razmišljanja ter obravnavanja otrok s posebnimi potrebami, 

opogumiti ženske, da pridejo in vzamejo znanje, ki se jim ponuja ter ozavesti pomembnost 

znanja in pridobivanja informacij. ELA želi senzibilizirati prebivalce, da spremenijo odnos do 

drugačnosti in drugačnim dati samozavest.  

 

2.2 MALAVIJSKI ŠOLSKI SISTEM  

 

Večina afriških držav, tudi Malawi, je obvezno osnovno šolo uvedla leta 1994 in tako omogočila 

brezplačno osnovnošolsko izobraževanje vsem otrokom (Malawi Institute of Education, 2005). 

Malavijski šolski sistem temelji na izobraževanju 8 – 4 – 4, kar pomeni: 8 let osnovne šole, 4 leta 

srednje šole in 4 leta univerzitetnega študija. Vsi učenci, kasneje dijaki in študenti v šolah 

poslušajo uradni jezik angleščino in nacionalni jezik – chichewo.  Vsi učbeniki in gradiva so 

napisani v angleščini (Embassy of the United States, Lilongwe Malawi, 2014). 

2.2.1 Cilji osnovnošolskega izobraževanja (Malawi Institute of Education, 2005).  

 kompetentno, učinkovito komunicirati v različnih kontekstih in v različnih jezikih 

 uporaba matematičnih, znanstvenih, tehnoloških, družbenih, okoljskih, kulturnih in 

ekonomskih konceptov znanja za  reševanje problemov, 

 oblikovanje in spodbujanje  zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do 

naravnega okolja, s posebnim poudarkom na prevladujočih boleznih, kot so malarija, 

spolno prenosljive bolezni in HIV, 

 zagotoviti osnovno pismenost učencev v materinem jeziku ter razumeti jezik na tako 

visoki ravni, da bodo učenci pripravljeni na vzgojo in izobraževanje v osnovni šoli, 
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 uporaba znanja in prenos znanj na vseživljenjo učenje , 

 razvijati veščine in sposobnosti za ustvarjalno mišljenje, za kritično mišljenje in uporabo 

znanja in veščin v vsakdanjem življenju na način ki bo služil družbi , 

 razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije,  

 vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz afriške tradicije, 

razumevanje njihove kulture in vloge, ki jo imajo v družbi. 

 

2.2.2 Predšolska vzgoja 

 

Malavijsko ministrstvo za šolstvo se zaveda pomena vključenosti otrok v program predšolske  

vzgoje, a le tega finančno ne podpira. Fond za izobraževanje nima predvidenih sredstev za 

izobraževanje otrok v predšolskem obdobju. Ministrstvo spodbuja k prostovoljni ustanovitvi 

vrtcev znotraj vaških/mestnih skupnosti. Če je takšen vrtec organiziran, predšolski pouk 

velikokrat poteka v cerkvah, vlogo učilnic pa prevzamejo tudi sence pod krošnjami dreves, a so 

te seveda koristne le v sušni dobi in tako marsikateri vrtec med deževno dobo zapre svoja vrata. 

Takšni vrtci delujejo kot prostovoljna organizacija, kjer brezplačno poučujejo kvalificirani ali 

nekvalificirani učitelji, pogosto brez materialov, pripomočkov, knjig, igrač (Ripple Africa, 

2014). 

V mestih obstajajo tudi privatni vrtci, vendar se zelo malo staršev odloči za vpis otrok v vrtec, 

saj jim finančno stanje tega ne dopušča. Otroci do vključitve v šolo ostajajo doma, kjer za njih 

skrbijo starejši bratje in sestre (prav tam). 

2.2.3 Osnovnošolsko izobraževanje 

 

Osnovna šola v Malawiju traja osem let. Uradno vstopijo otroci v šolo s šestimi leti, končajo pa 

jo s trinajstimi. Osnovna šola ponuja znanje iz različnih predmetov, in sicer iz angleščine, 

maternega jezika chichewe, matematike, znanosti in družboslovja. Učenci ob koncu osnovne šole 

pišejo državne izpite. Po uspešno opravljenom izpitu pridobijo spričevalo (Primary School 

leaving certificate), ki jim omogoča, da se lahko vpišejo v srednjo šolo (Ripple Africa, 2014).  
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Kljub temu, da se je z uvedbo brezplačne osnovne šole povečalo število učencev v šolah, še 

vedno obstajajo veliki prostorski in kadrovski problem. Ironija je v tem, da imajo možnost 

izobraževanja vsi otroci, a je kakovost izobraževanja zelo slaba. Večina osnovnih šol v 

Malawiju, predvsem pa na podeželju, ima premalo sredstev, da zagotovi ustrezne pogoje 

poučevanja, tako učencem kot učiteljem. Šole se borijo s pomanjkanjem učnih pripomočkov, 

učbenikov in ostalih učnih gradiv. Zaradi pomanjkanja prostora je pogosto v eni učilnici preveč 

učencev ali pa se učijo zunaj, pod krošnjami dreves, kar je možno le do začetka deževnega 

obdobja.  

Pomanjkanje učiteljev v Malawiju je posledica tega da so učitelji premalo usposobljeni za 

poučevanje ali pa šole nimajo pogojev, da bi pritegnile učitelje, ki bi prišli poučevat (prav tam).  

Kljub temu, da je osnovna šola brezplačna, si morajo učenci sami kupiti šolsko uniformo, pisala 

in zvezke, kar je precej težko glede na družine z velikim številom otrok. Pogosto se zgodi, da 

otroci pustijo šolo ali pa hodijo v šolo samo določeni otroci iz družine. Za večino ljudi v 

Malawiju je osnovnošolsko izobraževanje najvišja stopnja izobrazbe, ki ji bodo dosegli (prav 

tam).  

2.2.4 Srednješolsko izobraževanje 

 

Srednje šole v Malawiju so tako javne kot zasebne. Šolanje traja štiri leta. Dijaki se učijo 

angleščine, maternega jezika chichewe, matematike, kmetijstva, biologije, fizike, geografije, 

zgodovine,biblijske vede in družboslovja. Ob koncu srednje šole pišejo državni izpit. Državni 

izpit pišejo iz šestih predmetov, ki jih lahko izberejo samo, med njimi pa morata biti obvezno 

angleščina in matematika.  

Tudi srednje šole se podobno kot osnovne šole borijo s slabimi razmerami za poučevanje. 

Primanjkuje  prostora, usposobljenih učiteljev, knjig, učnih pripomočkov in gradiv. Mnogo 

dijakov ne konča srednje šole. Največji vzrok za to je pomanjkanje denarja, bolezni ali pa 

družinske obveznosti, pri dekletih, kjer je osip večji kot pri fantih, pa so vzrok tudi najstniške 

nosečnosti in poroke (Ripple Africa, 2014). 
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2.2.5 Univerzitetno izobraževanje  

 

Z vsemi izzivi, s katerimi se srečujejo mladi v Malawiju, je pravi uspeh, da pridejo do možnosti 

za tercialno izobraževanje. Po zadnjih raziskavah se je v obdobju od leta 2003 do leta 2008 le 

petdeset študentov na 100.000 prebivalcev vpisalo na univerzo. Izbor študentov, ki se šolajo na 

univerzi v Malawiju je zelo konkurenčen, saj je število mest omejeno. Bodoči študenti morajo 

imeti dokumente o srednješolskem izobraževanju, ki ga zaključijo z državnim izpitom. 

 Po štirih letih študija na univerzi študenti pridobijo diplomo. Po nadaljnih dveh letih 

magistrirajo, še dodatnih tri do pet let je potrebno za pridobitev doktorata, ki se zaključi z 

doktorsko disertacijo in najmanj šestimi meseci prebivanja na univerzi (Ripple Africa, 2014).  

 

2.3 MOTORIČNI RAZVOJ 

 

Gibanje ima v življenju človeka zelo pomembno vlogo. Potreba po gibanju spada med otrokove 

biološke oziroma primarne potrebe. Gibalna dejavnost je orodje, ki otroku omogoča, da se 

neposredno vključuje v okolje, ki ga obdaja in tako odkriva različne razsežnosti okolja (Kremžar, 

1995).  

Gibalna dejavnost otroku omogoča pridobivanje senzoričnih podatkov, kajti z gibanjem otrok 

raziskuje svet in se uči razlagati gibalne vzorce, na drugi strani pa zaznavanje samega sebe in 

okolja vpliva na bolj ustrezne in učinkovite gibe (Frostig, 1989).  

Gibalna dejavnost tako otroku omogoča, da pridobiva bogate izkušnje in doživetja, še posebej v 

obdobju zgodnjega otroštva. Tako z gibanjem ne razvijamo in ohranjamo samo otrokove gibalne 

sposobnosti, ampak vplivamo tudi na otrokov kognitivni, emocionalni in socialni razvoj. Mlajši 

kot je otrok pomembnejši je vpliv gibanja na njegov celosten razvoj (Kremžar, 1995). 

Motorični razvoj predstavljajo dinamične in večinoma kontinuirane spremembe v motoričnem 

vedenju, ki se kažejo v razvoju motoričnih sposobnosti (koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, 

gibljivost, natančnost, vzdržljivost) in gibalnih spretnostih (lokomotorne, manipulativne, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Anja Antolović: diplomsko delo 

16 
 

stabilnostne) (Gallahue in Ozmun, 2006). To je proces, ki otroku pomaga pridobivati gibalne 

spretnosti in vzorce, kar je produkt interakcije med genskimi in okoljskimi dejavniki. Genski 

dejavniki so tisti, ki pomembno vplivajo na posameznikovo živčno-mišično zorenje, morfološke 

in fiziološke značilnosti ter tempo rasti in zorenja. Med dejavniki okolja imajo najpomembnejši 

vpliv predhodne motorične izkušnje (tudi tiste iz prenatalnega obdobja) in pridobivanje novih 

motoričnih izkušenj (Malina, Bouchard in Bar-Or, 2004).   

Gibalni razvoj poteka po principih, ki so značilni za razvoj nasploh. Motorični razvoj poteka v 

cefalo – kavdalni smeri (od glave navzdol) in v proksimo-distalni smeri (od središča telesa 

navzven). Motorični razvoj poteka od grobih, masovnih nediferenciranih gibov k samodejnim, 

specifičnim hotenim gibom in gibalnemu nadzoru. Motorična funkcija vpliva na telesno zgradbo 

in to pomeni, da uporaba ali dejavnost organa določa njegovo fizično rast. Med posameznimi 

povprečno razvitimi otroci obstajajo razlike v starosti, v kateri so se pojavili razvojni mejniki 

(Kremžar in Petelin, 2001).  

Papalia (2001) navaja, da je potek gibalnega razvoja univerzalen, a prihaja do medkulturnih 

razlik v njegovi hitrosti. Tako je na splošno gibalni razvoj dojenčkov in malčkov iz afriških 

kultur hitrejši v primerjavi z njihovimi vrstniki iz zahodnih kultur, gibalni razvoj azijskih 

dojenčkov in malčkov pa je nekoliko počasnejši. Do razlik prihaja zaradi medkulturnih razlik v 

temperamentu ali pa zaradi različne vzgoje in spodbude staršev. Medkulturne razlike v hitrosti 

gibalnega razvoja se s starostjo otrok zmanjšujejo in tako večina otrok v vseh kulturah doseže 

vse mejnike v gibalnem razvoju.  

2.3.1 Faze motoričnega razvoja 

 

Motorični razvoj poteka v štirih fazah (Gallahue in Ozmun, 2006):  

1. Refleksna gibalna faza (traja od prenatalnega obdobja do 1. leta starosti) 

2. Rudimentalna gibalna faza (traja od rojstva do 2.leta starosti) 

3. Temeljna gibalna faza (traja od 2. leta do 7. leta starosti) 

4. Športna gibalna faza (traja od sedmega leta naprej) 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Anja Antolović: diplomsko delo 

17 
 

2.3.1.1 Refleksna gibalna faza 

 

Prvo stopnjo motoričnega razvoja človeka predstavljajo refleksni gibi fetusa in novorojenčka. 

Gre za nehotne gibe, ki jih nadzorujejo subkortikalni možganski centri, in predstavljajo osnovo 

za ostale faze motoričnega razvoja. Refleksni gibi novorojenčku omogočajo, da dobiva 

informacije o svojem telesu in okolju, ki ga obdaja. Poleg zbiranja informacij refleksi omogočajo 

preživetje organizma. Zanimiva oblika nehotnega gibanja so posturalni refleksi, ki so po 

zunanjem videzu izredno podobni kasnejšim zavestnim gibom. Posturalni refleksi po nekaj 

tednih oziroma mesecih po rojstvu izginejo in jih kasneje v razvoju ne zasledimo več.    

Prisotnost refleksov, njihova moč ter izginjanje so pomembni pokazatelji ustreznosti 

nevrološkega in gibalnega razvoja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

2.3.1.2 Rudimentarna gibalna faza 

 

V tem obdobju se pojavijo osnovne oblike zavestnega ali namernega gibanja, ki so potrebne za 

preživetje organizma. Po rojstvu je otrokovo gibanje vedno bolj pod vplivom razvijajočega se 

korteksa, kar povzroča, da se vedno več refleksov inhibira in postopoma izgine. Zavestno gibanje 

je slabo diferencirano in integrirano. Gibi so videti slabo nadzorovani in grobi. Z naglim 

razvojem višjih kognitivnih procesov in motoričnih procesov, prihaja do napredka tudi v 

rudimentarnih gibanjih. V tej fazi se otroci naučijo pridobivati in obdržati ravnotežje, rokovanja 

z raznimi predmeti in gibanja v prostoru. Na obseg in stopnjo razvoja gibalnega nadzora pa v tej 

fazi vpliva proces zorenja (Gallahue in Ozmun, 2006).  

2.3.1.3 Temeljna gibalna faza 

 

Temeljna gibalna faza je obdobje, v katerem otroci aktivno preizkušajo in raziskujejo svoje 

gibalne sposobnosti in zmogljivosti. Otroci odkrivajo, kako se izvajajo razna lokomotorna, 

stabilnostna in manipulativna gibanja, najprej ločeno, nato vse bolj povezano. Na začetni stopnji 

temeljne gibalne faze opazimo pomanjkljivo ali neustrezno zaporedje posameznih gibov. Na tej 

stopnji je prostorska in časovna integracija gibanja še slaba. Ob koncu temeljne faze naj bi otroci 

obvladali večino temeljnih gibalnih spretnosti. Pri tem igra veliko vlogo zorenje, enako 
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pomembno pa je tudi spodbudno okolje, priložnosti za vadbo in učenje (Gallahue in Ozmun, 

2006). 

2.3.1.4 Športna gibalna faza 

 

Športna gibalna faza je faza, kjer ni več poudarka na učenju gibanja kot takem, ampak gibanje 

postane sredstvo, ki ga uporabljamo v različnih kompetativnih in kooperativnih igrah, atletiki, 

ipd. V tem obdobju začne otrok povezovati in uporabljati temeljne gibalne spretnosti za izvajanje 

specializiranih športnih spretnosti. Otrokovo gibanje je vse bolj nadzirano, hitro in izpopolnjeno. 

Lokomotorne, stabilnostne in manipulativne spretnosti so bolj natančne, sestavljene in se 

smiselno uporabljajo v kompleksnejšemu športu in v drugih gibalnih aktivnostih. V tem obdobju 

otroci aktivno odkrivajo in kombinirajo različne gibalne vzorce. Navdušeni so zaradi vse večjih 

gibalnih zmogljivosti. Otrokom je potrebno zagotoviti zelo veliko izbiro različnih gibalnih 

dejavnosti, kar izdatno izboljšuje nadzor gibanja in gibalno učinkovitost v celoti. Premajhna 

izbira in pogostost gibalnih dejavnosti lahko privede do nezaželjenih učinkov v naslednjih 

obdobjih otrokovega gibalnega razvoja (Gallahue in Ozmun, 2006).   

Thelen (2000) navaja, da je gibalna dejavnost integralni del otrokovega vedenjskega repertoarja. 

Je medij, skozi katerega se otrok neposredno vključuje v okolje, ki ga obdaja, se seznanja z 

različnimi razsežnosti okolja, hrkati pa mu omogoča pridobivanje bogatih izkušenj in doživetij, 

še posebej v obdobju zgodnjega otroštva. Gibanje otroku omogoča celovito spoznavanje sveta in 

zato je spodbujanje motoričnega razvoja ena od temeljnih razvojnih nalog v otroštvu. 
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2.4  GIBALNE SPOSOBNOSTI 

 

Gibanje človeka je odvisno od njegovih sposobnosti, ki so naravne danosti in so odvisne od 

nivoja delovanja sistemov v njegovem telesu, od značilnosti kot so zunanji videz človeka in 

njegove reakcije na okolje, ter od spretnosti, ki so z učenjem oziroma z vadbo pridobljena 

gibalna znanja (Pistotnik, 2003).  

Posamezne gibalne sposobnosti niso prirojene v enaki meri. O stopnji razvitosti gibalnih 

sposobnosti odločajo biološki in psihološki dejavniki ter okolje v katerem se otrok razvija. 

Okolje lahko razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti spodbuja ali zavira. Pomanjkanje prostora za 

gibanje ali pretirana skrb za varnost otroka lahko privedeta do tega, da otroci nekaterih gibalnih 

izkušenj nimajo priložnosti pridobiti (Vidovič, Srebot, Cerar, Markun Puhan, 2003). 

Kot smo že omenili so nekatere gibalne sposobnosti bolj, druge manj dedno pogojene. Z vadbo 

lahko vplivamo na tiste, ki imajo nizko stopnjo prirojenosti. Če je stopnja dedne pogojenosti 

visoka, kot npr. pri hitrosti, z vadbo na razvoj take sposobnosti vplivamo le delno. Kljub vsemu 

velja, da ni take gibalne sposobnosti, za katero bi veljalo, da za vzdrževanje stopnje njene 

razvitosti ni potrebno redni vaditi (Vidovič, Srebot, Cerar, Markun Puhan, 2003).   

Motorične sposobnosti se delijo v skupine na dva načina, in sicer na klasični ter nomotetični 

način. Pri klasični delitvi obstajajo le štiri bazične motorične sposobnosti, in sicer moč, hitrost, 

spretnost in vzdržljivost. Nomotetična delitev motoričnih sposobnosti (delitev glede na splošne – 

naravne zakone) zajema šest osnovnih motoričnih sposobnosti: koordinacija, ravnotežje, moč, 

hitrost, gibljivost in preciznost. 

Nekateri prištevajo med motorične sposobnosti tudi vzdržljivost, vendar sodi med funkcionalne 

sposobnosti, saj je odvisna predvsem od dobrega delovanja dihalnega in krvožilnega sistema 

(Pistotnik, 2003).  
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2.4.1 Koordinacija 

 

Koordinacija je gibalna sposobnost, ki je odgovorna za učinkovito oblikovanje in izvajanje 

kompleksnih (t.j. sestavljenih, zapletenih) gibalnih nalog. Koordinacija se kaže v učinkoviti 

realizaciji časovnih, prostorskih in dinamičnih dejavnikov gibanja. Pri tem se v telesu potekata 

dva različna procesa. To sta načrtovanje gibalnega programa in izvedba gibalnega programa v 

okvirih zastavljenega načrta, ki jih zahtevajo okoliščine, v katerih se gibanje izvaja (Pistotnik, 

2003).   

Koordinacija je človekova sposobnost kar najbolj usklajenega gibanja nasploh, posebej pa je 

pomembna v nenaučenih, nepredvidljivih in (ali) zahtevnih motoričnih nalogah. Zaradi zelo 

različnih pojavnih oblik, v katerih jo lahko najdemo, govorimo o več vrstah koordinacije, in sicer 

govorimo o (Ušaj, 2003): 

- sposobnosti hitrega opravljanja zapletenih in nenaučenih motoričnih nalog, 

- sposobnosti opravljanja ritmičnih motoričih  nalog, 

- sposobnosti pravočasne izvedbe motoričnih nalog (timing), 

- sposobnosti reševanja motoričnih nalog z nedominantnimi okončinami (lateralnost), 

- sposobnosti usklajevanja gibanja zgornjih in spodnjih udov, 

- sposobnosti hitrega spreminjanja smeri gibanja (agilnost), 

- sposobnosti natančnega zadevanja cilja in 

- sposobnosti natančnega vodenja cilja. 

Osnovne značilnosti koordiniranega gibanja so: pravilnost (natančnost, ustreznost izvedbe 

gibov), pravočasnost (časovna usklajenost gibov), racionalnost (ekonomičnost izvedbe gibov), 

izvirnost (samoiniciativnost v prilagajanju gibanja različnim zahtevam) in stabilnost 

(zanesljivost, identičnost izvedbe v ponavljanjih) (Ušaj, 2003). 

Koordinacija je tista gibalna sposobnost, ki je pri motoriki živih bitij najbolj značilna za človeško 

vrsto. Je motorična sposobnost, ki najbolj odvisna od učinkovitega delovanja centralnega 

živčnega sistema. V veliki meri je povezana z delovanjem vseh ostalih motoričnih sposobnosti , 

zato morajo biti le-te ustrezno razvite, da se lahko koordinacija tudi z njihovo pomočjo izrazi na 

višjem nivoju (Pistotnik, 2003). 
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Razvoj koordinacije se začne že v prenatalnem obdobju, saj plod že v materinem telesu 

pridobiva prve gibalne izkušnje. V največji meri lahko otroci te izkušnje pridobivajo do približno 

šestega leta starosti. V tem obdobju so najbolj dojemljivi za sprejemanje raznovrstnih gibalnih 

informacij in njihovo združevanje v gibalne strukture na višjem nivoju. Živčni sistem je v tem 

obdobju še plastičen, saj mielinizacija živčnih vlaken še ni zaključena, in lahko z različnimi 

gibalnimi dejavnostmi nanj še značilno vplivamo. Do začetka pubertete (okrog 11. leta starosti) 

je razvoj koordinacije še vedno dokaj strm. Zaradi hitre rasti skeleta v obdobju pubertete 

sposobnost koordinacije nekoliko upade. Ko se telesna rast umiri, človek postopoma spet 

pridobiva na koordinaciji, ki doseže vrhunec okrog 20.leta starosti, nato pa po 35. letu začne 

postopno upadati. Nadaljna manifestacija koordinacije je odvisna od človekovega načina 

življenja in fizioloških procesov v živčnem sistemu ( Pistotnik, 2003). 

2.4.2 Ravnotežje 

 

Ravnotežje je motorična sposobnost, ki omogoča hitro oblikovanje kompenzacijskih 

(korektivnih, nadomestnih) gibov, ki so potrebni za vračanje telesa v ravnotežni položaj, kadar je 

le-ta porušen. Ravnotežje lahko tudi opredelimo kot sposobnost za natančno določitev smeri in 

intenzivnosti kompenzacijskih gibov, s katerimi se ohranja ali vzpostavlja ravnotežni položaj 

telesa v prostoru (Pistotnik,2003). 

Ohranjanje ravnotežnega položaja omogočata centralni ravnotežni organ v srednjem ušesu in 

ravnotežni center v malih možganih. Poleg njiju pomagajo pri ohranjanju ravnotežja še pomožni 

organi, kot so:  

a) Čutilo vida, ki omogoča zaznavanje grobih odmikov telesa od stabilnega položaja. 

b) Čutilo sluha, ki omogoča določene zaznave iz okolja, na osnovi katerih se lažje ohranja 

ravnotežni položaj. 

c) Taktilni in mišični receptorji, ki posredujejo podatke o sili pritiska na podlago in smeri 

odklonov težišča. 

d) Receptorji v obsklepnih strukturah, ki so odgovorni za natančno uravnavanje gibanja. 
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Ravnotežni organ v srednjem ušesu (vestibularni aparat) je sestavljen iz treh polkrožnih kanalov, 

kjer se nahajajo čutne dlačice, ki so oblitee s tekočino. Čutne dlačice so receptorji, ki ob 

premikih glave reagirajo na razburkanost tekočine. 

Center za ravnotežje, ki se nahaja v malih možganih, sprejema vse informacije iz receptorjev. Na 

osnovi teh informacij se aktivirajo refleksni regulacijski mehanizmi. Oblikujejo se ustrezni 

korektivni programi glede na smer in jakost odklona ( Pistotnik, 2003). 

Obstajata dve obliki ravnotežja: statično ravnotežje in dinamično ravnotežje. Statično ravnotežje 

je sposobnost ohranjanje ravnotežnega položaja v mirovanju ali gibanju, ko predhodno ni bil 

moten ravnotežno organ. Dinamično ravnotežje je  sposobnost vzpostavljanja ravnotežnega 

položaja v mirovanju ali v gibanju, ko je bil predhodno moten ravnotežni organ (Videmšek in  

Pišot, 2007). 

2.4.3 Moč 

 

Sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil imenujeno moč 

(Pistotnik, 2003). Moč predstavlja osnovno gibalno sposobnost, saj brez nje ni aktivnega gibanja. 

Zaradi tega je moč najbolj raziskovana in najbolje raziskana motorična sposobnost.  

Moč delimo na tri pojavne oblike: eksplozivno, repetativno in statično moč.  

Eksplozivna moč je sposobnost za maksimalni začetni pospešek, ki se odraža v premikanju telesa 

v prostoru, ali v delovanju na predmete. Manifestira se pri izvajanju acikličnih gibanj, kot so npr. 

skoki, meti, udarci.  

Repetativna moč je sposobnost za dlje časa trajajočo dejavnost, ki poteka na osnovi izmeničnega 

krčenja in sproščanja mišič. Manifestira se pri izvajanju cikličnih gibanj, kot so npr. hoja, tek, 

poskoki, kolesarjenje, plavanje ipd. (Videmšek in Pišot, 2007) 

Statična moč je sposobnost dolgotrajnega napenjanja mišic in zadrževanja položaja pod 

obremenitvijo. Za manifestacijo statične moči je značilna odsotnost gibanja. Pojavlja se takrat, 

ko se sila mišič upira neki zunanji sili (Pistotnik, 2003). 
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2.4.4 Hitrost 

 

Hitrost je sposobnost za izvedo gibanja z največjo frekvenco ali v najkrajšem možnem času 

(Pistotnik, 2003). Hitrost je predvsem pomembna pri premagovanju kratkih razdalj s cikličnim 

gibanjem (tek, plavanje, kolesarjenje) in v gibalnih nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo 

posameznega giba. 

Hitrost je od vseh motoričnih sposobnosti v največji meri odvisna od genetskih dejavnikov, saj 

njen koeficient prirojenosti znaša tudi preko 0,90. To pomeni, da lahko s treningom v zelo mali 

meri vplivamo na njen razvoj (prav tam). 

Dejavniki, ki vplivajo na izraz hitrosti so predvsem: fiziološki (povezani z aktivnostjo živčnega 

sistema), biološki (povezani s sestavo mišičnega tkiva), psihološki (na različne načine vplivajo 

na hitrost), morfološki (predvsem pri hitrem premikanju telesa) in razvitost ostalih motoričnih 

sposobnosti (prav tam). 

Hitrost se manifestira v več pojavnih oblikah. Osnovne pojavne oblike hitrosti so: hitrost 

reakcije, hitrost enostavnega giba in hitrost ponavljajočih se gibov. Hitrost reakcije je sposobnost 

hitrega gibalnega odziva na določen signal (akustičen ali vizualen). Hitrost enostavnega giba je 

sposobnost premika telesnega segmenta na določeni poti v najkrajšem možnem času. Gre za 

najbolj elementarno vrsto hitrosti in se kaže kot hitrost zamaha, suna, udarca ali odriva. Hitrost 

alternativnih gibov pa je sposobnost hitrega ponavljanja gibov s konstantno aplitudo (prav tam). 

2.4.5 Gibljivost 

 

Gibljivost je motorična sposobnost za izvedbo maksimalnih razponov (amplitud) gibov v sklepih 

ali sklepnih sistemih posameznika (Pistotnik, 2003). Gibljivost je pomemben dejavnik optimalne 

telesne pripravljenosti posameznika tako v športu kot v vsakodnevnem življenju.  

Stopnja prirojenosti je za gibljivost sorazmerno nizka (koeficient prirojenosti znaša 0,50), kar 

pomeni, da lahko na njen razvoj vplivamo v relativno velikem obsegu. Gibljivost pogojujejo 

notranji in zunanji dejavniki. Notranji dejavniki so vezani na zgradbo in delovanje človekovega 

telesa (anatomski, morfološki, fiziološki, biološki in psihološki dejavniki), zunanji dejavniki so 
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vsi tisti dejavniki, ki na človekovo telo vplivajo iz okolja (temperatura okolja, dnevno obdobje, 

prehrana ipd.) (prav tam).  

Gibljivost lahko razvijamo na dva načina (Videmšek, Pišot, 2007): 

-  s klasično metodo, kjer uporabljamo balistične, dinamične vaje oziroma vaje z zamahi; 

- z raztezanjem ali statičnimi vajami, kjer se položaj maksimalnega raztega doseže počasi 

in zadrži dalj časa (10 - 30 sekunda). 

Gibljivost ločimo na aktivno in pasivno gibljivost. Obe obliki gibljivosti sta opredeljeni z 

izvorom sile, ki je odgovorna za dosego maksimalne amplitude giba. Aktivna gibljivost je tista 

oblika gibljivosti, pri kateri se maksimalni razpon giba doseže z lastno mišično silo, t.j. s silo 

mišic agonistov, ki raztezajo antagoniste. Pri pasivni gibljivosti se maksimalni razponi gibov 

dosegajo pod vplivom zunanjih sil, ki jih generira partner, masa telesa, lastna roka, ki razteza 

nogo ipd. Pasivna gibljivost predstavlja osnovo za razvoj aktivne gibljivosti. Ta je v športni 

aktivnosti pomembnejša, saj je v športu potrebno gibe najpogosteje izvajati aktivno (Pistotnik, 

2003).  

2.4.6 Preciznost 

 

Preciznost je sposobnost za natančno določitev smeri in sile pri usmeritvi telesa oziroma 

projektila proti želenemu cilju v prostoru (Pistotnik, 2003). Je motorična sposobnost,ki je 

pomembna pri gibalnih akcijah, kjer se zadeva cilj (npr. košarka, nogomet) ali pa tam, kjer je 

potrebno izvesti gibanje po natančno določeni tirnici ( npr. smučanje, padalstvo).  

Hipotetično naj bi obstajali dve pojavni obliki preciznosti:  

- sposobnost zadevanja cilja z vodenim projektilom in 

- sposobnost zadevanja cilja z lansiranim projektilom. 

Pri realizaciji sposobnosti zadevanja z vodenim projektilom ima vadeči možnost s korektivnimi 

gibalnimi programi ves čas vplivati na smer in hitrost gibanja projektila, ki se približuje cilju. Na 

osnovi nenehnega dotoka informacij iz okolja se namreč gibanje projektila korigira in se ga 

usmerja čim bliže želenemu cilju (pojavlja se zaporedna obdelava informacij). Ta pojavna oblika 

preciznosti je pomembna pri karateju, boksu, hokeju, košarki, alpskem smučanju ipd.  
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Za realizacijo sposobnosti zadevanja z lansiranim (vrženim) projektilom je značilno, da se na 

osnovi enkratne sinteze informacij izdela program lansiranja. Če so informacije za določitev 

trajektorije (krivulje, poti) in sile, ki sta potrebni za gibanje projektila do cilja, korektne in je 

njihova analiza uspešna, bo projektil zadel cilj, v nasprotnem primeru pa ne. Pojavlja se hkratna 

analiza informacij in od trenutka, ko je projektil lansiran, se ne more več vplivati na njegovo 

smer in hitrost.celotno gibanje se mora programirati pred izmetom, ker izvajanje korektivnih 

programov, med približevanjem projektila cilju, ni več mogoče. Ta oblika preciznosti je 

pomembna pri rokometu, tenisu, nogometu, odbojki ipd. (Pistotnik, 2003). 

 

2.5 PREDSTAVITEV TESTNEGA INŠTRUMENTARIJA ABC GIBANJA  

 

Testni inštrumentarij ABC gibanja (v nadaljevanju bomo uporabljali ABC gibanja) je inštrument 

za merjenje gibalnih sposobnosti otrok. To je v svetu zelo priznan inštrument, katerega začetki 

segajo v 60. leta prejšnjega stoletja. Inštrumentarij za oceno otrokovega gibanja sta sestavila 

Sheila E. Henderson in David A.Sugden. ABC gibanja je v slovenski jezik priredil Center za 

psihodiagnostična sredstva (Center za psihodiagnostična sredstva, 2014). 

2.5.1 Vsebina in struktura testnega inštrumentarija ABC gibanja 

 

Inštrumentarij ABC gibanja je namenjena prepoznavanju in opisovanju manj učinkovitega 

gibanja otrok, ki so stari od  4 do 12 let. Poleg priročnika vsebuje še dva merska pripomočka, in 

sicer vprašalnik in test. Vprašalnik je sestavljen iz štirih delov in vsebuje 48 postavk, ki se 

nanašajo na otrokovo uspešnost v različnih situacijah. Izpolni ga odrasla oseba, ki dobro pozna 

otrokovo vsakodnevno gibalno delovanje. Test izvajamo individualno in od otroka zahteva, da na 

standarden način izvede različne gibalne naloge. 

V testnem preizkusu je 32 nalog. Naloge so organizirane v štiri starostne skupine (4-6 let, 7-8 let, 

9-10 let in 11-12 let), po osem nalog za vsako starostno skupino.  
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Z izvedbo testa dobimo informacije o otroku glede (Henderson in Sugden, 1992):  

- spretnosti rok (koordinacija in hitrost), 

- spretnosti z žogo,  

- statičnega in dinamičnega ravnotežja. 

Spretnosti rok 

Naloge, ki vključujejo dejavnost rok, so v grobi razdelitvi naloge, pri katerih ima ena roka 

primarno vlogo, druga pa jo le podpira, in naloge, pri katerih obe roki koordinirano izvajata dva 

dela iste dejavnosti. Drugi kriterij po katerem razlikujemo naloge je hitrost. Pri nekaterih nalogah 

je hitrost bistvena, pri drugih pa je pomembnejša natančnost in je hitenje moteče. Test ABC 

gibanja je sestavljen tako, da so za vse starostne skupine dosledno upoštevani trije vidiki 

delovanja: hitrost in zanesljivost gibanja vsake roke, koordinacija obeh rok pri izvajanju ene 

operacije in koordinacija oko – roka, ki je potrebna pri uporabi svinčnika (Henderson in Sugden, 

1992).  

 

Statično in dinamično ravnotežje 

Statično in dinamično ravnotežje sta najpogostejši nalogi v nevroloških razvojnih testnih 

inštrumentarijih (v klinični praksi in raziskovalnem delu). V skladu s samo definicijo ravnotežja, 

ki je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov, ki so potrebni za vračanje telesa v 

ravnotežni položaj, kadar je le-ta porušen, tako tudi naloge dinamičnega ravnotežja zahtevajo 

premik telesa z ene točke na drugo in različne načine nadzorovanja gibanja. V ABC gibanja so 

naloge razdeljene na dve podskupini, in sicer na počasne in nadzirane gibe ter hitre in 

eksplozivne gibe (Henderson in Sugden, 1992).  

  

Spretnosti s žogo 

Test vključuje preproste dejavnosti z žogo, da bi se tako zmanjšale težave zaradi dejavnikov, kot 

so pomanjkljive izkušnje (Henderson in Sugden, 1992).  

 

ABC gibanja nam daje kvalitativne in kvantitativne podatke o otrokovem gibanju. Kvalitativne 

podatke dobimo tako, da otroka med izvedbo testa pozorno opazujemo ter zapisujemo njegovo 
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vedenje, odziv in način izvedbe določene naloge. Zapišemo tudi posebna opažanja (npr. Otrok je 

okoren v gibanju.). Skupni dosežek na testu nam pove oceno otrokovih gibalnih težav Oceno 

pretvorimo v percentilne norme. Tako dobimo informacijo o stopnji otrokovega gibalnega 

razvoja glede na vrstnike njegove starosti ter kam se otrok uvršča v skupini svojih vrstnikov. 

Test ne razlikuje otrok z nadpovprečnimi dosežki. 

 

2.5.2 Namen in uporaba ABC gibanja 

 

ABC gibanja in vprašalnik se dopolnjujeta in se lahko uporabljata v praktične ali teoretične 

namene na različne načine. V primeru da imamo na voljo le omejen čas in sredstva, je najbolje, 

da uporabimo vprašalnik kot presejalni pripomoček, test pa kot pripomoček za bolj poglobljeno 

diagnostiko. Kadar čas in sredstva niso omejitev lahko ABC gibanja uporabimo za pridobitev 

objektivne ocene otrokovih zmožnosti, vprašalnik pa kot način zunanje ocene kompetentnosti, ki 

jo otrok pokaže pri individualnem testiranju. Ko ugotovimo, da ima otrok gibalne težave, 

natančno določimo njegova močna in šibka področja in načrtujemo individualen program, ki je 

primeren za posameznega otroka. ABC gibanja lahko uporabimo tudi kot merski inštrument pri 

raziskavah spremljanja gibalnega razvoja.  

ABC gibanja je namenjen različnim strokovnjakom s področja izobraževanja (specialnim 

pedagogom, psihologom, učiteljem športne vzgoje, vzgojiteljem, razrednim učiteljem) ter 

strokovnjakom s področja zdravstva (pediatrom, psihologom, delovnim terapevtom, 

fizioterapevtom). Primeren je za sve, ki delajo z otroki.   

 

2.5.3  Izvedba ABC gibanja 

 

Pred izvedbo kateregakoli testa je pomembna natančna priprava na testiranje, saj le-ta omogoča 

pravilno izvedbo testa. Testator mora dobro poznati navodila in načine prikaza nalog pred 

dejansko izvedbo testa. Od testatorjevega poznavanja testa, ustreznega časovnega načrtovanja in 

priprave ter ustreznega stika z otrokom je odvisen odraz otrokovih zmožnosti na testu.   
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Testno gradivo, ki ga potrebujemo si pripravimo že vnaprej, vendar zunaj otrokovega vidnega 

polja. Gradivo, ki ga potrebujemo za testiranje so štoparica in podlaga za pisanje ter vsi ostali 

pripomočki, ki se hranijo v kovčku (pripomočki so posebno določeni za posamezno starostno 

skupino). Predmete v kovčku je sčasoma potrebno zamenjati kot npr. teniško žogico, saj se mora 

dobro odbijati od tal. Za testiranje je potrebno uporabljati točno določene pripomočke, saj bi 

drugačni ali podobni pripomočki lahko spremenili težavnost izvedbe testne naloge. Poleg 

pripomočkov so del ABC gibanja tudi zbirni listi, ki omogočajo zapisovanje kvalitativnih in 

kvantitativnih rezultatov. Obrazci ponujajo testatorju oporo, da lažje sledi otrokovi izvedbi 

naloge ter so odlično vodilo na kaj mora biti testator pozoren.  

ABC gibanja se izvaja individualno. Za izvedbo potrebujemo 20 do 40 minut. To je odvisno 

predvsem od sposobnosti, motivacije in starosti otrok. 

Za določanje prednostne roke, s katero otrok piše pri nalogah sledenja (kolo ali roža), je najbolj 

primerno da otrok pred začetkom testiranja napiše svoje ime na poseben list papirja ali kaj nariše. 

Obenem to je lahko odlična dejavnost za pogovor in vzpostavljanje stika z otrokom. 

 

2.5.4 Testni rezultati, zapisovanje in interpretacija 

 

Vsako nalogo iz ABC gibanja je potrebno izvesti po točno določenem postopku. Otroku najprej 

predstavimo gibalno nalogo po točnih navodilih iz priročnika, nato zapišemo podatke o 

uspešnem poskusu reševanja (numerični dosežek). Poskuse reševanja lahko označimo kot 

neuspešen poskus „N“ (pomeni, da je otrok neupešno opravil nalogo), lahko je naloga 

neprimerna, „NP“ (pomeni, da je otrok zaradi svojih telesnih značilnosti ne more izvesti) ali pa 

je naloga označena z „O“ (pomeni, da je otrok izvajanje naloge odklonil).  

Otrokove surove dosežke pretvorimo v ocene. Načini pretvarjanja so točno določeni na zbirnih 

listih. Pri vseh nalogah so ocene od 0 do 5, pri čem 0 pomeni najboljši rezultat, 5 pa najslabši 

rezultat.  

ABC gibanje nam daje skupno oceno gibalne oškodovanosti otroka. Ocena zajema učinkovitost 

na celotnem testu in jo dobimo kot seštevek dosežkov posameznih (osmih) nalog, ki jih otrok 
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izvede. Interpretiramo jo s pomočjo percetilnih norm. Percentili označujejo delež otrok nad in 

pod določenim surovim dosežkom. Na testu ABC gibanja višji dosežek pomeni manjšo 

učinkovitost in obratno. Tako je otrok, ki doseže 20 od 40 možnih točk, gibalno precej manj 

učinkovit kot otrok, ki doseže npr. 12 točk. Dodatno lahko ugotavljamo gibalno stanje otroka 

oziroma njegove dosežke na posameznih področjih. (Henderson in Sugden, 1992).   

 

2.5.5 Pregled raziskav preverjanja gibalnih sposobnosti z ABC gibanjem 

 

V povezavi z ABC gibanjem smo v literaturi zasledili nekaj raziskav. Molek (2010) je izvedla 

študijo primera z deklico z Baller-Geroldovim sindromom in z ABC gibanja testirala področja, ki 

preverjajo finomotorične sposobnosti. Ugotovila je, da ima deklica velike težave na področju 

fine motorike. Škrbec (2011) je v svojem diplomskem delu s testnim inštrumentarijem ABC 

gibanja testirala enajstletne dečke z in brez motenj v duševnem razvoju ter ugotovila, da med 

dečki obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih. Hafner (2012) je s testnim inštrumentarijem 

ABC gibanja testirala štiriletnega dečka z Downovim sindromom in z njim izvedla 5-tedenski 

gibalni program. Izkazalo se je, da je nivo dečkovih gibalnih sposobnosti pred in po izvedbi 

programa pod povprečjem, čeprav je deček pri določenih gibalnih sposobnostih napredoval. 

Poljanšek (2009) je v svojem diplomskem delu spremljala in vrednotila gibalne sposobnosti 

otrok s pomočjo športnovzgojnega kartona in testnega inštrumentarija ABC gibanja. Ugotovila 

je, da rezultati športnovzgojnega kartona lahko izločijo vzorec otrok, pri katerih je možnost 

specifičnih gibalnih primanjkljajev, kot je dispraksija, mnogo večja. Pri tem vzorcu otrok je 

natančnejše preverjanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti izrednega pomena.V ta namen je 

priporočljiva uporaba testnega inštrumentarija ABC gibanja, ki v primerjavi s športnovzgojnim 

kartonom ponuja mnogo bolj strukturirane, specifične in raznolike naloge.   
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3. PREDMET IN PROBLEM RAZISKAVE 
 

Predmet moje raziskave je preverjanje gibalnih sposobnosti otrok prvega razreda v afriški 

osnovni šoli Mazembe. S pomočjo testnega inštrumentarija ABC gibanja smo želeli ugotoviti, 

kakšne so gibalne sposobnosti otrok v prvem razredu, ali obstajajo razlike v gibalnih 

sposobnostih med dečki in deklicami ter v katerih gibalnih sposobnostih so otroci najbolj in 

najmanj uspešni. Rezultati raziskave so nam pomagali poiskati močna in šibka področja v 

gibalnem vedenju otrok. Na podlagi rezultatov smo izdelali program poletnih gibalnih aktivnosti 

za otroke, ki jih izvajajo prostovoljci v kulturno-izobraževalnem centru ELA in tako otrokom 

omogočajo pridobivanje novih gibalnih izkušenj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Anja Antolović: diplomsko delo 

31 
 

4. EMPIRIČNI DEL 

4.1 CILJI RAZISKAVE  

 

V naši raziskavi smo s testnim inštrumentarijem ABC gibanja ocenili gibalne sposobnosti otrok 

prvega razreda OŠ Mazembe v afriški državi Malawi. 

S predmetom in problemom so bili povezani naslednji cilji diplomskega dela: 

1. Ugotoviti, ali imajo otroci v vzorcu gibalne težave.  

2. Ugotoviti, ali obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih med dečki in deklicami. 

3. Ugotoviti, v katerih nalogah iz ABC gibanja so otroci najbolj uspešni. 

4. Ugotoviti, v katerih nalogah iz ABC gibanja so otroci najmanj uspešni.  

5. Pripraviti program za razvoj gibalnih sposobnosti. 

 

4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V skladu s cilji smo postavili naslednje hipoteze: 

H1: V Izbrani skupini merjencev bomo našli otroke, ki bodo imeli gibalne težave.  

H2: Med dečki in deklicami obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih. 

H3: Otroci bodo najbolj uspešni pri nalogah, ki zajemajo statično in dinamično ravnotežje.  

H4: Otroci bodo najmanj uspešni pri nalogah, ki zajemajo spretnosti z roko. 
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4.3 METODA 

 

4.3.1 Raziskovalni vzorec 

 

V raziskavo je bilo vključenih 48 otrok, 27 deklic in 21 dečkov, ki so obiskovali prvi razred OŠ 

Mazembe. Otroci so bili stari šest in sedem let. 

 

4.3.2 Inštrumentarij 

 

Raziskavo smo izvedli s testnim inštrumentarijem ABC gibanja (Henderson in Sugden, 2005). 

Test obsega osem nalog, ki zajemajo področja spretnosti rok, spretnosti z žogo ter statično in 

dinamično ravnotežje. Uporabili smo testni preizkus za prvo starostno skupino (4 – 6 let) in 

drugo starostno skupino  (7 – 8 let). 

 

4.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Testiranje smo izvajali v učilnici OŠ Mazembe. Testiranje je potekalo individualno, s pomočjo 

prevajalca, ki je angleška navodila prevajal v chichewo (uradni jezik Malawija) in v chitongo 

(lokalni jezik prebivalcev vasi Mazembe). Testiranje vseh otrok smo izvedli v enakovrednih 

pogojih – v dopoldanskem času v učilnici OŠ Mazembe. 

4.3.4 Postopek obdelave podatkov 

 

Surove rezultate posameznih nalog iz testa ABC gibanja smo pretvorili v standardne ocene. 

Podatki so predstavljeni s preglednicami, grafi in opisno. Rezultate smo obdelali s pomočjo MO 

Excel in PASW 18.0. Izračunali smo osnovne statistične podatke: frekvenčno porazdelitev, 

aritmetično sredino in standardni odklon ter najvišje in najnižje vrednosti. Razlike med spoloma 

po posameznih gibalnih sposobnostih smo preverjali s t-testom za neodvisne vzorce. 
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4.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Hipoteza 1: V Izbrani skupini merjencev bomo našli otroke, ki bodo imeli gibalne težave. 

Gibalne sposobnosti otrok smo preverjali s testnim inštrumentarijem ABC gibanja za prvo in 

drugo starostno skupino. Surove rezultate pri posameznih nalogah smo pretvorili v standardne 

ocene. Standardne ocene smo sešteli in dobili skupno število točk na testu za posameznega 

otroka. Višje skupno število točk pomeni slabšo gibalno učinkovitost otroka, in obratno.  
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Graf 1: Stopnja gibalnih težav otrok 

 

V Grafu 1 je prikazano število otrok, ki ima določeno stopnjo gibalnih težav. Kot je razvidno iz 

Grafa 1 samo sedem otrok iz našega vzorca nima gibalnih težav. To pomeni, da so na testu 

dosegli 9,5 točk ali manj in so ustrezno gibalno kompetentni. Največji delež otrok ima mejne 

gibalne težave. Ti otroci so na testnem inštrumentariju ABC gibanja dosegli rezultat, ki se giba 

med 10 in 14 točk. To pomeni, da potrebujejo pomoč, ki pa je odvisna od vpliva gibalnih težav 

na njihov siceršnji razvoj in možnosti, ki so na voljo. Slaba tretjina otrok, torej 15 otrok, je na 

testu dosegla rezultat, ki je večji od 14,5 točk. Ta rezultat je znak, da imajo otroci nedvomne 

gibalne težave in nujno potrebujejo pomoč, ki pa se od otroka do otroka razlikuje. 
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 Kot kažejo rezultati vidimo, da ima kar 41 otrok (85%) iz našega vzorca nedvomne ali mejne 

gibalne težave, le sedem otrok pa gibalnih težav nima.  

Vzrok, da ima toliko otrok gibalne težave, lahko iščemo v okolju, v katerem otroci živijo. 

Podeželjski otroci niso deležni posebnih gibalnih spodbud, v šolah nimajo gibalne vzgoje in zato 

tudi nimajo možnosti, da bi spoznavali in se vključevali v različne gibalne aktivnosti, da bi 

preizkušali različne športne pripomočke in opremo ter si s tem ustvarjali gibalne izkušnje. 

Pomanjkanje izkušenj pri otrocih je še posebej vidno pri nalogah, ki zajemajo finomotorične 

spretnosti.  

Na podlagi rezultatov lahko Hipotezo 1 potrdimo. 

 

Hipoteza 2: Med dečki in deklicami obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih. 

Gibalne sposobnosti dečkov in deklic starih šest in sedem let smo preverjali s testnim 

inštrumentarijem ABC gibanja za prvo in drugo starostno skupino. Pri testiranju je sodelovalo 27 

deklic in 21 dečkov, skupaj 48 otrok. Dobili smo naslednje rezultate. 

Preglednica 1: Rezultati testnega inštrumentarija ABC gibanja za dečke 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 1 prikazuje rezultate testnega inštrumentarija ABC gibanja za dečke. Nižja ocena na 

testu pomeni boljšo izvedbo naloge, in obratno. Kot je razvidno iz preglednice so bili dečki 

najuspešnejši v nalogah, ki preverjajo statično ravnotežje. Dosegli so povprečno oceno 0,595.  

 

 Število  

dečkov 

Najvišja 

ocena 

Najnižja 

ocena 

Aritmetična 

sredina 

ocen 

Standardni  

odklon 

Spretnosti rok 21 2,0 5,0 3,26 ,694 

Spretnosti z žogo 21 0,0 5,0 0,886 1,4231 

Statično ravnotežje 21 0,0 5,0 0,595 1,2310 

Dinamicno ravnotezje 21 0,0 3,0 0,905 ,9698 
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Pri nalogah, ki preverjajo spretnosti z žogo, so dosegli povprečno oceno 0,886, pri nalogah, ki 

preverjajo dinamično ravnotežje so dosegli povprečno oceno 0,905. Občutno slabši so bili v 

nalogah, ki preverjajo finomotorične in grafomotorične spretnosti. Dosegli so povprečno oceno 

3,26. 

 

Preglednica 2: Rezultati testnega inštrumentarija ABC gibanja za deklice 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 2 prikazuje rezultate testnega inštrumentarija ABC gibanja za deklice. Kot je 

razvidno iz preglednice so bile deklice najuspešnejše v nalogah, ki preverjajo spretnosti z žogo. 

Dosegle so povprečno oceno 1,233. Pri nalogah, ki preverjajo statično ravnotežje, so dosegle 

povprečno oceno 1,426, pri nalogah, ki preverjajo dinamično ravnotežje so dosegli povprečno 

oceno 1,556. Tako kot dečki so bile tudi deklice občutno slabše v nalogah, ki preverjajo 

spretnosti rok. Dosegle so povprečno oceno 3,44. 

 

 Število 

deklic 

Najvišja 

ocena 

Najnižja  

ocena 

Aritmetična 

sredina 

ocen 

Standardni 

odklon 

Spretnosti rok 27 2,0 5,0 3,44 ,787 

Spretnosti z žogo 27 0,0 4,5 1,233 1,2360 

Statično ravnotežje 27 0,0 5,0 1,426 2,1560 

Dinamično ravnotežje 27 0,0 4,5 1,556 1,4097 
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Graf 2: Povprečne ocene na testnem inštrumentariju ABC gibanja za dečke in deklice 

 

V Grafu 2 so prikazane povprečne ocene, ki so jih deklice in dečki dosegli pri posameznih 

nalogah. Nižja povprečna ocena pomeni boljšo izvedbo naloge, in obratno. Iz grafa je razvidno, 

da so bili dečki v vseh štirih nalogah boljši oziroma uspešnejši od deklic. Dečki so bili 

najuspešnejši v nalogah, ki preverjajo statično ravnotežje, kjer so dosegli povprečno oceno 

0,595. Deklice so bile najuspešnejšnejše v nalogah, ki preverjajo spretnosti z žogo. Dosegle so 

povprečno oceno 1,233. Tako dečki kot deklice so bili najmanj uspešni pri nalogah, ki preverjajo 

spretnosti rok. Dečki so dosegli povprečno oceno 3,26, deklice pa 3,26.  

Ker smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih med dečki in deklicami 

smo izvedli t-test za neodvisne vzorce. Rezultati so predstavljeni v Preglednici 3. 
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Preglednica 3: Razlike v gibalnih sposobnostih med dečki in deklicami v posameznih nalogah na 

testu ABC gibanja 

t-test za neodvisne vzorce 

 
Levenov test za 

enakost varianc 
t-test za enakost aritmetičnih sredin 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Razlika 
med 

aritmetičnimi 
sredinami 

Standardna 
napaka 
razlike 

95% interval zaupanja 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

spretnosti 

rok 

Homogenost 

varianc 
,821 ,370 ,844 46 ,403 ,184 ,218 -,254 ,622 

Nehomogenost 

varianc 

  
,857 45,213 ,396 ,184 ,214 -,248 ,615 

 

spretnosti 

z žogo 

Homogenost 

varianc 
,022 ,884 ,905 46 ,370 ,3476 ,3842 -,4258 1,1211 

Nehomogenost 

varianc 

  
,889 39,811 ,380 ,3476 ,3912 -,4431 1,1383 

 

Dinamično 

ravnotežje 

Homogenost 

varianc 

2,709  ,107 1,807 46 ,077 ,6508 ,3601 -,0741 1,3757 

Nehomogenost 

varianc 

  
1,891 45,410 ,065 ,6508 ,3441 -,0420 1,3436 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc ( F = 0,821; p = 0,370) vrednost t-testa za 

neodvisne vzorce za naloge spretnosti rok ni statistično pomembna ( t = 0,844, g = 46, p = 

0,403). Rezultati ne nakazujejo statistično značilnih razlik med dečki in deklicami v nalogah, ki 

preverjajo spretnosti rok. 

 

Statično 

ravnotežje 

Homogenost 

varianc 

15,847 ,000 1,575 46 ,122 ,8307 ,5274 -,2310 1,8924 

Nehomogenost 

varianc 

  
1,681 42,629 ,100 ,8307 ,4943 -,1664 1,8278 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc ( F = 0,022; p = 0,884) vrednost t-testa za 

neodvisne vzorce za naloge spretnosti z žogo ni statistično pomembna ( t = 0,905, g = 46, p = 

0,370). Rezultati ne nakazujejo statistično značilnih razlik med dečki in deklicami v nalogah, ki 

preverjajo spretnosti z žogo.  

Predpostavka o homogenosti varianc pri področju statičnega ravnotežja ne velja ( F = 15,847; p 

= 0,000). Vrednost aproksimativnega t-testa za neodvisne vzorce ni statistično pomembna ( t = 

1,681, g = 42,629, p = 0,100). Rezultati ne nakazujejo statistično značilnih razlik med dečki in 

deklicami v nalogah, ki preverjajo statično ravnotežje.  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc ( F = 2,709; p = 0,107) vrednost t-testa za 

neodvisne vzorce za naloge dinamičnega ravnotežja ni statistično pomembna ( t = 1,807 g = 46, 

p = 0,077). Rezultati ne nakazujejo statistično značilnih razlik med dečki in deklicami v nalogah, 

ki preverjajo dinamično ravnotežje.  

Rezultati t-testa za neodvisne vzorce ne nakazujejo statistično značilnih razlik med dečki in 

deklicami v gibalnih sposobnostih. 

Do drugačnih ugotovitev sta prišli Pienaar in Kemp (2014), ki sta izvedli raziskavo o gibalnih 

sposobnostih 816-ih prvošolcev v severno-zahodni provinci v južni Afriki. Gibalne spretnosti 

otrok, katerih povprečna starost je bila 6,84 let, sta preverjali s pomočjo Bruininks - Oseretsky 

testa motoričnih sposobnosti. Rezultati so pokazali, da so bili dečki v izvedbi nalog bistveno 

boljši od deklic, čeprav so deklice dosegle bistveno boljši rezultat od dečkov v ročnih spretnostih 

in bilateralni koordinaciji. 

Bénéfice, Fouére in Malina (1999) so izvedli raziskavo na 139 senegalskih otrocih starih od štiri 

do šest let. Preučevali so, ali podhranjenost vpliva na izvedbo motoričnih dejavnosti. Ugotovili 

so, da so bile deklice boljše od dečkov v nalogah, ki zajemajo motorično koordinacijo, v vseh 

ostalih motoričnih nalogah pa so bili dečki boljši od deklic. Raziskava potrjuje, da kronična 

podhranjenost vpliva na nižjo rast in manjšo mišično maso telesa, kar posledično vpliva na 

motorične sposobnosti senegalskih otrok v predšolskem obdobju. 

 

Kitsao-Wekulo, Holding, Taylor, Kvalsvig in Connoly (2013) so izvedli raziskavo o motoričnih 

sposobnostih podeželskih otrok starih od osem do enajst let, ki živijo na obalnem območju Kilifi 
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District v Keniji. Ugotovili so, da so deklice dosegle boljše rezultate na testih dinamičnega 

ravnotežja kot dečki. To pojasnjujejo s tem, da so dekleta v mnogih podeželskih skupnostih 

socializirana za opravljanje gospodinjskih nalog. Za izvedbo nekaterih nalog, med katerimi je 

tudi prinašanje vode, je potrebno dobro ravnotežje.  

Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko Hipotezo 2 zavržemo.  

 

Hipoteza 3: Otroci bodo najbolj uspešni pri nalogah, ki zajemajo statično in dinamično 

ravnotežje.  

V prvi starostni skupini smo statično in dinamično ravnotežje preverjali s pomočjo treh nalog. 

Statično ravnotežje smo preverjali z nalogo Ravnotežje na eni nogi, dinamično ravnotežje pa z 

nalogama Preskakovanje vrvi in Hoja po prstih. V drugi starostni skupini smo statično in 

dinamično ravnotežje ravno tako preverjali s pomočjo treh nalog. Statično ravnotežje smo tako 

kot pri prvi starostni skupini preverjali z nalogo Ravnotežje na eni nogi, dinamično ravnotežje pa 

z nalogama Skakanje v kvadrate in Hoja peta - prsti.  

 

Preglednica 4: Povprečne ocene pri posameznih nalogah na testnem inštrumentariju ABC 

gibanja 

 

 Število 

otrok 

Najvišja  

ocena 

Najnižja 

Ocena 

Aritmetična 

sredina 

ocen 

Standardni  

odklon 

Spretnosti rok 48 2,0 5,0 3,36 ,745 

Spretnosti z žogo 48 0,0 5,0 1,081 1,3181 

Statično ravnotežje 48 0,0 5,0 1,010 1,8411 

Dinamično ravnotežje 48 0,0 4,5 1,271 1,2673 

      

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Anja Antolović: diplomsko delo 

40 
 

 

Graf  3: Povprečne ocene pri posameznih nalogah na testnem inštrumentariju ABC gibanja 

 

Preglednica 4 in Graf 3 prikazujeta povprečne ocene pri posameznih nalog na testnem 

inštrumentariju ABC gibanja. Kot je razvidno iz grafa in preglednice so bili otroci najuspešnejši 

v statičnem ravnotežju, ki ga preverja naloga Ravnotežje na eni nogi. Dosegli so povprečno 

oceno 1,01. Malenkost slabši so bili v spretnostih z žogo, ki jih preverjajo naloge Lovljenje 

vrečke s fižolom, Kotaljenje žoge v gol, Odbijanje in lovljenje žoge z eno roko ter Metanje 

vrečke s fižolom v škatlo. Dosegli so povprečni rezultat 1,081. V nalogah, ki preverjajo 

dinamično ravnotežje so dosegli rezultat 1,27. Razloge za najboljšo povprečno oceno pri 

nalogah, ki preverjajo statično ravnotežje, lahko iščemo v načinu življenja malavijskih otrok, ki 

živijo v vaseh. Otroci, tako dečki kot deklice, začnejo že zelo zgodaj pomagati mamam pri 

vsakdanjih opravilih, med katera spada tudi vsakodnevno nošenje čebrov vode na glavi, za kar pa 

je potrebno predvsem dobro ravnotežje. Fantje svoje ravnotežje urijo tudi pri vožnji s kolesom, 

saj vozijo le kolesa, ki so namenjena odraslim. Pogosto tudi plezajo po drevesih in tako poleg 

ostalih gibalnih sposobnosti kot sta moč in koordinacija gibanja, razvijajo tudi statično in 

dinamično ravnotežje. Razloge za dobro povprečno oceno pri spretnostih z žogo lahko iščemo v 

tem, da je žoga ena redkih igrač, s katero se igrajo malavijskih otrok.  
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Žoge različnih materialov, oblik in velikosti si otroci izdelajo sami in se z njimi igrajo v prostem 

času ter si tako pridobivajo gibalne izkušnje in razvijajo spretnosti, ki jih zahtevajo naloge v 

testu. 

Vidimo, da so bili otroci najuspešnejši v nalogah, ki preverjajo statično ravnotežje. Na drugem 

mestu je področje spretnosti z žogo, nato pa dinamično ravnotežje. 

Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko Hipotezo 3 zavržemo.  

 

Hipoteza 4: Otroci bodo najmanj uspešni pri nalogah, ki zajemajo spretnosti rok. 

V prvi starostni skupini smo področje spretnosti rok preverjali s pomočjo treh nalog, in sicer 

Vstavljanje kovancev, Nizanje kock in Sledenje kolesarski stezi. V drugi starostni skupini smo 

področje spretnosti rok preverjali s pomočjo treh nalog, in sicer Vstavljanje čepkov, Vdevanje 

vezalke in Sledenje poti okoli rože. Rezultati, ki so predstavljeni v Preglednici 4 in Grafu 3, so v 

skladu z našimi pričakovanji. Otroci so bili pri nalogah, ki zajemo spretnosti rok, najmanj 

uspešni oziroma so bili občutno manj uspešni kot pri ostalih nalogah. Dosegli so povprečno 

oceno 3,36. Podeželski otroci v Malawiju v svojem okolju nimajo veliko možnosti za razvijanje 

finomotoričnih in grafomotoričnih spretnosti. Vzroke za to lahko iščemo v tem, da imajo le redki 

otroci v šoli zvezke in pisala ali pa si jih delijo z brati in sestrami. V šoli nimajo miz, pogosto 

pišejo tako, da držijo zvezke ali liste papirja na kolenih. Večina otrok je prvič videla material, ki 

se uporablja pri nalogah. Pri nalogi Vstavljanje kovancev so imeli največ težav s tem, da si niso 

znali pomagati držati škatle na mestu. Pri nalogi Nizanje kock smo opazili težave z vidno-

motorično koordinacijo, saj so otroci zelo pogosto s koncem vrvice zgrešili luknjico. Otroci so 

imeli težave tudi z usklajevanjem obeh rok (predvsem s tem, kako vstaviti vrvico z eno roko in jo 

izvleči z drugo). Otroci so bili najslabši v nalogah Sledenje kolesarski stezi in Sledenje poti okoli 

rože, kar je razumljivo, glede na to, da je večina otrok prvič v rokah držala flumaster. Večina 

otrok je flumaster držala na napačen, nezrel način. Pogosto so prste držali predaleč od konice. Pri 

pisanju so uporabljali preveč moči in trdo pritiskali na papir. Pisali so s kratkimi, sunkivitimi gibi 

in zaradi vsega tega naredili veliko napak.  
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Do podobne ugotovitve sta prišli tudi Pienaar in Kemp (2014), ki sta izvedli že prej omenjeno 

raziskavo o gibalnih sposobnostih prvošolcev v severno-zahodni provinci v južni Afriki. 

Ugotovili sta, da so bili tako dečki kot deklice najmanj uspešni v nalogah, ki preverjajo moč, 

finomotorično integracijo in finomotorično natančnost.   

Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko Hipotezo 4 potrdimo. 
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4.5  PREDSTAVITEV PROGRAMA GIBALNIH AKTIVNOSTI ZA 

RAZVOJ GIBALNIH SPOSOBNOSTI 

 

4.5.1 Razvijanje grobe motorike  

 

Pri grobi motoriki uporabljamo velike telesne mišice, ki omogočajo sedenje, plazenje, hojo, tek 

plezanje ipd. Grobomotorične spretnosti je najlažje razvijati in utrjevati z različnimi 

elementarnimi in štafetnimi igrami in igrami z žogo. Športne igre so priljubljene in lahko trajajo 

dlje časa. Časovno jih umestimo v uvodni ali sklepni del ure, pri čemer ne smemo pozabimo na 

ustrezno ogrevanje in umiritev.  

Opozoriti velja na ustrezno delitev otrok v pare ali manjše skupine, saj v malavijski kulturi velja 

nenapisano pravilo, da se družiš in igraš le z vrstniki istega spola.  

Štafetne igre 

Otroke delimo v več enakovrednih skupin. Spodaj navajamo nekaj primerov štafetnih iger: 

1. Plazenje do stožca in nazaj. 

2. Tek do stožca in nazaj. 

3. Tek s predmetom v roki do stožca in nazaj. 

4. Hoja ali tek med ovirami do stožca in nazaj. 

5. Hoja s predmetom na glavi do stožca in nazaj. 

6. Sonožno skakanje, skakanje po levi nogi, po desni nogi do stožca in nazaj. 

7. Kotaljenje žoge z roko ali nogo do stožca in nazaj. 

8. Hoja v paru z zavezanimi nogami do stožca in nazaj. 

 

 Igre z žogo 

Žoga je zelo primeren rekvizit za otroke. Pogosto si otroci sami naredijo žoge različnih oblik in 

velikosti iz materialov, ki jih najdejo v svojem okolju. 
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Primeri vaj/iger z žogo:  

1. Podajanje in ujemanje žoge v paru, v skupini na različne načine. 

2. Kotaljenje žoge v paru in skupini. 

3. Odbijanje in lovljenje žoge. 

4. Metanje žoge na koš iz različnih razdalj. 

5. Metanje žoge v daljino. 

6. Zadevanje tarče na tleh ali na steni z žogo. 

7. Zadevanje premikajoče tarče z žogo. 

8. Igra “med dvema ali štirimi ognji”. 

 

Igre z baloni:  

1. Podajanje, ujemanje, odbijanje balonov v paru ali skupni. 

2. Odbijanje balonov z loparji v paru ali skupini. 

 

Prilagajanje na vodo in učenje plavanja 

Otroci naj se pogosto prilagajajo na vodo, saj se bodo v njej naučili uživati skozi igro in jim ne 

bo služila samo za umivanje. Učenje plavanja mora voditi ustrezno usposobljen učitelj plavanja, 

ki pozna tudi osnove reševanja iz vode. Ker je učenje plavanja zelo kompleksno področje, ga 

tukaj nismo posebej razdelali, saj diploma ni namenjena temu. Za poučevanje plavanja 

priporočamo učbenik Kapusa s sod. (2002). 

 

4.5.2 Razvijanje fine motorike 

 

Fina motorika vključuje gibe ali kombinacijo gibov malih mišic rok in oči.  

Spodaj navajamo nekaj aktivnosti, ki se lahko izvajajo na delavnicah: 

1. Prijemanje kamenčkov, vejic in spuščanje kamenčkov, vejic iz ene posode v drugo 

posodo. 

2. Nizanje različnih pokrovčkov (od pijač) na vrvico. 
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3. Izdelovanje skulptur iz peska in vode. 

4. Šivanje z različno velikimi šivankami. 

5. Rezanje s škarjami po ravni, krivi črti, izrezovanje različnih oblik. 

6. Lepljenje koščkov papirja na predlogo. 

7. Lepljenje koščkov kolaža na ravno, poševno, krivo črto v določenem zaporedju (zelen 

kolaž, moder kolaž, zelen kolaž...). 

8. Trganje papirja na koščke in lepljenje papirja na predlogo. 

9. Mečkanje papirja v kroglice in lepljenje kroglic na predlogo. 

 

Če obstaja možnost, naj otroci izvajajo aktivnosti ob glasbi, saj to predstavlja za njih novo in 

prijetno izkušnjo. 

 

4.5.3 Razvijanje grafomotorike 

 

Grafomotorične vaje spodbujajo koordinacijo oči in rok, pozornost in natančnost, kar pa je pogoj 

za učenje pisanja. Pred začetkom delavnic je potrebno poskrbeti, da bodo otroci razgibali roke, 

prste in dlani, saj bodo tako lažje delali različne grafomotorične vaje. 

Pri razvijanju grafomotoričnih spretnosti je pomembno, da se otroci naučijo pravilne drže telesa, 

ustreznega sedenja za mizo in pravilne drže pisala (triprstni prijem).  

 

Nekaj primerov grafomotoričnih vaj (Bavčar, Lavrenčič; 2002): 

1. Ponazarjanje črt z lastnim telesom. 

2. Vlečenje črt po pesku s prsti ali palico. 

3. Risanje črt po mizi, po zraku, po hrbtu sošolca. 

4. Risanje črt po plastificirani predlogi ali samostojno.  

5. Risanje črt z različnimi pisali z eno roko ali obema rokama. 

6. Učenje risanja enostavnih predmetov (hiša, riba, sonce, drevo, srce, človek, krava, avto, 

oblak, morje, ladja, čoln...). 
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5. SKLEP 

 

Namen raziskave je bil oceniti gibalne sposobnosti otrok prvega razreda OŠ Mazembe v afriški 

državi Malawi, z uporabo slovenske verzije testnega inštrumentarija ABC Gibanja. S testom smo 

želeli ugotoviti, ali imajo otroci zajeti v vzorcu gibalne težave. Zanimalo nas je ali obstajajo 

razlike v gibalnih sposobnostih med dečki in deklicami ter v katerih nalogah so otroci najbolj in 

najmanj uspešni in kje so vzroki za to. Poleg tega smo predstavili tudi program gibalnih 

aktivnosti za razvoj gibalnih sposobnosti. 

V raziskavo je bilo vključenih 48 otrok, starih šest in sedem let, ki obiskujejo prvi razred 

osnovne šole v revni afriški vasici Mazembe v državi Malawi. 

Ugotovili smo: 

1. 85% otrok, ki so sodelovali v raziskavi, ima nedvomne in mejne gibalne težave. 

2. Med dečki in deklicami ne obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih.  

3. Otroci so bili najbolj uspešni v izvedbi nalog, ki preverjajo statično ravnotežje, sledijo 

naloge, ki preverjajo spretnosti z žogo, in nato naloge, ki preverjajo dinamično 

ravnotežje. 

4. Otroci so bili najmanj uspešni v izvedbi nalog, ki zajemajo spretnosti rok. 

Največja pomanjkljivost raziskave je majhen vzorec. Skupina 48-ih otrok ne more biti 

reprezentativna. Otroci, ki so bili testirani, so se prvič srečali s takšnimi nalogami in materiali ter 

individualno obliko dela, kar je zanje velika sprememba, glede na to, da si razred vsak dan delijo 

z več kot 50 sošolci in kjer ni priložnosti za individualen pristop k učenju. Upoštevati moramo 

tudi dejstvo, da so bila navodila podana v treh različnih jezikih (angleščina, chitonga, chicewa) 

in da je bilo včasih otrokom, kljub demonstraciji, težko razložiti, kaj morajo narediti, saj v 

njihovem jeziku določene besede ne obstajajo. Naših ugotovitev tako ne moremo posploševati. 

Raziskava, ki smo jo naredili, ima tudi prispevek na praktičnem področju. Rezultati, ki smo jih 

dobili, so nam pomagali poiskati močna in šibka področja v gibalnem vedenju prvošolcev. 
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 Glede na to smo naredili program gibalnih aktivosti za razvijanje gibalnih sposobnosti. Program 

v času počitnic v kulturno-izobraževalnem centru ELA izvajajo prostovoljci in tako otrokom 

omogočajo razvijanje šibkih gibalnih področij in pridobivanje novih gibalnih izkušenj.  

Zanimivo bi bilo narediti raziskavo, kjer bi ugotavljal, ali so se gibalne sposobnosti otrok 

izboljšale po izvajanju programa gibalnih aktivnosti in na katerih področjih so otroci najbolj 

napredovali.  
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7. PRILOGA 

 

PREDSTAVITEV POSAMEZNIH NALOG IZ TESTNEGA 

INŠTRUMENTARIJA ABC GIBANJE PO PODROČJIH  

Predstavljene naloge so povzete po priročniku ABC gibanja avtorjev Sugden in Henderson 

(2004).  

PRVA STAROSTNA SKUPINA (4-6 LET) 

SPRETNOSTI ROK  

Prva naloga: Vstavljanje kovancev  

 

 

Slika 1: Vstavljanje kovancev 

 

Gradivo: hranilnik, 12 plastičnih kovancev, podloga za na mizo, štoparica 

Hranilnik postavimo na podlogo s krajšo stranico proti otroku. Na otrokovo prednostno stran 

razvrstimo kovance v štiri vrste po tri (za testiranje druge roke zamenjamo položaj hranilnika in 

kovancev). Otrok z eno roko trdno drži hranilnik, z drugo pa prime kovanec. Na znak začne 
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otrok čim hitreje metati kovance (enega po enega) v režo hranilnika. Štoparico ustavimo takrat, 

ko zadnji kovanec pade na dno hranilnika.  

Ko otroku pokažemo, kako naj izvede nalogo, poudarimo: 

 trdno drži hranilnik, 

 pobiraj in meči konavce enega po enega, 

 v eni seriji uporabi samo eno roko, 

 delaj, kolikor hitro moreš. 

 

Otrok naj za vajo poskusi izvesti nalogo enkrat z vsako roko. Za poskus naj v hranilnik vrže šest 

kovancev.  

Izvedemo dva poskusa z vsako roko. Drugi poskus izvedemo le, če otrok v prvem ni izpolnil 

kriterija. Najprej testiramo prednostno, potem pa še drugo roko. Med testiranjem otroku ne 

smemo pomagati. 

Zapišemo trajanje pravilno izvedenega poskusa (v sekundah, za vsako roko). Za neuspešen 

poskus velja, če otrok naredi napako v postopku, tj. prime dva ali več kovancev naenkrat ali med 

izvajanjem dejavnosti menja roko ali uporablja obe roki. 
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Druga naloga: Nizanje kock  

 

 

Slika 2: Nizanje kock 

 

Gradivo: 6 ali 12 kock za nizanje, vezalka, podloga za na mizo, štoparica 

Pred otroka položimo 12 kock. Kocke postavimo v vrsto z luknjicami navzgor. Otrok sam izbere 

roko, s katero bo držal vrvico. Otrok drži v eni roki vrvico, z drugo pa prime kocko. Na znak 

začne otrok čim hitreje nizati kocke na vrvico (eno po eno). Ustavimo štoparico, ko otrok 

natakne in spusti zadnjo kocko.  

Ko otroku pokažemo, kako naj izvede nalogo, poudarimo:  

 pobiraj in nizaj kocke eno po eno,  

 delaj, kolikor hitro moreš.  

 

Za vajo je na voljo en poskus, kar pomeni, da otrok naniza tri kocke. Če otrok naredi 

kakršnokoli napako v postopku, ga ob prvi priložnosti ustavimo in ponovimo navodilo oz. mu še 

enkrat pokažemo, kako naj izvede nalogo.  
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Izvedemo dva poskusa. Drugi poskus izvedemo le, če otrok v prvem ni izpolnil kriterija. 

Zapišemo trajanje pravilno izvedenega poskusa v sekundah. Neuspešen poskus je, če otrok 

naredi napako v postopku, tj. naniza več kot eno kocko naenkrat ali kocka pade zunaj dosega 

rok. 

 

Tretja naloga: Sledenje kolesarski stezi 

 

 

Slika 3: Sledenje kolesarski stezi 

 

Gradivo: predloga za sledenje na zbirnem listu, tanek rdeč flomaster, štoparica, gladka podlaga 

za pisanje, ki ni predrda in ne drsi  

Otrok naj sedi pri mizi z obema nogama na tleh, roki naj udobno počivata na mizi. Predenj 

položimo predlogo za sledenje kolesarski stezi, ob predlogo pa pisalo. Otrok sledi poti, tako da 

vleče neprekinjeno črto, pri čemer ne sme prečkati robov poti. Če dvigne pisalo, tega ne štejemo 
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kot napako, če nadaljuje z iste točke. Da lažje vleče črto, lahko nekakoliko spremeni kot položaja 

predloge (za največ 45º). Testiramo samo prednostno roko.  

Eno od predlog za sledenje lahko uporabimo za demonstracijo in za vajo. Ko otroku pokažemo, 

kako naj izvede nalogo, poudarimo:  

 pisalo naj ostane na papirju,  

 ostani med robovi,  

 riši neprekinjeno črto v eno smer. 

 

Za vajo je na voljo en poskus. Ker naloga traja kar nekaj časa, lahko pri vaji otrok sledi samo 

delu kolesarske steze. Polovico lahko opravi testator kot prikaz, otrok pa pot dokonča za vajo. Če 

otrok naredi kakršnokoli napako v postopku, ga ob prvi priložnosti ustavimo in ponovimo 

navodilo oz. mu še enkrat pokažemo, kako naj izvede nalogo.  

Izvedemo dva poskusa. Drugi poskus izvedemo le, če otrok v prvem ni izpolnil kriterija.  

Zapišemo, s katero roko je otrok vlekel črto. Neuspešen poskus je, če otrok naredi napako v 

postopku, tj. med risanjem menja smer ali dvigne pisalo in začne vleči črto od druge točke. 
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SPRETNOSTI Z ŽOGO 

Četrta naloga: Lovljenje vrečke s fižolom  

 

 

Slika 4: Lovljenje vrečke s fižolom 

 

Gradivo: vrečka s fižolom, barvni lepilni trak 

Izmerimo razdaljo 2 m in jo označimo z dvema kratkima kosoma lepilnega traku. Testator in 

otrok si stojita nasproti vsak za svojo črto. Vrečko vržemo na doseg otrokovih rok, otrok pa jo 

ujame z obema rokama.  

Ko otroku pokažemo, kako naj izvede nalogo, poudarimo:  

 med lovljenjem ostani za črto, 

 ko vrečko uloviš, jo primi. 
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Za vajo je na voljo pet poskusov. Če otrok naredi kakšnokoli napako v postopku, ga ob prvi 

priložnosti ustavimo in ponovimo navodilo oz. mu še enkrat pokažemo, kako naj izvede nalogo. 

Ne poudarjamo prehoda od poskusov za vajo k izvajanju naloge.  

Izvedemo deset poskusov. Če vržemo vrečko višje od ramen, nižje od pasu ali zunaj otrokovega 

dosega, met ne šteje.  

Zapišemo število uspešnih poskusov (od desetih). Neuspešen poskus je, če otrok naredi napako v 

postopku, tj. pri lovljenju stopi čez črto ali si pri lovljenju pomaga s telesom. 

 

Peta naloga: Kotaljenje žoge v gol  

 

 

Slika 5: Kotaljenje žoge v gol 

 

Gradivo: 2 podstavka in 2 količka za postavljanje ovire, teniška žoga, barvni lepilni trak 

Podstavka namestimo tako, da sta daljši stranici vzporedni in z razmikom 40 cm. V oddaljenosti 

2 m od sprednjega dela podstavkom naredimo talno oznako z barvnim lepilnim trakom.  
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Otrok kleči pred črto. Ko je pripravljen, položimo žogo na črto. Otrok lahko sam izbere, katero 

roko bo uporabil. Žogo zakotali po tleh med podstavka, da zadane „gol“.  Žogo mora spustiti 

pred črto. Testiramo samo eno roko.  

Ko otroku pokažemo, kako naj izvede nalogo, poudarimo: 

 klečiš pred črto, 

 žogo spustiš pred črto, 

 žoge ne vržeš, ampak jo kotališ. 

 

Za vajo je na voljo pet poskusov, med katerimi lahko otrok, če želi, menja roko, s katero kotali 

žogo. Če otrok naredi kakršnokoli napako v postopku, ga ob prvi priložnosti ustavimo in 

ponovimo navodilo oz. mu še enkrat pokažemo, kako naj izvede nalogo. Ne poudarjamo prehoda 

od poskusov za vajo k izvajanju naloge.  

Izvedemo deset poskusov. Med testiranjem otroku ne smemo pomagati.  

Zapišemo, s katero roko je otrok kotalil žogo ter število golov od desetih testnih poskusov. 

Neuspešen poskus je, če otrok naredi napako v postopku, tj. žogo spusti za črto ali pa se žoga ne 

kolati, ampak poskakuje ali leti po zraku. 
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STATIČNO RAVNOTEŽJE  

Šesta naloga: Ravnotežje na eni nogi 

 

 

Slika 6: Ravnotežje na eni nogi 

 

Gradivo: štoparica  

Otrok do 20 sekund stoji na eni nogi. Roke sproščeno visijo ob telesu. Noga, ki je ne uporablja, 

je v kolenu pokrčena nazaj. Ni treba, da je ves čas pod kotom 90, ne sme pa se dotikati tal ali 

druge noge. Dovoljeno je zibanje, roke se lahko oddaljijo od telesa. Merjenje časa se začne, ko 

otrok najde uravnotežen položaj. Testiramo obe nogi, otrok lahko sam izbere, katero najprej.  

Ko otroku pokažemo, kako naj izvede nalogo, poudarimo:  

 stopalo pokrčene noge se ne sme dotikati tal, 

 stopalo pokrčene noge se ne sme dotakniti druge noge 

 če je treba, si pri ohranjanju ravnotežja lahko pomagaš s rokami.  
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Za vajo je na voljo en poskus za vsako nogo, ki naj traja največ 10 sekund. Otroku lahko 

pomagamo odkriti najustreznejši položaj. Če otrok naredi kakršnokoli napako v postopku, ga ob 

prvi priložnosti ustavimo in ponovimo navodilo oz. mu še enkrat pokažemo, kako naj izvede 

nalogo.  

Izvedemo dva poskusa za vsako nogo. Drugi poskus izvedemo le, če otrok prvič ne zadosti 

kriteriju.  

Zapišemo koliko sekund (do 20) otrok vzdržuje ravnotežje, ne da bi naredil napako v postopku, 

tj. premaknil nogo, na kateri stoji, se z nogo, ki je v zraku, dotaknil tal, zibal stopalo pokrčene 

noge pred nogo, ki je na tleh (dvignil koleno, tako da je pokrčena noga pred nogo, ki je na tleh). 
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DINAMIČNO RAVNOTEŽJE  

Sedma naloga: Preskakovanje vrvi  

 

 

Slika 7: Preskakovanje vrvi 

 

Gradivo: 2 podstavka in 2 količka za postavljanje ovire, 2 lesena zatiča, obtežena vrv 

Otroka postavimo k enemu od postavkov s količkom. Zatič nastavimo v luknjo na količku, ki je 

najbližje spodnjemu robu otrokove pogačice, drugega pa v ustrezno luknjo na drugem količku. 

Razdalja med postavkoma naj bo večja od širine otrokovih ramen. Otrok sonožno (s stopali 

skupaj) preskoči vrv.  

Ko otroku pokažemo, kako naj izvede nalogo, poudarimo:  

 skoči iz primerne oddaljenosti od vrvi,  

 pri odrivu so stopala skupaj.  

 

Za vajo je na voljo en poskus. Če naredi kakršnokoli napako v postopku, ga ob prvi priložnosti 

ustavimo in ponovimo navodilo oz.mu še enkrat pokažemo, kako naj izvede nalogo.  
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Izvedemo tri poskuse. Drugi in tretji poskus izvedemo le, če otrok pri prejšnjem poskusu ne 

zadosti kriteriju.  

Zapišemo, ali je bil poskus uspešen. Neuspešen poskus je, če otrok naredi napako v postopku, tj. 

se ne odrine sonožno, sname vrv z zatičev ali ne pristane sonožno. 

 

Osma naloga: Hoja po prstih  

 

 

Slika 8: Hoja po prstih 

 

Gradivo: barvni lepilni trak 

Na tla nalepimo 4,5 m dolg kos lepilnega traku. Testator mora biti v takem položaju, da lahko 

med otrokovo hojo od strani opazuje njegova stopala. Otrok po prstih naredi po traku 15 

korakov.  
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Ko otroku pokažemo, kako naj izvede nalogo, poudarimo:  

 prsti morajo biti ves čas na traku,  

 pete morajo biti ves čas v zraku.  

 

Za vajo je na voljo en poskus, otrok naj naredi 5 korakov. Če otrok naredi kakršnokoli napako v 

postopku, ga ob prvi priložnosti ustavimo in ponovimo navodilo oz. mu še enkrat pokažemo, 

kako naj izvede nalogo.  

Izvedemo tri poskuse. Drugi in tretji poskus izvedemo le, če otrok pri prejšnjem poskusu ne 

zadosti kriteriju.  

Zapišemo število pravilih zaporednih korakov (do 15), ne da bi otrok naredil napako v postopku, 

tj. se dotaknil tal s peto ali stopil s traku. 
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DRUGA STAROSTNA SKUPINA (7-8 LET)  

SPRETNOSTI ROK  

Prva naloga: Vstavljenje čepkov 

 

 

Slika 9: Vstavljanje čepkov 

 

Gradivo: plošča za vstavljanje čepkov, 12 plastičnih čepkov, podloga za mizo, štoparica 

Ploščo položimo na podlogo, poleg nje na stran prednostne roke položimo 12 čepkov. 

Razporedimo jih v štiri vrstice po tri čepke, razdalja med vrsticami in stolpci pa naj bo približno 

2,5 cm. Za testiranje druge roke zamenjamo položaj plošče in čepkov. Otrok z eno roko trdno 

drži ploščo, z drugo pa prime čepek. Na znak začne otrok čim hitreje vstavljati čepke v luknje na 

plošči. Testiramo obe roki.  
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Ko otroku pokažemo, kako naj izvede nalogo, poudarimo:  

 trdno drži ploščo, 

 čepke pobiraj in vstavljaj enega po enega, 

 v eni seriji delaj samo z eno roko,  

 delaj, kolikor hitro zmoreš.  

 

Za vajo je na voljo en poskus z vsako roko. En poskus pomeni, da vstavi v luknje šest čepkov. 

Če naredi kakršnokoli napako v postopku, ga ob prvi priložnosti ustavimo in ponovimo navodilo 

oz.mu še enkrat pokažemo, kako naj izvede nalogo. 

Nalogo izvedemo dvakrat za vsako roko. Drugi poskus izvedemo le, če otrok v prvem ni izpolnil 

kriterija.  

Zapišemo trajanje pravilno izvedenega poskusa (v sekundah, za vsako roko). Neuspešen poskus 

je, če otrok naredi napako v postopku, tj. vzame dva ali več čepkov naenkrat, med izvajanjem 

dejavnosti menja roko ali uporablja obe roki.  
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Druga naloga: Vdevanje vezalke  

 

 

Slika 10: Vdevanje vezalke 

 

Gradivo: plošča za vdevanje vezalke, vezalka, podloga za mizo, štoparica 

Ploščo in vezalko položimo pred otroka tako, da je plošča z daljšo stranico obrnjena proti otroku. 

Otrok vzame v roke ploščo in vezalko. Na testatorjev znak začne vdevati vezalko skozi luknje v 

plošči, kot bi šival.  

Ko otroku pokažemo, kako naj izvede nalogo, poudarimo:  

 vezalko vdevaj noter in ven, ne okoli roba plošče, 

 skozi vsako luknjo povleci dovolj vezalke, da boš lahko delal naprej,  

 delaj, kolikor hitro moreš.  
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Za vajo je na voljo en poskus, kar pomeni, da otrok vdane vezalko v dve luknji.  Če naredi 

kakršnokoli napako v postopku, ga ob prvi priložnosti ustavimo in ponovimo navodilo oz. mu še 

enkrat pokažemo, kako naj izvede nalogo. 

Izvedemo dva poskusa. Drugi poskus izvedemo le, če otrok v prvem ni izpolnil kriterija.  

Zapišemo trajanje pravilno izvedena poskusa v sekundah. Neuspešen poskus je, če otrok naredi 

napako v postopku, tj. spelje vezalko okoli roba plošče ali zgreši luknjo. 

 

Tretja naloga: Sledenje poti okoli rože 

 

 

Slika 11: Sledenje poti okoli rože 

Gradivo: predloga za sledenje na zbirnem listu, tanek rdeč flomaster, gladka podloga za pisanje, 

ki ni pretrda in ne drsi 
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Otrok naj sedi pri mizi z obema nogama na tleh, roki naj udobno počivata na mizi. Predenj 

položimo predlogo za sledenje kolesarski stezi, ob predlogo pa pisalo. Otrok sledi poti, tako da 

vleče neprekinjeno črto, pri čemer ne sme prečakti robov poti. Če dvigne pisalo, tega ne štejemo 

kot napako, če nadaljuje z iste točke. Da lažje vleče črto, lahko nekakoliko spremeni kot položaja 

predloge (za največ 45). Testiramo samo prednostno roko.  

Eno od predlog za sledenje lahko uporabimo za demonstracijo in za vajo. Ko otroku pokažemo, 

kako naj izvede nalogo, poudarimo:  

 pisalo naj ostane na papirju,  

 ostani med robovi,  

 delaj dovolj počasi, da ne boš prečkal robov,  

 riši neprekinjeno črto v eno smer. 

 

Za vajo je na voljo en poskus. Ker naloga traja kar nekaj časa, lahko pri vaji otrok sledi samo del 

kolesarske steze. Polovico lahko opravi testator kot prikaz, otrok pa pot dokonča za vajo. Če 

otrok naredi kakršnokoli napako v postopku, ga ob prvi priložnosti ustavimo in ponovimo 

navodilo oz. mu še enkrat pokažemo, kako naj izvede nalogo.  

Izvedemo dva poskusa. Drugi poskus izvedemo le, če otrok v prvem ni izpolnil kriterija.  

Zapišemo, s katero roko je otrok vlekel črto. Neuspešen poskus je, če otrok naredi napako v 

postopku, tj. med risanjem menja smer ali dvigne pisalo in začne vleči črto od druge točke. 
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SPRETNOSTI Z ŽOGO 

Četrta naloga: Odbijanje in lovljenje žoge z eno roko 

 

 

Slika 12: Odbijanje in lovljenje žoge z eno roko 

 

Gradivo: teniška žoga 

Otrok naj stoji stran od pohištva in sten. Otrok odbije žogo ob tla in jo ulovi z isto roko. 

Testiramo obe roki.  

Ko otroku pokažemo, kako naj izvede nalogo, poudarimo:  

 žogo odbij dovolj močno, da jo boš lahko ujel,  

 ujemi žogo samo z eno roko, 

 žogo ujemi samo z roko, ne pomagaj si s telesom ali oblačili. 
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Za vajo je na voljo pet poskusov. Če otrok naredi kakršnokoli napako v postopku, ga ob prvi 

priložnosti ustavimo in ponovimo navodilo oz. mu še enkrat pokažemo, kako naj izvede nalogo. 

Ne poudarjamo prehoda od poskusov za vajo k izvajanju naloge.  

Izvedemo deset poskusov. Če je otrok pri poskusu neuspešen, ga moramo pred nadaljevanjem 

opozarjati na napako.  

Zapišemo število uspešnih poskusov (od desetih). Neuspešen poskus je, če otrok naredi napako v 

postopku, tj. ujame žogo z obema rokama ali si pri lovljenju pomaga s telesom ali z oblačili.  

 

Peta naloga: Metanje vrečke s fižolom v škatlo 

 

 

Slika 13: Metanje vrečke s fižolom v škatlo 

 

Gradivo: vrečka s fižolom, škatla za ciljanje, barvni lepilni trak  
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Škatlo za ciljanje postavimo na tla s krajšo stranjo proti otroku. Izmerimo razdaljo 2 m od 

sprednjega roba škatle in jo označimo s lepilnim trakom. Otrok z eno roko meče vrečko v škatlo. 

Testiramo samo eno roko.  

Ko otroku pokažemo, kako naj izvede nalogo, poudarimo:  

 med metanjem ostani za črto, 

 postavi se tako, da ti bo ob metanju udobno,  

 vrečko meči samo z eno roko. 

 

Za vajo je na voljo pet poskusov. Med vajo lahko otrok menja roko, s katero meče. Za izvedbo 

mora otrok izbrati samo eno roko. Če otrok naredi kakršnokoli napako v postopku, ga ob prvi 

priložnosti ustavimo in ponovimo navodilo oz. mu še enkrat pokažemo, kako naj izvede nalogo. 

Ne poudarjamo prehoda od poskusov za vajo k izvajanju naloge. 

Izvedemo deset poskusov. Zapišemo število uspešnih poskusov (od desetih). Za zadetek štejemo, 

če vsaj del vrečke pristane v škatli. Neuspešen poskus je, če otrok naredi napako v postopku, tj. 

pri metu stopi čez črto, meče vrečko z obema rokama.  
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STATIČNO RAVNOTEŽJE 

Šesta naloga: Ravnotežje na eni nogi 

 

 

Slika 14: Ravnotežje na eni nogi 

 

Gradivo: štoparica 

Otrok naj stoji stran od pohištva in sten. Otrok do 20 sekund stoji na eni nogi. Druga noga je 

pokrčena, s podplatom na notranji strani kolena noge, ki je na tleh. Roke so v bokih s prsti 

obrnjenimi naprej. Testiramo obe nogi. 

Ko otroku pokažemo, kako naj izvede nalogo, poudarimo:  

 stopalo, na katerem stojiš, med ohranjanjem ravnotežja ne premikaj,  

 podplat pokrčene noge mora ostati naslonjen na drugo nogo. 
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Za vajo je na voljo en poskus z vsako nogo, ki traja največ 10 sekund. Če otrok naredi 

kakršnokoli napako v postopku, ga ob prvi priložnosti ustavimo in ponovimo navodilo oz. mu še 

enkrat pokažemo, kako naj izvede nalogo.  

Izvedemo dva poskusa z vsako nogo. Drugi poskus izvedemo le, če otrok prvič ne zadosti 

kriteriju.  

Zapišemo, koliko sekund (do 20) otrok ohranja ravnotežje, ne da bi naredil napako v postopku, 

tj.premaknil nogo, na kateri stoji, premaknil stopalo pokrčene noge s kolena ali premaknil roke z 

bokov.  
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DINAMIČNO RAVNOTEŽJE  

Sedma naloga: Skakanje v kvadrate  

 

 

Slika 15: Skakanje v kvadrate 

 

Gradivo: barvi lepilni trak  

Z lepilnim trakom naredimo na tla šest zaporednih kvadratov, velikih 45 x 45 cm, ki skupaj 

merijo po dolžini 2,7 m. Otrok stoji v prvem kvadratu s stopali skupaj in izvede pet sonožnih 

skokov iz kvadrata v kvadrat.  

Ko otroku pokažemo, kako naj izvedemo nalogo, poudarimo:  

 skačeš v kvadrate, v vsakega enkrat, 

 skačeš tako, da sta stopali skupaj. 
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Za vajo je na voljo en poskus. Če otrok naredi kakršnokoli napako v postopku, ga ob prvi 

priložnosti ustavimo in ponovimo navodilo oz. mu še enkrat pokažemo, kako naj izvede nalogo.  

Izvedemo tri poskuse. Drugi in tretji poskus izvedemo, če otrok pri prejšnjem poskusu ne zadosti 

kriteriju.  

Zapišemo število pravilnih zaporednih skokov (največ 5), ne da bi otrok naredil napako v 

postopku, tj. pristal na traku ali zunaj kvadrata, skočil v en kvadrat več kot enkrat, pristal z 

nogama daleč narazen.  

 

Osma naloga: Hoja peta – prsti  

 

 

Slika 16: Hoja prsti - peta 

Gradivo: barvni lepilni trak  

Na tla nalepimo 4,5 m dolg kos lepilnega traku. Testator mora biti v takem položaju, da med 

otrokovo hojo od strani opazuje njegova stopala. Otrok naj naredi po traku 15 korakov tako, da 

se pri vsakem koraku ob dostopu s peto noge dotakne prstov noge, ki je na tleh. 
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Ko otroku pokažemo, kako naj izvede nalogo, poudarimo:  

 stopala morajo ostati na traku, 

 pri vsakem koraku se je treba s peto dotakniti prstov. 

  

Za vajo je na voljo en poskus, otrok naj naredi 5 korakov.  Če otrok naredi kakršnokoli napako v 

postopku, ga ob prvi priložnosti ustavimo in ponovimo navodilo oz. mu še enkrat pokažemo, 

kako naj izvede nalogo. 

Izvedemo tri poskuse. Drugi in tretji poskus izvedemo, če otrok pri prejšnjem poskusu ne zadosti 

kriteriju.  

Zapišemo število pravilnih zaporednih korakov (do 15), ne da bi otrok naredil napako v 

postopku, tj. pustil prostor med peto in prsti ali stopil s traku. 

 

 

 

 

 

 

 

 


