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I 

 

POVZETEK 
 

Razvojna motnja koordinacije (v nadaljevanju RMK) predstavlja teţave v senzorični 

obdelavi prispelih draţljajev ter pri načrtovanju in izvajanju gibanja. Oseba z RMK ima 

tako teţave na gibalnem področju, prenašajo pa se tudi na področje šolskih veščin in 

znanj. 

 

Osnovni namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, ali lahko ţe v poznem predšolskem 

obdobju pri otrocih prepoznavamo RMK. Ţeleli smo ugotoviti pojavnost RMK v 

populaciji pet letnih otrok ter razliko v deleţu dečkov in deklic znotraj te populacije. 

Ukvarjali smo se tudi z vprašanjem, ali lahko osebe z RMK na nekaterih področjih 

gibalnih spretnosti in sposobnosti dosegajo tudi povprečne rezultate. Raziskavo smo 

izvedli jeseni 2012, v vzorec pa smo zajeli 143 pet letnih otrok iz mestnih in 

predmestnih javnih ljubljanskih vrtcev. Za namene testiranja smo uporabili Testni 

inštrumentarij ABC gibanja, in sicer testne naloge za starostno skupino 4, 5 in 6 let. 

Preverjali smo področja spretnosti z roko, spretnosti z ţogo ter statično in dinamično 

ravnoteţje. Otrok, ki je na testu dosegel 15. percentilni razred ali niţje, je bil prepoznan 

kot otrok z RMK. Testiranje smo izvajali v manjših skupinah otrok v njihovih matičnih 

vrtcih.  

 

Rezultati so pokazali, da ima v izbrani populaciji 7 % otrok laţjo ali teţjo obliko RMK. 

Deleţ dečkov je 4,2 %, deklic pa 2,8 %. Ugotovili smo tudi, da se RMK pogosteje 

pojavlja med fanti (8,2 %) kot med deklicami (5,6 %). Podrobna analiza doseţkov 

posameznega otroka je pokazala, da izmed 10-ih otrok, pri katerih smo prepoznali 

RMK, 2 dosegata podpovprečne rezultate na vseh treh testiranih področjih gibalnih 

spretnosti in sposobnosti. Ostalih 8 otrok je vsaj na enem področju merjenja dosegalo 

povprečne rezultate. Izkazalo se je tudi, da otroci dosegajo različno uspešne rezultate 

znotraj posameznega področja merjenja gibalnih spretnosti in sposobnosti. Ugotovili 

smo tudi, da se teţave pri dečkih pojavljajo izraziteje kot pri deklicah, saj so se v 

povprečju uvrščali v niţje percentilne razrede. 

 

Ključne besede: razvojna motnja koordinacije, ABC gibanja, pozno predšolsko obdobje, 

gibalne spretnosti in sposobnosti. 
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DETECTION OF DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER IN LATE 

PRESCHOOL PERIOD 

 

ABSTRACT 
 

Developmental coordination disorder (hereinafter DCD) represents difficulties in 

sensory integration of detected stimuli and in planning and execution of movement 

activities. People with DCD have problems not only with movement but also in learning 

academic skills. 

 

The primary purpose of the following diploma paper was to discover whether it is 

possible to detect DCD in late preschool period. The goal was to determine the 

prevalence of DCD in the population of five-year-old children and the difference in 

percentage between boys and girls. The question whether people with DCD can score 

average results in different areas of motor skills and abilities was also discussed. The 

research took place in autumn of 2012. Altogether, 143 five-year-old children from 

urban and suburban Ljubljana public kindergartens were tested. For the purpose of 

testing, Movement assessment battery for children (Movement ABC) was used. 

Selected test tasks were for the age group of 4, 5 and 6 years. Children’s abilities on 

areas of hand skills, ball skills, and static and dynamic balance were tested. Children, 

whose score was in 15th percentile or lesser, were identified as children with DCD. The 

testing took place in smaller groups of children in their primary kindergarten.  

 

The results have shown that in the tested population 7% of children have a more or 

less severe form of DCD. The prevalence of boys is 4,2% and of girls 2,8%. It was also 

discovered that DCD is more common among boys (8,2%) than among girls (5,6%). A 

more detailed analysis has shown that out of ten children, who were identified as 

children with DCD, only two have below average score on all of the tested areas of 

motor skills and abilities. Other eight children have average results in at least one of 

the tested motor areas. The results have also shown that a lot of children obtained 

different scores within one tested area of motor skills and abilities. It was also 

discovered that, in average, boys scored lower percentile rank which can suggest that 

DCD is more severe among boys.  

 

Key words: Developmental coordination disorder, Movement ABC, late preschool 

period, motor skills and abilities. 
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1 UVOD 

 

V pričujočem diplomskem delu smo raziskovali pojavnost razvojne motnje koordinacije 

(v nadaljevanju RMK) v populaciji 5 letnih otrok v javnih ljubljanskih vrtcih. Zanimalo 

nas je predvsem ali so otroci, ki imajo teţave na gibalnem področju, res neuspešni pri 

vseh gibalnih aktivnostih ali pa imajo tudi oni svoja močna področja.  

 

Najprej smo raziskovali teorijo, kjer nas je zanimal predvsem izvor RMK. Tako smo se 

najprej osredotočili na najbolj osnovno stvar, ki se je RMK dotika – na gibanje. To je 

namreč v ţivljenju posameznika izredno velikega pomena. Novorojenčki preko prvih 

gibov spoznavajo svet, ki jih obdaja, otroci se preko igre vključujejo v dejavnosti z 

vrstniki in se tako učijo sodelovanja, pravil in gradijo pozitivno samopodobo, odrasli pa 

se preko gibanja sproščajo, ali pa v tem celo najdejo ţivljenjsko poslanstvo. Brez 

gibanja si torej teţko predstavljamo naš vsakdan in kadar se teţave pojavijo na tem 

področju, so lahko posledice precej velike.  

 

RMK je teţava na področju načrtovanja in izvajanja gibov. Kaţe se v različnih pojavnih 

oblikah, osebe pa lahko imajo teţave na številnih področjih. Gibalna dejavnost zanje 

predstavlja velik napor, predvsem pa jo povezujejo s številnimi negativnimi preteklimi 

izkušnjami. RMK je ''skrita'' teţava, saj navzven ni opazna, kljub temu pa lahko 

povzroči precej teţav. Na prvi pogled torej nima velikega vpliva na ţivljenje 

posameznika, a osebe, ki trpijo za RMK, se ob pogostih neuspehih počutijo 

manjvredne in nesposobne. Imajo občutek, da so drugačni od vrstnikov in da jih ti ne 

sprejemajo. Posledično so v večji nevarnosti, da si izgradijo negativno samopodobo, 

kar lahko hitro vodi v osamo in namerno desocializacijo. Zelo pomembno je torej, da 

se RMK pravočasno odkrije, saj se osebi le tako lahko nudi ustrezne oblike pomoči.  

 

V empiričnem delu smo se najprej ukvarjali s pojavnostjo RMK v populaciji pet letnih 

otrok, nato pa smo se nekoliko bolj posvetili analizi vsakega otroka, pri katerem je bila 

prepoznana RMK. Preko njihovih rezultatov smo namreč ţeleli dokazati, da tudi osebe 

z RMK dosegajo dobre rezultate na gibalnem področju in da imeti RMK ne pomeni biti 

gibalno neuspešen.  
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2 GIBALNI RAZVOJ 

 

Gallahue in Ozmun (2006) pravita, da se gibalni razvoj najbolj kaţe kot sprememba 

gibalnega vedenja. Okolje, ki nas obdaja, se namreč stalno spreminja in vsi, od 

novorojenčkov do odraslih, smo podvrţeni vseţivljenjskemu procesu iskanja ustreznih 

gibalnih odgovorov na izzive, ki nam jih to okolje ponuja.  

 

Rajtmajer (1988) je zapisal, da na gibalni razvoj vplivajo prirojene predispozicije, na 

katere pa vplivajo posameznikove izkušnje, pridobljene v interakciji z okoljem. Po 

njegovem mnenju je nova izkušnja vsako gibanje, ki je drugačno od prejšnjega, vsak 

nov uporabljen pripomoček ali nov prostor, v katerem se gibanje izvaja. Vse to se nato 

zapisuje v spomin in tvori gibalni program. Govori tudi o tem, da se naše učenje odvija 

skozi faze, ki si sledijo v določenem zaporedju in se jih ne da prehitevati.  

 

O zorenju in izkušnjah, kot temeljnih dejavnikih za razvoj, govorijo tudi številni drugi 

avtorji:  

- Tancig (1987) ter Gallahue in Ozmun (2006) poudarjajo prepletenost faktorjev 

zorenja in izkušenj, ko govorijo o dejavnikih razvoja. Zorenje zanje predstavlja 

kakovostne spremembe, ki posamezniku omogočajo pot k višjim ravnem 

delovanja, izkušnje pa so dejavniki okolja, ki vplivajo na hitrost pojavljanja 

določenih gibalno-vedenjskih vzorcev.  

- Papalia, Wendoks Olds in Duskin Feldman (2008) prav tako navajajo, da (poleg 

dednosti) na razvoj vplivata še okolje, ki posamezniku ponuja številne izkušnje ter 

zorenje telesa in moţganov, ki sledi razvojnemu zaporedju.  

- Horvat in Magajna (1989) kot najpomembnejši faktor gibalnega razvoja vidita 

primerno zrelost ţivčnega sistema v povezavi z ustrezno zrelostjo kosti ter mišičnih 

struktur. Poudarjata tudi pomembnost ''priloţnosti za učenje, kako se koordinira 

razne skupine mišic.'' (ibid. str, 51) 

- Markeţič (1996) prav tako omenja zorenje in izkušnje v povezavi z razvojem. 

Zorenje povezuje z dednimi predispozicijami na katere okolje nima vpliva, ga ima 

pa na izkušnje. Preko interakcije z njim si torej nabiramo izkušnje, ki lahko vplivajo 

na ''pojavljanje različnih razvojnih značilnosti.'' (Ibid. str. 14) 
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- Tudi Cemič (1997) uvršča zorenje in izkušnje (poleg rasti in adaptacije) med 

glavne dejavnike gibalnega razvoja.  

- Kremţar in Petelin (2001) omenjata splošno razvojno zaporedje, ki ga je mogoče 

doseči le, ko smo dosegli določeno stopnjo zrelosti. Hkrati z zrelostjo pa 

poudarjata izkušnje, ki so pri vsakem drugačne, ter dednost, ki v določeni meri ţe 

vnaprej vpliva na posameznikove vedenjske vzorce.  

 

Ugotovimo torej lahko, da nista samo zorenje in izkušnje tista faktorja, ki vplivata na 

razvoj, ampak pomembno vlogo odigra tudi okolje. Slučajno odkritje nehumanih 

razmer v romunski sirotišnici leta 1989 je omogočilo potrditev domneve o vplivu 

spodbud iz okolja na razvoj sposobnosti. Tisoče otrok, zaprtih v omenjeni ustanovi, je 

bilo prikrajšanih za številne ţivljenjsko pomembne izkušnje – novorojenčki so ves čas 

preţivljali v zibelkah brez kakršnihkoli vizualnih, taktilnih ali glasbenih izkušenj. Malčki 

še do 3. leta niso znali hoditi. Starejši otroci so se le brezciljno igrali. Vsi otroci so 

kazali znake pasivnosti in brezčutnosti. Bili so tudi slikani s pozitronsko emisijsko 

topografijo (PET scan), rezultati pa so pokazali veliko razliko v delovanju in aktivnosti 

moţganov med njimi in otroki, ki so rasli v spodbudnem okolju (Ames, 1997, v 

Papalia, Wendoks Olds, Duskin Feldman, 2009). 

 

Okolje je torej eden izmed pomembnih dejavnikov, ki lahko poskrbi, da bo otrok imel 

moţnost pridobiti zanj tako zelo pomembne (gibalne) izkušnje, ki mu bodo pomagale 

napredovati po stopničkah razvoja. Kadar pa otrok ţivi v nespodbudnem okolju, kjer 

se ne more ustrezno gibati, igrati, raziskovati, se plaziti, hoditi, skakati … lahko to vodi 

v kasnejše gibalne in celo kognitivne teţave.  

 

Večina zgoraj navedenih avtorjev se torej strinja, da naš gibalni razvoj ni vnaprej 

definiran in določen. Obstajajo namreč številni dejavniki, ki vplivajo na to, kako hitro 

bomo napredovali. Stopnje razvoja so sicer vnaprej določene in se praviloma pri vseh 

pojavljajo v enakem zaporedju, a od interakcije z okoljem, od našega delovanja znotraj 

tega okolja in od vplivanj drugih na nas je odvisno, kako hitro bomo napredovali. 
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2.1 NAČELA GIBALNEGA RAZVOJA 

 

Kot omenjeno naš gibalni razvoj poteka v določenem zaporedju, avtorja Kremţar in 

Petelin (2001) pa govorita tudi o posebnih načelih, ki veljajo ob razvoju gibanja. Ta je 

dobro poznati, saj nam omogočajo laţje razumevanje gibalnega razvoja, strokovnjaki 

pa jih pogosto uporabljajo ob prvi diagnostiki ter kasneje med morebitnimi 

obravnavami otroka.  

 

2.1.1 NAČELO VZAJEMNEGA DELOVANJA, MEDSEBOJNEGA PREPLETANJA 

 

To načelo govori o povezanosti obeh telesnih strani, kar je nujno potrebno za 

usklajeno gibanje celotnega telesa. Vsi gibalni organi v telesu se namreč pojavljajo v 

paru in v procesu razvoja se med njimi vzpostavi pomembna povezava. Pogoj za 

harmonično gibanje je torej ustrezno delovanje mišic upogibalk in iztezalk.  

 

2.1.2 VRSTNI RED RAZVOJNIH GIBALNIH STOPENJ 

 

Naš gibalni razvoj poteka v točno določenem zaporedju oz. po določenih stopnjah. Če 

ţelimo preiti na naslednjo, moramo (vsaj povprečno) usvojiti prejšnjo. Kako hitro 

bomo napredovali pa je odvisno od zrelosti organizma (kosti, mišic in ţivčevja) ter od 

priloţnosti, ki jih imamo za gibanje. Sprva naše gibanje uravnava moţgansko deblo – 

to se kaţe v nenadzorovanih refleksnih gibih, ki niso usmerjeni k nobenemu cilju. Z 

razvojem moţganske skorje pa se veča tudi njena vloga pri nadzorovanju gibov. Ti 

postanejo bolj zavestni in namerni. Gibamo se, ker ţelimo nekaj doseči (iztegniti roko, 

prijeti predmet, se premakniti … ). Sčasoma nekatera gibanja postanejo tako 

avtomatizirana, da nam o njihovi izvedbi niti ni potrebno razmišljati (npr. voţnja 

kolesa).  

 

2.1.3 NAČELO NEOBRNJENOSTI, NEPOVRATNOSTI 

 
Če gibalni razvoj ne poteka skladno z vrstnim redom (da katera stopnja izpade ali 

prehiteva drugo), lahko to privede do kasnejših teţav na gibalnem področju. Tovrstni 

izpadi ali zamenjave razvojnih stopenj kaţejo na slabše zorenje. Kadar tako osnove 

gibanja niso primerno usvojene, se kasneje na takšnem temelju ustrezni gibalni vzorci 

teţje razvijejo.  
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2.1.4 RAZVOJNE SMERI 

 

O posebni smeri razvoja so pisali številni avtorji (Tancig, 1987; Horvat in Magajna, 

1989; Cemič, 1997; Kremţar in Petelin, 2001; Pišot in Planinšec, 2005; Gallahue in 

Ozmun, 2006; Videmšek in Pišot, 2007; Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Vsi se 

strinjajo, da se naše gibanje razvija od zgoraj navzdol, torej da najprej razvijamo 

mišice glave in vratu, šele nato se razvoj pomakne k nogam (t.i. cefalokavdalna smer). 

Druga smer razvoja pa je od sredine navzven (t.i. proksimodistalna smer). Po tej teoriji 

se nam najprej okrepijo mišice ob hrbtenici, nato trup in ramena, temu sledijo 

okončine in čisto na koncu okrepimo mišice dlani.  

 

2.1.5 FUNKCIONALNA NESOMERNOST 

 

Načelo funkcionalne nesomernosti govori o nujnosti povezave obeh telesnih polovic, 

da se lahko razvije ustrezna stranskost. Preden se torej lahko razvije prevlada ene 

telesne strani, se morajo moţgani dobro zavedati raznolikosti obeh. Z razvojem 

simetrije in kriţanja telesne središčnice se razvija ročna dominantnost, pri tem pa 

sodelujeta obe moţganski hemisferi.  

 

2.2 POGOJI ZA USTREZEN GIBALNI RAZVOJ 

 

Kremţar in Petelin (2001) pravita, da se naše gibanje lahko ustrezno razvija le, če so 

izpolnjeni določeni pogoji: 

- urejeno senzorično področje, 

- zdrave kognitivne sposobnosti, ki omogočajo ustrezno predelovanje senzornih 

informacij (pomanjkanje kognitivnih sposobnosti nam lahko onemogoča, da bi se 

naučili zahtevnejših gibalnih vzorcev), 

- urejeno gibalno področje (poškodbe gibalnega sistema lahko vodijo v gibalne 

motnje) in 

- urejena področja, ki uravnavajo čustvovanje.  
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2.3 POVEZAVA MED GIBALNIM IN KOGNITIVNIM RAZVOJEM 

 

Gibanje je za otroka izredno pomembno, saj preko njega neposredno vpliva tudi na 

razvoj moţganov. Pri otrocih, ki se hitreje telesno razvijajo, bo temu sledil tudi 

pospešen duševni razvoj (Horvat in Magajna, 1989). Otrok preko gibanja v prvih 

mesecih ţivljenja spoznava svet okoli sebe. Omogoča mu torej prvo komunikacijo z 

okoljem. Na ta način vpliva tudi na razvoj kognitivnih funkcij. Veliko prelomnico na 

področju raziskovanja povezave med kognicijo in gibanjem predstavlja Piaget (1972). 

Ta se je sicer preteţno ukvarjal s kognitivnim razvojem posameznika, a v svoji teoriji 

ključno vlogo pri razvoju intelekta daje ravno gibalni dejavnosti. Ta ima po njegovem 

mnenju izredno veliko vlogo v zgodnjem obdobju otroštva, saj pomaga pri izgrajevanju 

osnovnega temelja kognitivnih sposobnosti, na katerih nato temeljijo miselni procesi. 

Tudi Freud (1923), Erikson (1977), Gessel (1940) in Havighurst (1952, v Tancig, 

1987) so ugotovili, da lahko le zdrav gibalni razvoj in ustrezna gibalna dejavnost 

posamezniku pomagata do dobrega celostnega razvoja. Freud (1923) je v svoji teoriji 

psihoseksualnega razvoja predstavil pet stopenj razvoja osebnosti, pri tem pa trdil, da 

je vsaka faza odvisna od stopnje razvoja čutil in gibalne dejavnosti. Erikson (1977) je 

poudarjal pomen gibalne izkušnje za premagovanje razvojnih kriz, Gessel (1940) je 

gibalne spretnosti videl kot pomemben pokazatelj socialne in čustvene zrelosti, 

Havighurst (1952, v Tancig, 1987), pa je govoril o medsebojnem prepletanju številnih 

faktorjev (bioloških, kulturnih in socialnih) pri razvoju posameznika. Po njegovem 

mnenju se razvijamo tako, da v nekem ustreznem časovnem okviru opravimo 

določene naloge, ki si morajo slediti v pravilnem zaporedju. Če naloge dobro 

usvajamo, pomeni, da se razvijamo. Seveda pa omenjene naloge vsebujejo veliko 

gibanja in telesne dejavnosti.  

 

Novejše raziskave še nadalje potrjujejo te trditve. Diamond (2010, v Jenkins, 2012, 

pridobljeno 17. 8. 2014 iz http://www.scilearn.com/blog/early-fine-motor-skills-

cognitive-skills) je preko moţganskega slikanja ugotovila, da obstajajo celo gibalno-

kognitivne povezave znotraj moţganov. Njena raziskava je pokazala, da se ob 

določenih gibalnih in kognitivnih dejavnostih aktivirajo tako centri, ki uravnavajo 

gibanje, kot centri, ki so odgovorni za kognicijo. Zalokar Divjak (1998, str. 43) pravi, 

da: ''ni razvoja motoričnih sposobnosti brez vplivanja na spoznavni proces otroka.'' 

 

http://www.scilearn.com/blog/early-fine-motor-skills-cognitive-skills
http://www.scilearn.com/blog/early-fine-motor-skills-cognitive-skills
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Zelo pomembno je torej, da ima otrok v zgodnjem obdobju ţivljenja veliko moţnosti za 

gibanje. Vsako novo gibanje in vsaka nova gibalna izkušnja predstavljata neko novo 

informacijo in s tem nov izziv za naše moţgane. Biti morajo namreč zelo aktivni, ko to 

novo informacijo analizirajo in jo zdruţujejo z ţe vsemi poprej naučenimi dejstvi, hkrati 

pa iščejo nove načine njene uporabe. Več novih informacij prihaja po senzornih poteh, 

bolj aktivni morajo moţgani biti in ustvarja se več povezav.  

 

Kadar so otrokove zmoţnosti gibanja omejene (zaradi prirojenih napak ali okoljskih 

razlogov), ima to lahko zelo negativne posledice na nadaljnji celostni razvoj. 

Kognitivno lahko to vpliva na uspeh v šoli. Dokazane so povezave med razvojem fine 

motorike in kasnejšim uspehom na področju matematike ter branja in pisanja 

(Grissimer idr., 2010, v Jenkins 2012, pridobljeno 17. 8. 2014 iz 

http://www.scilearn.com/blog/early-fine-motor-skills-cognitive-skills). 

 

Otrok, ki se gibalno ne more primerjati z vrstniki, bo stalno doţivljal občutek neuspeha 

in manjvrednosti. Čeprav je igra ena izmed najzanimivejših in najpomembnejših 

dejavnosti v njegovem ţivljenju, se lahko zgodi, da se je bo izogibal, saj si ne ţeli, da bi 

se mu posmehovali. Tako lahko teţave na gibalnem področju vplivajo tudi na čustveni 

in socialni razvoj.  

 

2.4 FAZE GIBALNEGA RAZVOJA 

 
Skozi opazovanje otrok in njihovega gibanja so strokovnjaki s tega področja prišli do 

spoznanja, da se gibanje pri ljudeh (praviloma) pojavlja v enakem zaporedju. Ugotovili 

so, da razvoj s starostjo sicer ni pogojen, je pa z njo povezan (Gallahue in Ozmun, 

2006). To pomeni, da sicer obstaja povprečna starost, v kateri naj bi se določeno 

gibanje pojavilo, a na hitrost razvoja vplivajo še številni zunanji (okolje) in notranji 

(dednost) dejavniki. Zaradi kompleksnosti področja obstaja le malo poglobljenih 

modelov gibalnega razvoja. Enega sta predstavila avtorja Gallahue in Ozmun (2006). 

Pravita, da gibalni razvoj lahko razdelimo na posamezne faze in znotraj tega še na 

stopnje.  

 

http://www.scilearn.com/blog/early-fine-motor-skills-cognitive-skills
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Graf 1: Faze gibalnega razvoja (Tancig, 1987; Gallahue in Ozmun, 2006). 

 
2.4.1 REFLEKSNA GIBALNA FAZA 

 
V najzgodnejšem obdobju svojega ţivljenja novorojenček spoznava svet preko 

refleksnega gibanja. Marjanovič Umek in Zupančič (2009, str. 170) pišeta, da so: 

''refleksi nenamerni tipični gibi mišic in spremembe v telesnem poloţaju, ki se pojavijo 

kot odziv na določene draţljaje.'' Med draţljaji omenjata predvsem zvok, svetlobo, 

dotik in spremembo poloţaja telesa. Refleksno gibanje omogoča novorojenčku 

sprejemanje prvih informacij o najbliţjem okolju, ki ga obdaja (Gallahue in Ozmun, 

2006). Videmšek in Pišot (2007) govorita tudi o pomembnosti teh refleksov, saj npr. 

sesalni refleks otroku omogoča hranjenje in posledično preţivetje. Drug namen 

zgodnjih refleksov je tudi v zaščiti otroka pred morebitnimi škodljivimi zunanjimi vplivi 

(npr. meţikanje varuje oko pred poškodbo), lahko pa delujejo blagodejno tudi na 

čustvovanje (ob sesanju se otrok umiri) (Berk, 1991). Drobeţ (2005) piše, da so niţji 

subkortikalni nivoji (preteţno moţgansko deblo) tisti, ki uravnavajo to samoiniciativno 

4. SPECIALIZIRANA GIBALNA FAZA 

- SPECIALIZIRANA STOPNJA (od 14. leta naprej) 

- SPECIFIČNA STOPNJA (11 - 13 let) 

- PREHODNA STOPNJA (7 - 10 let) 

3. TEMELJNA GIBALNA FAZA 
- ZRELA STOPNJA (6 - 7 let) 

- OSNOVNA STOPNJA (4 - 5 let) 

- ZAČETNA STOPNJA (2 - 3 leta) 

2. RUDIMENTARNA GIBALNA FAZA 
- PREDKONTROLNA STOPNJA (1 - 2 leti) 

- STOPNJA INHIBICJE REFLEKSOV (rojstvo - 1 leto) 

1. REFLEKSNA GIBALNA FAZA  

- STOPNJA OBRAVNAVANJA INFORMACIJ (4. mes. - 1. leto) 

- STOPNJA ZBIRANJA INFORMACIJ (prenatalno obdobje - 4 mes.) 
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in nehotno gibanje. Z razvojem višjih moţganskih centrov (moţganska skorja), ki nato 

prevzemajo nalogo hotenega gibanja, pa refleksi postopoma izginjajo.  

 

1. Stopnja zbiranja informacij 

Začenja se ţe v prenatalnem obdobju, traja pa nekje do 4. meseca starosti. Na tej 

stopnji so niţji moţganski centri še bolje razviti, zato ti nadzirajo gibanje. Posledica 

njihovega nadzora so nehoteni, nenadzorovani refleksni gibi, ki so zgolj reakcija na 

zunanje draţljaje. Preko njih najprej plod in nato novorojenček dobiva prve zelo 

pomembne informacije iz okolja (Gallahue in Ozmun, 2006). 

 

2. Stopnja obravnavanja informacij 

Kmalu po rojstvu se začnejo hitreje razvijati višji moţganski centri, ki okrog 4. meseca 

starosti začnejo postopoma prevzemati nalogo uravnavanja gibanja telesa. Refleksi 

začnejo zamirati, naše gibanje pa postaja bolj zavestno. Odgovor telesa na senzorni 

draţljaj ni zgolj reakcija, ampak moţgani na podlagi prej pridobljenih in shranjenih 

informacij pripravijo ustrezen (zavesten) odgovor nanj (Tancig, 1987; Gallahue in 

Ozmun, 2006).  

 

 
2.4.2 RUDIMENTARNA GIBALNA FAZA 

 
Prve oblike zavestnega gibanja pri novorojenčkih predstavljajo elementarni (osnovni) 

gibi. Ti se začnejo pojavljati ţe ob rojstvu, trajajo pa nekje do drugega leta starosti. 

Pojavljanje elementarnih gibov je zelo predvidljivo in poteka v točno določenem 

zaporedju. To pomeni, da bo eni vrsti elementarnega giba(nja) vedno sledilo enako 

naslednje gibanje (otrok najprej usvoji kontrolo glavice in šele nato trupa). Od dednosti 

in okolja pa je odvisno, kako hiter bo ta napredek. Elementarni gibi telesa zavzemajo 

tako stabilnostna gibanja (kontrola mišic glave, vratu in trupa) kot manipulativno 

(prijemanje in spuščanje predmetov) in lokomotorno (plazenje in hoja) gibanje (Tancig, 

1987; Gallahue in Ozmun, 2006). 
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1. Stopnja inhibicije refleksov 

Zaradi vse bolj razvijajočega se korteksa pričnejo refleksi počasi izginjati (se inhibirati), 

zamenjuje pa jih hoteno gibanje. Ta pojav je opazen vse od rojstva pa nekje do 1. leta 

starosti. A na tej fazi je nevromotorični aparat še precej slabo razvit, zato je vso hoteno 

gibanje še precej nedodelano in slabo koordinirano. Gibanju, kljub temu, da je 

zavestno, še vedno manjka precej nadzora (Gallahue in Ozmun, 2006). 

 

2. Predkontrolna stopnja 

Okrog 1. leta starosti pri otrocih ţe lahko opazimo bistveno večjo kontrolo lastnega 

telesa kot poprej. Hiter razvoj moţganskih struktur jim omogoča, da postajajo vedno 

bolj spretni nadzorniki svojega telesa (Gallahue in Ozmun, 2006). Videmšek in Pišot 

(2007) pa še dodajata, da se otroci v sklopu te stopnje naučijo obdrţati ravnoteţje, 

ravnati z različnimi predmeti in predvsem gibati se v prostoru z dokaj visoko mero 

kontrole. 

 

2.4.3 TEMELJNA GIBALNA FAZA 

 
V času od drugega do sedmega leta starosti so otroci veliki raziskovalci sebe, svojih 

sposobnosti in okolja, ki jih obdaja. Raziskovanje v veliki meri poteka preko gibanja, ki 

postaja vse bolj kontrolirano, spretno in natančno. V sklopu te faze naj bi otroci usvojili 

vsa temeljna gibanja, ki nam predstavljajo osnovo za nadaljnje uspešno 

funkcioniranje. Na področju stabilnosti sta to npr. stoja na eni nogi in hoja po gredi, na 

lokomotornem področju sta to tek in poskok, na področju manipulacije pa naj bi 

obvladali ţe metanje in ujemanje ţoge (Gallahue in Ozmun, 2006). Doseganje teh 

razvojnih mejnikov je seveda v veliki meri povezano z ustreznimi spodbudami iz okolja 

in različnimi moţnostmi za gibanje.  

 

1. Začetna stopnja 

Gre za prve ciljno orientirane poizkuse otroka v temeljnih gibalnih spretnostih. Gibanje 

označujeta slabša koordinacija in ritem (Gallahue in Ozmun, 2006), ter pomanjkljivo in 

neustrezno zaporedje gibov (Tancig, 1987). Stabilnostne, manipulativne in 

lokomotorne spretnosti so še na osnovni ravni (Gallahue in Ozmun, 2006).  
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2. Osnovna stopnja 

Na tej stopnji je otrokovo gibanje ţe bolj koordinirano in bolj ritmično ustrezno. 

Pravilneje usklajuje prostorske in časovne elemente gibanja. Pri 3 – 4 letnih otrocih 

lahko opazimo številna temeljna gibanja, ki pa so še na osnovni ravni (Gallahue in 

Ozmun, 2006). 

 

3. Zrela stopnja  

Temeljno gibanje je ţe dobro nadzorovano, koordinirano in učinkovito. Na tej stopnji 

mora posameznik obvladati vsa temeljna gibanja, če ţeli napredovati na naslednje 

stopnje. Avtorja Gallahue in Ozmun (2006) pravita, da zrelost organizma nikakor ni 

dovolj, da bi otroci dobro usvojili vsa temeljna gibanja in ponovno poudarjata 

pomembnost spodbudnega okolja, izkušenj in priloţnosti za učenje za skladen in 

ustrezen razvoj.  

 

2.4.4 SPECIALIZIRANA GIBALNA FAZA 

 
Je nadaljevanje in poglabljanje temeljnih gibanj. Vse gibalne spretnosti, ki se jih je 

otrok predhodno naučil, lahko sedaj uporablja v vse bolj zahtevnih vsakodnevnih 

preizkušnjah (skakanje npr. prenese v zahtevnejšo igro preskakovanja vrvi). Na ta 

način povečuje spekter svojih spretnosti ter izboljšuje gibalne sposobnosti (Gallahue in 

Ozmun, 2006). 

 

1. Prehodna stopnja 

Na tej stopnji otroci povezujejo in aplicirajo naučene temeljne gibalne spretnosti v 

športne in rekreacijske dejavnosti. Veliko se gibajo in so aktivno vključeni v proces 

raziskovanja lastnih gibalnih sposobnosti. V prehodni stopnji gibanje sicer še zavzema 

elemente temeljnih gibanj, le da so ti bolj natančni in koordinirani (Gallahue in Ozmun, 

2006).  

 

2. Specifična stopnja 

Do te stopnje je mladostnik nabral ţe veliko gibalnih izkušenj. Dobro pozna sebe in 

svoje interese in skladno z njimi si začne izbirati specifične gibalne dejavnosti, ki mu 

najbolj ustrezajo. Otroci se na tej ravni zavestno odločajo za oţji izbor gibalnih 

dejavnosti, ki se jim začnejo bolj posvečati (Tancig, 1987).  
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3. Specializirana stopnja 

Predstavlja vrhunec našega gibalnega udejstvovanja. Odrasla oseba kaţe ţeljo po 

vključevanju v razne (profesionalne ali rekreativne) športne dejavnosti. Cilj gibalnega 

razvoja je posameznika pripeljati do te točke, da bosta gibanje in šport postala del 

njegovega vsakdana.  

 

2.5 GIBALNE ZNAČILNOSTI 4, 5 IN 6 LETNIH OTROK 

 

Če sledimo prej opisani teoriji razvoja gibanja, naj bi otrok do četrtega leta starosti ţe 

osvojil osnovne oblike naravnega gibanja kot so plazenje, lazenje, hoja, tek, plezanje, 

skoki, prijemanje, potiskanje, dviganje in nošenje. Čas od četrtega do šestega leta je 

namenjen utrjevanju in nadgrajevanju teh oblik gibanj, saj ta predstavljajo osnovo 

zahtevnejšim gibanjem, ki jih potrebujemo kasneje v vsakdanjem ţivljenju ali pri 

športu.  

 

2.5.1 GIBALNE ZNAČILNOSTI 4 LETNIH OTROK  

 

Na področju hoje otroci občasno še delujejo negotovo. Hodijo z rahlo pokrčenimi 

koleni, pri čemer stopala le malo dvigajo od tal, zato so padci na trebuh še pogosti. Tek 

je še podoben hitri hoji, če so imeli otroci pri treh letih še teţave z zaustavljanjem, pa 

so se pri štirih ţe sposobni ustaviti na razdalji štirih metrov. Izboljšano je tudi skakanje, 

ki je sonoţno, nekaterim pa uspevajo tudi ţe enonoţni poskoki. Pri plezanju navzgor 

načeloma ni več večjih teţav, se pa te še pojavljajo pri spuščanju navzdol. Izboljšajo se 

tudi dejavnosti, ki vključujejo manipulacije z ţogo. Pri lovljenju je praviloma vedno 

uspešen in tudi meče ţe z večjo sigurnostjo. Sposoben je zadeti cilj, ki je nekje v 

razdalji do treh metrov, povečuje pa se tudi razdalja meta. Na področju fine motorike 

napreduje pri delu s škarjami, saj je sposoben rezati ob narisani liniji. Otroci se radi 

igrajo enostavne igre v skupinah. Štiriletni otrok je ţe sposoben voţnje kolesa s 

pomočjo pomoţnih koles. V zimskem času na snegu se ţe sanka brez strahu, 

sposoben je tudi smučanja po rahli strmini, v katerega ţe počasi vključuje blage 

zavoje. Otrok pri tej starosti uţiva tudi v vodi in če je ta nekje do pasu, je v njej precej 

sproščen (teka po njej, skače vanjo, se potaplja idr.) (Zalokar Divjak, 1998; Videmšek 

in Pišot, 2007).  
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2.5.2 GIBALNE ZNAČILNOSTI 5 LETNIH OTROK  

 

Otroci so v tej starosti ţe precej bolj sigurni, hitrejši, spretnejši in natančnejši. Poznajo 

ţe smeri gibanja spredaj – zadaj, počasi pa začenjajo razlikovati tudi levo – desno. 

Njihova hoja je ţe vzravnana in enakomerna. Sposobni so lepo slediti koloni in 

njenemu tempu. Otroci ţe precej dobro tečejo in zmorejo tudi ţe daljše teke. Brez 

večjih teţav se lahko hitro ustavijo ali spremenijo smer gibanja. Nasploh jim je tek zelo 

zabaven, še posebej, kadar je tek del kakšnih gibalnih igric. Tudi skakanje je dobro 

usvojeno. Skačejo z eno ali obema nogama, na mestu ali v gibanju. Sposobni so 

prehoda iz teka v skok, brez da bi se pred oviro ustavili. Njihovo plezanje je zanesljivo 

ter pogumno in pri tem so lahko zelo vztrajni. Radi plezajo in osvajajo ''vrhove''. 

Metanje in lovljenje ţoge je ţe boljše. Sposobni so daljših in natančnejših metov in na 

krajši razdalji ţe zadanejo ţeleni cilj. Istočasno lahko tečejo in mečejo ţogo. Tudi 

ujemanje je bolj uspešno. Ţoga jim več ne uhaja med rokami. Na področju fine 

motorike je ţe sposoben napisati svoje ime z velikimi tiskanimi črkami. Dovolj razvita 

motorika otrokom pri petih letih ţe omogoča stojo na lopaticah in na rokah, izvajanje 

prevala naprej in nazaj, premeta v stran in izvedbo lastovke. Otroci ob igri ne 

potrebujejo več usmerjanja odrasle osebe, posamezniki pa ţe radi uveljavljajo svojo 

vlogo vodje. Petletni otrok je ţe sposoben rolanja, kotalkanja in drsanja. Zelo dober je v 

voţnji z manjšim kolesom. Otroke lahko vključujemo v tečaje smučanja in plavanja, saj 

so se pri tej starosti ţe sposobni naučiti teh veščin (Zalokar Divjak, 1998; Videmšek in 

Pišot, 2007). 

 

2.5.3 GIBALNE ZNAČILNOSTI 6 LETNIH OTROK  

 

Otroci v tej starosti ţe zelo dobro obvladajo vse naravne oblike gibanja. Njihovo gibanje 

prvič postane podobno tistemu od odraslega človeka. Nasploh postajajo bolj zanesljivi, 

spretnejši, močnejši in bolj gibljivi. Otrok praviloma nima več teţav s hojo. Zalokar 

Divjak (1998) na tem mestu sicer izraţa veliko zaskrbljenost, saj ima veliko otrok pri 

tej starosti zaradi pomanjkanja izkušenj še vedno teţave. Starši doma posvečajo 

premalo pozornosti gibanju, otroci pa so prezaposleni s številnimi drugimi 

obveznostmi. Tako navaja da: ''šestletni otroci znajo pisati, brati, učijo se tujih jezikov, 

računalništva, ne znajo pa hoditi in teči.'' (Zalokar Divjak, 1998, str. 34). Upoštevajoč 

značilnosti razvoja naj bi bili otroci pri tej starosti sposobni opraviti sprehode, ki trajajo 



14 

uro v eno smer. Tudi tečejo ţe pravilno, metanje in lovljenje ţoge je spretno in otrok ob 

tem ţe dobro zadeva premične ali statične cilje. Otroci se radi vključujejo v tekmovalne 

igre. Med sabo se primerjajo in razvija se jim tekmovalni duh. Zelo spretni so pri voţnji 

kolesa, dobro znajo plavati in smučati (Zalokar Divjak, 1998; Videmšek in Pišot, 

2007). 

 

Opisane razvojne značilnosti, ki naj bi za posamezno starost veljale, so le vodilo. 

Predstavljajo neke splošne mejnike obvladovanja gibanja, ki sledijo zakonitostim 

gibalnega razvoja. Ni pa nujno, da bo vsak otrok določeno gibanje usvojil v tej točno 

določeni starosti. Nanj namreč delujejo še številni drugi dejavniki, ki lahko razvoj 

pospešijo ali upočasnijo. Pri tem igra veliko vlogo zorenje organizma. Če telo še ni 

pripravljeno na usvojitev novega gibanja, bomo otroku naredili več škode, kadar ga 

bomo vanj silili. Po drugi strani pa ni prav, da bi otroku preprečevali določeno gibanje 

(seveda s predpostavko, da je njegovo telo zanj ţe zrelo) le, ker je po našem mnenju 

zanj še premlad.  

 

Poleg zorenja imajo pomembno vlogo tudi izkušnje. Zgoraj smo omenili, da znajo otroci 

pri šestih letih ţe zelo dobro voziti kolo. To je seveda nemogoče, če je otrok takrat šele 

prvič izkusil uţitek voţnje s kolesom. Za sabo potrebuje še kar nekaj prevoţenih ur, 

padcev in vnovičnih začetkov, da bi to gibanje lahko bilo usvojeno. Mu pa sedaj ţe 

dokaj dobro razviti gibalni sposobnosti, kot sta ravnoteţje in koordinacija, omogočata, 

da je na kolesu bolj stabilen in zanesljiv. Izkušnje igrajo pomembno vlogo tudi pri 

usvajanju vseh drugih omenjenih gibanj. Več kot jih otrok ima, laţje usvaja nova 

gibanja. Posledično bo ob gibanju tudi bolj uspešen, uspeh pa vodi v zadovoljstvo in 

srečo. Otroke je torej treba spodbujati k najrazličnejšim oblikam gibanja. Naj ob njem 

sami iščejo izvirne rešitve na nastale probleme. V predšolskem obdobju je igra ena 

izmed najpomembnejših otrokovih dejavnosti preko katere usvaja tako gibalne kot tudi 

socialne veščine.  
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2.6 GIBALNE SPOSOBNOSTI 

 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika sposobnost opisuje kot lastnost, značilnost, ki je 

potrebna za opravljanje kake dejavnosti. Če to definicijo prenesemo na področje 

gibanja, to pomeni, da so dobre gibalne sposobnosti nujno potrebne za uspešno 

opravljanje vseh prej naštetih oblik gibanja. 

 

Cemič (1997, str. 20) gibalne sposobnosti imenuje motorične sposobnosti in jih 

definira kot ''latentne dimenzije človeka''. Šturm in Strojnik (2003) pravita, da je naše 

izvajanje gibalnih nalog odvisno od gibalne učinkovitosti, ki pa je neposredno 

povezana z gibalnimi sposobnostmi. Prav gibalne sposobnosti so torej tiste, ki določajo 

razlike v gibanju med posamezniki. Kdor ima dobro razvite gibalne sposobnosti, ima 

torej zelo dobre moţnosti, da bo lahko usvajal najrazličnejše oblike gibanj. Tisti, ki pa 

ima slabše gibalne sposobnosti, pa ima lahko na tem področju večje teţave. 

Obvladanje določene gibalne spretnosti je torej pogojeno z ravnjo gibalnih sposobnosti 

(Magill, 2011). 

 

Ušaj (2003) gibalne sposobnosti povezuje tudi z biološkimi in psihološkimi procesi in 

dejavniki, zato jih poimenuje psihomotorične sposobnosti. Poudarja pomen razuma in 

čustev pri uravnavanju gibanja in pravi, da ravno zaradi teh dveh dimenzij naše gibanje 

nikoli ne more biti predvidljivo in pričakovano. Če smo določeno gibanje npr. na vajah 

in treningu brez teţav izvedli, lahko zaradi treme in stresa na pomembnem tekmovanju 

doseţemo bistveno slabše rezultate.  

 

Gibalne sposobnosti se razvijajo postopoma in z moţnimi obdobji stagnacije in 

upadanja. Vse sposobnosti se ne razvijejo hkrati in z enako hitrostjo. Nekatere se 

razvijajo hitreje, npr. hitrost in koordinacija, druge nekoliko počasneje, npr. ravnoteţje, 

moč, gibljivost in vzdrţljivost. Na ustrezen razvoj sposobnosti pa vpliva tudi zrelost 

organizma, kar pomeni, da se pri nekaterih lahko določena sposobnost razvije prej kot 

pri drugih. Vsak posameznik ima torej lasten tempo razvoja, ki mu določa hitrost 

napredka (Videmšek in Pišot, 2007). 
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Raven do katere se gibalne sposobnosti lahko razvijejo je v veliki meri prirojena, a ne 

pri vseh sposobnostih v enaki meri. Stopnja prirojenosti se meri z Holtzingerjevim 

koeficientom dednosti (  ). Višji kot je koeficient, višja je stopnja dednosti. Na razvoj 

sposobnosti lahko vplivamo tudi z ustrezno vajo in treningom. A zaradi vpliva 

prirojenosti lahko na določene sposobnosti vplivamo bistveno manj (npr. hitrost) kot 

na druge (npr. moč) (Pistotnik, 2011). 

 

Kot številne druge procese tudi proces gibanja uravnava CŢS. Nanj lahko deluje na 

dveh nivojih – preko dveh sekundarnih gibalnih sposobnosti, ki opredeljujeta celoten 

prostor gibanja. To sta sposobnost za regulacijo energije in sposobnost za regulacijo 

gibanja. Prva omogoča optimalno izrabo energije ob gibanju, druga pa skrbi za 

oblikovanje, uresničevanje in nadziranje gibanja v danem prostoru in času. Znotraj teh 

dveh sposobnosti pa je razvrščenih še šest osnovnih gibalnih sposobnosti, ki so 

vključene v gibanje: moč, hitrost, gibljivost, koordinacija, preciznost in ravnoteţje 

(Pistotnik, 2011). Poleg teh šestih osnovnih gibalnih sposobnosti pa nekateri avtorji 

kot posebno, funkcionalno sposobnost omenjajo še vzdrţljivost (Cemič, 1997; 

Videmšek in Pišot, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Nomotetični model delitve gibalnih sposobnosti (Pistotnik, 2011, str. 20). 
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2.6.1 MOČ 

 
Je sposobnost telesa, ki nam omogoča, da preko uporabe mišic oz. mišičnega 

napenjanja kljubujemo zunanjim in notranjim silam. Lahko se navezuje na posamezni 

del telesa ali pa na telo kot celoto (Frostig, 1998). Je osnovna gibalna sposobnost, saj: 

''brez nje ni gibanja'' (Videmšek in Pišot, 2007, str. 75). Omogoča nam torej hojo, tek, 

poskoke, nošenje, dvigovanje, plavanje, kolesarjenje, plezanje … torej vse oblike 

premikanja in gibanja. Moč ima relativno nizek koeficient dednosti (   = 0.50), kar 

pomeni, da lahko s treningom in vajo na to gibalno sposobnost močno vplivamo in jo 

tudi precej izboljšamo.  

 

Glede na način uporabe mišične sile pri premagovanju sil ločimo tri osnovne oblike 

moči: eksplozivna, repetitivna in statična moč. 

 

Eksplozivna moč: 

Pistotnik (2011, str. 54) eksplozivno moč definira kot: ''sposobnost maksimalnega 

pospeška pri premikanju lastnega telesa v prostoru ali pri delovanju na predmete v 

okolju.'' Je sposobnost, ki zahteva uporabo maksimalne količine mišične sile. Ker telo 

tega stanja ne more dolgo vzdrţevati, je to kratkotrajna sposobnost. Značilna je za 

aciklična (neponavljajoča) gibanja kot so start, skok, met, udarec, kratek sprint ipd.  

 

Repetitivna moč:  

Je sposobnost dolgotrajne uporabe mišične sile pri izvajanju dejavnosti ali pri 

premagovanju zunanjih sil. Gre za izmenično napenjanje in sproščanje mišic. Značilna 

je za ciklična (ponavljajoča) gibanja kot so: hoja, tek, kolesarjenje, poskoki, plavanje, 

veslanje ipd. (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002). 

 

Statična moč:  

Je sposobnost ohranjanja dolgotrajne napetosti mišice za premagovanje sil. Gre za 

dolgo časa trajajoče vztrajanje v določenem poloţaju, kjer pa je premikanje telesa 

praviloma odsotno (npr. vzdrţevanje telesnega poloţaja, prijemanje in nošenje 

predmetov, vesa v zgibi idr.) (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002). 
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2.6.2 HITROST 

 
Je sposobnost telesa, ki nam omogoča, da neko gibalno dejavnost opravimo v 

najkrajšem moţnem času (Videmšek in Pišot, 2007). Najbolj pride do izraza pri 

ponavljajočih gibanjih na kratkih razdaljah (npr. tek, plavanje, kolesarjenje idr.). 

Pistotnik (2011) navaja naslednje pojavne oblike hitrosti:  

 

- Hitrost reakcije: hitrost odziva telesa na nek zunanji draţljaj ali signal (npr. strel ob 

startu teka).  

 

- Hitrost posameznega giba: hitrost premika določenega dela telesa iz faze mirovanja 

do ţelenega poloţaja v prostoru (npr. zamah, odriv, sunek idr.). 

 

- Hitrost izmeničnih gibov: sposobnost hitrega izvajanja ponavljajočih gibov (npr. 

izmenično dotikanje plošče z roko).  

 

Hitrost ima zelo visok koeficient dednosti (   = 0.90), kar pomeni, da lahko z 

ustreznim treningom le malo vplivamo na njeno izboljšanje (Pistotnik, 2011). Avtorji 

pravijo, da lahko hitrost gibanja opazujemo in ocenjujemo šele, ko je to gibanje ţe 

dobro razvito in avtomatizirano (Cemič, 1997; Filipčič, pridobljeno 15. 8. 2014 iz 

www.gibalneurice.si). 

 

2.6.3 GIBLJIVOST 

 
Gibljivost ali fleksibilnost je sposobnost doseganja največjega razpona gibanja v 

sklepih (maksimalna amplituda giba). Ima relativno nizko mero prirojenosti (   = 

0.50), kar pomeni, da lahko z vajo in treningom gibljivost telesa močno izboljšamo 

(Pistotnik, 2011). V danem trenutku lahko na stopnjo gibljivosti vplivajo številni zunanji 

(temperatura okolja, obdobje dneva, prehrana) in notranji (oblika sklepov, sklepne 

vezi, dolţina mišic, telesne razseţnosti, mišični tonus, mišična temperatura, 

emocionalno stanje idr.) dejavniki (Pistotnik, 2011). Ustrezna gibljivost telesa nam 

omogoča normalno izvajanje določenih osnovnih gibanj (npr. zavezovanje čevljev). Ker 

je za gibljivost značilno, da se z leti manjša, je izredno pomembno, da z vajami 

vzdrţujemo primerno raven fleksibilnosti telesa (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

http://www.gibalneurice.si/
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2.6.4 RAVNOTEŽJE 

 
Je sposobnost ohranjanja stabilnega poloţaja telesa v različnih situacijah (Cemič, 

1997; Frostig, 1998; Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002; Videmšek in Pišot, 2007; 

Filipčič, pridobljeno 15. 8. 2014 iz www.gibalneurice.si). Pistotnik (2011) podrobneje 

razlaga, da gre predvsem za kompenzacijske mehanizme telesa, ki ob nekem 

zunanjem vplivu na telo poskušajo v čim krajšem času ohraniti stabilnost, kadar se le 

ta ruši. Navaja tudi, da je celoten proces uravnavanja ravnoteţja precej kompleksen, 

saj pri njem sodelujejo številni organi in čutila (čutilo vida, čutilo sluha, kinestetična 

čutila, taktilni receptorji, ravnoteţni organ in center za ravnoteţje).  

 

Videmšek in Pišot (2007) navajata dve pojavni obliki ravnoteţja:  

 

- Statično ravnoteţje: gre za ohranjanje ravnoteţja, pri čemer predhodno 

ravnoteţnostni organ ni bil moten (npr. stoja na prstih).  

 

- Dinamično ravnoteţje: gre za vzpostavljanja ravnoteţja, pri čemer je bil predhodno 

moten ravnoteţnostni organ (npr. stoja na zibajoči ladji).  

 

Dobro ravnoteţje je izredno pomembno za normalno funkcioniranje, saj sodeluje pri 

najosnovnejših oblikah gibanja (npr. hoja, tek, skoki idr.) 

 

 

2.6.5 PRECIZNOST 

 
Je sposobnost določanja ustrezne smeri in jakosti gibanja, da bi telo ali predmet čim 

hitreje privedli do ţelenega cilja. Sodeluje predvsem pri dejavnostih, kjer je potrebno 

telo po točno določeni poti pripeljati do cilja (npr. smučanje), ali nek predmet vreči v 

vnaprej določeno mesto (npr. metanje na koš) (Pistotnik, 2011; Pinter in Dolenc, 

2002).  

 

Sposobnost preciznosti je za normalno gibanje zelo pomembna in močno je povezana 

tudi z ostalimi gibalnimi sposobnostmi, v največji meri pa s koordinacijo. Nanjo vpliva 

tudi čustveno stanje človeka, kar pomeni, da je npr. naša uspešnost zadevanja tarče 

bistveno slabša, kadar smo pod stresom (Pistotnik, 2011).  

 

http://www.gibalneurice.si/
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Zadnjo gibalno sposobnost pa bom, zaradi narave diplomskega dela, opisala nekoliko 

podrobneje. 

 

2.6.6 KOORDINACIJA 

 
Je sposobnost učinkovitega časovnega in prostorskega usklajevanja gibov. Gre za 

aktiviranje ustreznih mišičnih tkiv v ustreznem časovnem momentu za reševanje dane 

gibalne naloge. Posledica dobre koordinacije je lahkotno, sproščeno in tekoče gibanje. 

Izmed vseh gibalnih sposobnosti je ravno koordinacija tista, ki deluje pod največjim 

vplivom CŢS. Naše telo ob nekem zunanjem draţljaju nanj pripravi ustrezen gibalni 

odgovor. Za pripravo tega, CŢS uporablja informacije iz našega gibalnega programa, ki 

jih nato povezuje v nove kvalitetnejše gibalne odgovore. Več različnih izkušenj smo bili 

deleţni v ţivljenju, več informacij imamo uskladiščenih, večjo izbiro ima CŢS ob pripravi 

tega ustreznega odgovora. Razvoj koordinacije se pričenja ţe v prenatalnem obdobju, 

kjer plod izvaja prve oblike gibanja in tako pridobiva prve izkušnje (Videmšek in Pišot, 

2007; Pistotnik, 2011). Nato do 6. leta poteka obdobje intenzivnega pridobivanja in 

zbiranja informacij ter povezovanja teh v nove gibalne strukture. Ţivčni sistem je 

namreč v tem obdobju še dovolj plastičen, da omogoča intenzivno učenje. Do obdobja 

pubertete nato razvoj koordinacije še nekoliko narašča, po 11. letu pa zaradi hitre rasti 

skeleta celo malo upade (Pistotnik, 2011). Glede na naravo in čas razvoja koordinacije 

je za posameznika res pomembno, da ima v času najzgodnejšega odraščanja moţnost 

najrazličnejših oblik gibanja in raziskovanja, saj lahko to v veliki meri vpliva tudi na 

njegovo uspešnost gibanja kasneje v ţivljenju. Zaradi velikega vpliva CŢS na 

koordinacijo pa je to področje še vedno precejšnja neznanka. Znanstveniki teţko 

določajo tudi koeficient dednosti, sklepajo pa, da se vrednost giba okrog    = 0.80 

(Pistotnik, 2011). 

 

Kadar govorimo, da je neko gibanje dobro koordinirano, se morajo med seboj 

povezovati naslednje značilnosti (Pistotnik, 2011): 

- pravilnost: ustrezno izbrano gibanje, glede na dano situacijo; 

- pravočasnost: gibi si sledijo v ustreznem časovnem zaporedju;  

- racionalnost: ob gibanju se porablja ravno toliko energije, kolikor jo je nujno 

potrebno za še uspešno izvedbo gibanja; 

- izvirnost: gibanje samoiniciativno prilagajamo različnim zahtevam; 

- stabilnost: izvedeni gibi so čim bolj identični in zanesljivi. 
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Kot ţe omenjeno, ima na ustrezen razvoj in pojavnost koordinacije izredno velik vpliv 

CŢS. Kako se bo koordinacija izraţala oz. manifestirala pa je odvisno od treh 

dejavnikov (Pistotnik, 2011): 

- sistema za sprejemanje, prenos in analizo informacij, 

- centra za gibalni spomin ter 

- subkortikalnih in kortikalnih centrov za oblikovanje gibanja.  

 

Sistem za sprejemanje, prenos in analizo informacij:  

Predstavljajo ga čutila, ţivčne poti ter center za analizo informacij v CŢS. Čutila so prvi 

prejemniki informacij iz okolja. Največ jih pridobimo preko vida (opazujemo izvedbo 

gibanja), sluha (poslušamo navodila) in tipa (občutimo podlago). Informacije o stanju v 

notranjosti telesa pridobimo preko receptorjev v mišicah, tetivah in sklepnih ovojnicah. 

Vse te pridobljene informacije nato potujejo preko ţivčnih poti do CŢS, kjer se 

analizirajo v centru za analizo informacij. V proces analiziranja informacij se vključujejo 

tudi informacije iz centra za gibalni spomin.  

 

Center za gibalni spomin:  

Tu so uskladiščeni gibalni programi, ki smo jih v preteklosti ţe avtomatizirali. Tako se 

novo pridobljene informacije zdruţujejo z ţe naučenimi gibalnimi vzorci z namenom 

oblikovanja ustreznega gibalnega odgovora na trenutno situacijo.  

 

Subkortikalni in kortikalni centri za oblikovanje gibanja:  

Tukaj se oblikuje nov gibalni odgovor. V moţganski skorji (kortikalni center) se 

oblikujejo glavni gibalni odgovori, ki vključujejo informacije o smeri, hitrosti, razponu in 

jakosti gibanja. To poteka na zavestni ravni (izvedenega gibanja se zavedamo in ga 

nadzorujemo). Ko neko gibanje poteka se lahko zgodijo nepričakovane spremembe ali 

motnje in posledično je potrebno načrtovani gibalni program hitro prilagoditi. Za to 

poskrbijo subkortikalni centri (centri pod moţgansko skorjo), ki tako oblikujejo 

korektivne programe gibanja. To poteka na nezavedni ravni, kar pomeni, da je gibanje 

refleksno in posledično lahko zelo hitro. Tega gibanja se ne zavedamo, niti ga ne 

moremo nadzorovati.  
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Pri načrtovanju korektivnih programov sodeluje tudi center za gibalni spomin. Več kot 

je tam vključenih informacij, večjo izbiro imajo subkortikalni centri in bolj uspešni so 

pri načrtovanju korektivnih programov. Če je informacij premalo, se korekcija gibanja 

ne more izvesti in pri izvedbi giba bomo neuspešni (Pistotnik, 2011).  

 

Koordinacija se manifestira v različnih pojavnih oblikah, ki se med sabo razlikujejo 

predvsem po načinu obdelave informacij v CŢS. Pistotnik (2011) navaja šest pojavih 

oblik koordinacije:  

 

1. Sposobnost realizacije celostnih programov gibanja: gre za sposobnost organizma, 

da neko gibanje zazna kot celoto in ga kot takšno tudi poskuša izvesti. Tovrstnega 

gibanja ni mogoče izvesti po korakih (npr. preval naprej). 

 

2. Sposobnost eksploatacije kinetičnih informacij: gre za sposobnost organizma, da iz 

ţe avtomatiziranih gibanj pridobi informacije, potrebne za učenje novih gibanj; gre za 

transfer gibalnih informacij (npr. kdor zna rolkati, se bo sposoben hitreje naučiti drsati, 

saj gre za zelo podobno gibanje). 

 

3. Sposobnost kinetičnega reševanja prostorskih problemov: nekateri to sposobnost 

poimenujejo kar gibalna inteligentnost, saj gre za sposobnost hitrega reagiranja in 

iskanja rešitev na novo zaznano oviro oz. motnjo v času izvajanja določenega 

gibalnega programa. Gibalni centri takrat poskušajo oblikovati korekcijski program 

gibanja, ki bo omogočal premagovanje te ovire. Ko je ovira premagana, se gibanje 

nadaljuje z osnovnim gibalnim programom (npr. ko tečemo, se pred nami znajde 

deblo, ki ga lahko preskočimo. V tem trenutku gibanje spremenimo iz teka v skok. Ko 

je ovira tako premagana, nadaljujemo s tekom – prvotnim gibalnim programom).  

 

4. Sposobnost kinetične realizacije ritmičnih struktur: gre za sposobnost organizma, 

da se giba v ritmu. Kadar pa ţelimo naše gibanje prilagoditi temu ritmu, ga moramo 

seveda najprej zaznati. Vsako gibanje ima namreč nek notranji ritem in če ga ţelimo 

usvojiti, moramo najprej usvojiti njegovo ritmično strukturo (npr. zalet pri skoku v 

daljino, vijuganje pri smučanju idr.). Telo pa lahko prilagajamo tudi ritmu, ki izhaja od 

zunaj (npr. sledimo ploskanju, opazujemo ples in ga posnemamo idr.). 
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5. Sposobnost timinga: gre za sposobnost organizma, da zazna točen trenutek, v 

katerem je potrebno izvesti določeno gibanje. Nekatere vrste gibanj so namreč takšne, 

da jih je mogoče izvesti le v točno določenem trenutku. Če ta trenutek zamudimo (ali 

smo prehitri), ne bomo dosegli ţelenega rezultata (npr. met na koš, odriv pri 

smučarskih skokih, izpuščanje orodij pri športni gimnastiki idr.). 

 

6. Sposobnost koordinacije spodnjih okončin: gre za sposobnost organizma, da 

koordinirano uporablja obe nogi. Odkar smo se postavili na noge, le-te preteţno 

uporabljamo za premikanje po prostoru. Z njimi večjih manipulativnih gibanj ne 

izvajamo, zato je tudi raznolikost gibalnih programov manjša. Kdor ima teţave na 

področju koordinacije, ima teţave tudi na področju usklajenega gibanja obeh nog (npr. 

sonoţni odriv).  

 

Na podlagi opisanega lahko ugotovimo, da je koordinacija zelo zapleten proces, ki 

zahteva ustrezno delovanje celotnega ţivčnega, senzornega in mišičnega sistema. Če 

imamo teţave z receptorji in ti sprejemajo manj informacij oz. zaznajo manj draţljajev, 

bodo centri za načrtovanje gibanja imeli na voljo le manjšo količino podatkov in tako 

bodo teţko načrtovali ustrezno gibanje. Če imamo npr. teţave na področju hkratnega 

in zaporednega primerjanja informacij, ne bomo sposobni pravočasno oblikovati 

ustreznih korekcijskih programov gibanja. Na uspešno koordinirano gibanje vpliva tudi 

naše psihično stanje. V situacijah, ko smo pod stresom, doţivljamo tremo ali smo 

utrujeni, je naša sposobnost koordinacije lahko zmanjšana. Povezave med centri so 

lahko upočasnjene in posledično je odzivnost mišic slabša (Ušaj, 2003).  

 

Koordinacija je tudi močno povezana z ostalimi gibalnimi sposobnostmi. Moč je npr. 

odvisna od pravilnega oţivčenja mišic, hitrost je odvisna od usklajenosti izvedbe 

zaporednih gibov, gibljivost se lahko optimalno izrazi le, če poteka ustrezna 

medmišična usklajenost delovanja, na ravnoteţje vplivajo ustrezno usklajeni 

korekcijski gibi, za preciznost pa je pomembno natančno doziranje sile gibov. Seveda 

pa morajo biti tudi vse ostale gibalne sposobnosti dobro razvite, da se lahko 

koordinacija gibanja izrazi na najvišji ravni (Pistotnik, 2011). 
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METODE ZA RAZVOJ KOORDINACIJE 

 
Dobro razvita koordinacija je za celosten razvoj otroka zelo pomembna. Otrok, ki ima 

teţave na tem področju je precej nespreten in neroden, stalno išče pomoč drugih, zelo 

počasi pridobiva nova gibalna znanja, v samostojnih dejavnostih pa je negotov (Pikon, 

1999). Zato je zelo pomembno, da otroku poskušamo pomagati in mu nuditi čim več 

moţnosti za premostitev tega primanjkljaja. Ušaj (2003) ter Videmšek in Pišot (2007) 

pri tem poudarjajo pomen raznolikih, nenavadnih in nevsakdanjih aktivnosti v 

najrazličnejših situacijah z uporabo mnogih pripomočkov, kar bo posamezniku 

omogočilo pridobitev tako zelo pomembnih gibalnih izkušenj. Ušaj še posebej podarja, 

da moramo, če ţelimo pri posamezniku izboljšati koordinacijo, preprečiti da bi neko 

gibanje postalo povsem avtomatizirano. Otroku moramo nuditi čim več zapletenih 

gibalnih nalog in jih ves čas spreminjati. To od otroka namreč zahteva, da svoje 

gibanje stalno uravnava in prilagaja novim situacijam. Tako pridobiva nove gibalne 

programe in veča število informacij v centru za gibalni spomin. Pistotnik (2011) se 

strinja, da je veliko število ponovitev lahko ključnega pomena pri razvoju koordinacije, 

a pri učenju določenih pojavnih oblik te gibalne usklajenosti poudarja tudi pomen 

avtomatizacije, saj to predstavlja osnovo za nadaljnje učenje. Tako moramo npr. 

avtomatizirati določen ritmični vzorec, če ţelimo, da se shrani v gibalnem spominu. Za 

razvoj občutka za timing pravi, da se morajo avtomatizirati časovne sekvence izvedbe 

gibov, če ţelimo biti uspešni pri nalogah, ki terjajo to sposobnost.  

 

Ušaj (2003) našteva nekaj ukrepov za izboljšanje koordinacije. Pravi, da naj se učenje 

popestri z vajami, ki jih učenci niso vajeni. Tako se lahko igrajo igre, kjer morajo hitro 

spremeniti smer gibanja, izvajati različne nenavadne štartne poloţaje, metati na koš 

ali streljati na gol z nedominantno roko oz. nogo, vadijo naj na različnih površinah 

(telovadnica, igrišče, travnik, sneg) in se urijo v športih, ki jih še ne obvladajo.  
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3 RAZVOJNA MOTNJA KOORDINACIJE 

 

Razvojna motnja koordinacije (v nadaljevanju RMK) se nanaša na teţave, ki se 

pojavljajo pri gibanju, pri čemer ne gre za večjo nevrološko disfunkcijo ali za 

intelektualni primanjkljaj.  

 

Ameriška psihiatrična zveza jo je leta 1994 opredelila kot nepravilnost v razvoju 

gibalne koordinacije, ki pa ni posledica katere druge bolezni ali mentalne zaostalosti. V 

definicijo je zavzela tudi premiso, da RMK močno vpliva tako na šolske doseţke kot na 

aktivnosti v vsakodnevnem ţivljenju (Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders, pridobljeno 26. 8. 2014 iz http://justines2010blog.files.wordpress.com 

/2011/03/dsm-iv.pdf).  

 

Kremţar in Petelin (2001) jo opisujeta kot: ''motnjo v senzorični obdelavi prispelih 

draţljajev, ki oteţuje k cilju usmerjeno smotrno delovanje'' (str. 131). Otroke z RMK 

opisujeta kot počasne in neučinkovite v gibanju, ki pa so normalno inteligentni in lahko 

imajo normalno mišično funkcijo. ''Teţava je v vzpostavitvi mostu med intelektom in 

njegovimi mišicami.'' (Ibid. str. 132)  

 

Drobeţ (2005, str. 22) piše, da je RMK: ''motnja, ki se pojavlja pri sicer zdravih otrocih 

z normalnim intelektualnim razvojem in obsega izrazite teţave na področju 

koordinacije izvedbe gibanja ter vzdrţevanja statičnega in dinamičnega ravnoteţja.'' 

 

Ozbič (2006, str. 96) pravi, da gre za: ''teţave pri načrtovanju ustreznega motoričnega 

sosledja v določeni prostorsko-časovni omejitvi. '' 

 

RMK je torej zelo kompleksna motnja, ki zavzema vsa področja našega delovanja. 

Teţave se lahko pojavijo ţe pri interpretaciji senzoričnih informacij, ki prihajajo iz naših 

čutil. Če si CŢS ta prispeli podatek narobe razloţi, bo nanj tudi neustrezno odreagiral, 

kar pa za posameznika pomeni neuspešnost v dani gibalni situaciji. Poleg teţav na 

senzoričnem področju se pojavljajo tudi teţave z zamislijo, načrtovanjem in izvajanjem 

gibanja. Ker RMK navzven ni mogoče opaziti oz. prepoznati, lahko o njej govorimo tudi 

kot o ''skriti motnji''.  

 

http://justines2010blog.files.wordpress.com/2011/03/dsm-iv.pdf
http://justines2010blog.files.wordpress.com/2011/03/dsm-iv.pdf
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Ime razvojna motnja koordinacije (developmental coordination disorder – DCD) je 

določilo Ameriško psihiatrično zdruţenje (American Psychiatric Asociation) na 

multidisciplinarnem kongresu leta 1994. Vendar to ni prvič, da se je govorilo o tej 

motnji. Pod različnimi imeni in definicijami se je pojavljala ţe prej. O skromni motoriki 

je Honheim govoril ţe v 15. stoletju, vendar je trajalo skoraj do konca prejšnjega 

stoletja, preden so se strokovnjaki s tem problemom pričeli resneje ukvarjati. Leta 

1970 Gordon, Mckinley in Gubbay opišejo sindrom okornosti, dve leti kasneje pa Ayers 

leta 1972 k temu doda še teţave z učenjem gibalnih sposobnosti in vse skupaj 

poimenuje s terminom dispraksija. Skoraj desetletje za tem (1980) se na Norveškem 

pojavi izraz ''majhna nevrološka disfunkcija'', ki je zajemala normalno inteligentne 

otroke, ki pa so imeli teţave na področju učenja in gibanja. Še pet let je nato trajalo, 

preden sta Laszlo in Bairstow okornost povezala tudi s perceptivno motorično motnjo 

(povzeto po Kalar, 2008).  

 

RMK je glede pojavnosti precej pogosta motnja. V populaciji šolskih otrok v starosti 5-

11 let naj bi bila med 6 in 10 % (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 

pridobljeno 26. 8. 2014 iz http://justines2010blog.files.wordpress.com 

/2011/03/dsm-iv.pdf), pri čemer je (v razmerju 5,3:1) več dečkov kot deklic (Kirby in 

Drew, 2003, pridobljeno 26. 8. 2014 iz http://books.google.si 

/books?id=lOK2HTJdqpIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v

=onepage&q&f=false). Cratty (1993, v Kalar, 2008) meni, da je razlog v tem, da se 

dečki v predšolskem in šolskem obdobju bolj potrjujejo preko gibanja kot deklice in 

zato je pri njih teţave laţje zaznati. 

 

Na slovenskem področju se je s stopnjo pojavnosti RMK ukvarjala Kalar (2008). 

Rezultati so bili skladni s splošno sprejetimi normami, saj je bila RMK prepoznana pri 

7 % otrok v njenem vzorcu. Potrdila je tudi domnevo, da je v populaciji otrok z RMK več 

dečkov (10 %) kot deklic (4 %), čeprav je bilo pri njej razmerje nekoliko drugačno 

(2,5:1). Tudi Terčon (2013) se je ukvarjala z raziskovanjem RMK in sicer z odkrivanjem 

le-te pri pet letnih otrocih. Njena raziskava je pokazala 6,6% pojavnost RMK, kar prav 

tako sovpada za raziskavami ostalih avtorjev. Razlika med spoloma pri njej pa se je 

pokazala kot 1,6:1 v prid dečkov.  

 

 

http://justines2010blog.files.wordpress.com/2011/03/dsm-iv.pdf
http://justines2010blog.files.wordpress.com/2011/03/dsm-iv.pdf
http://books.google.si/books?id=lOK2HTJdqpIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.si/books?id=lOK2HTJdqpIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.si/books?id=lOK2HTJdqpIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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3.1 VZROKI ZA NASTANEK RMK 

 
Jasni vzroki za nastanek RMK še niso povsem znani, moţen razlog zanjo pa je 

neustrezno procesiranje senzoričnih informacij na nivoju moţganske skorje in s skorjo 

povezanih subkortikalnih struktur (Drobeţ, 2005). S tem se strinja tudi Christmas 

(2009), ki navaja, da je RMK najverjetneje posledica izzivov v ustreznem procesiranju 

senzornih informacij preko različnih telesnih čutil z namenom pridobitve ustreznega 

telesnega odziva. Kesič Dimic (2010) navaja moţnost neustreznega delovanja 

moţganov, pri čemer gre za zakasneli razvoj motoričnih nevronov. Kadar ti normalno 

delujejo, je prenos informacij iz moţganov do mišic učinkovit in natančen. V primeru 

RMK pa pride do tega, da motorični nevroni ne oblikujejo pravilnih povezav, zato je ta 

prenos okrnjen, do mišic pridejo napačne informacije in oseba ne more ustrezno 

izvesti giba.  

 

Kremţar je ţe leta 1977 govorila o neustreznem zorenju moţganov kot o moţnem 

vzroku za nastanek nerodnosti pri otrocih. Do neustreznega zorenja naj bi prišlo zaradi 

poškodbe v določenih predelih CŢS, predvsem v tistih, ki so odgovorni za uravnavanje 

mišičnega tonusa, za potek vzburjenja in zaviranja aktivnosti nevronov ter za trajanje 

inervacije mišic. Poleg poškodb naj bi bili moţni vzroki za neustrezno zorenje teţave 

pred in med porodom, bolezni matere med nosečnostjo ter razna obolenja dojenčka 

po rojstvu (Kremţar, 1977). 

 

Landgren, Kjellman in Gillberg (pridobljeno 12. 9. 2014 iz http://adc.bmj.com 

/content/79/3/207.full.pdf+html) so našteli naslednje dejavnike tveganja za 

nastanek RMK: 

- nedonošenost,  

- predporodni in obporodni zapleti, 

- potencialna moţganska okvara oz. pojav RMK v druţini (posledica dednosti), 

- kajenje v nosečnosti, 

- otroci rojeni z nizko porodno teţo, 

- alkohol ter 

- droge. 

 

http://adc.bmj.com/content/79/3/207.full.pdf+html
http://adc.bmj.com/content/79/3/207.full.pdf+html
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Drobeţ (2005) je te ugotovitve strnila in zapisala, da vzroka za nastanek RMK torej ne 

moremo iskati v enem samem dejavniku, ampak da gre najverjetneje za prepletanje 

naslednjih treh: 

-  genetskih predispozicij, 

- spremenjene strukture moţganov ter 

- pre- in postnatalnih izkušenj.  

 

3.2 KRITERIJI RMK 

 

Ameriško psihiatrično zdruţenje je leta 1994, hkrati s predlogom imena, podalo tudi 

štiri kriterije za določanje RMK, ki so veljavni še danes (Drobeţ, 2005; Kalar, 2008; 

Terčon, 2010): 

 

- Kriterij A: otroci z RMK imajo zniţano stopnjo gibalnih veščin, ki zahtevajo gibalno 

koordinacijo – pojavi se izrazito neskladje med gibalnimi sposobnostmi, starostjo 

ter nivojem inteligentnosti. Otrok je v zaostanku pri doseganju gibalnih mejnikov 

(hoja, plazenje, sedenje), pogosto mu padajo predmeti, je neroden, njegovo 

udejstvovanje pri športu je nizko, pisava pa slaba.  

- Kriterij B: teţave, naštete pod kriterijem A, močno vplivajo na šolsko uspešnost 

posameznika, na njegovo stopnjo doseţene izobrazbe ter nasploh na večino 

aktivnosti v vsakdanjem ţivljenju. 

- Kriterij C: RMK se ne pojavi kot posledica bolezni ţivčevja (npr. cerebralna paraliza) 

ali ţivčno-mišičnih bolezni (npr. mišična distrofija), prav tako pa ne spada v 

kategorijo pervazivnih (napredujočih) razvojnih motenj. 

- Kriterij D: v kolikor se RMK diagnosticira osebi z motnjami v duševnem razvoju (v 

nadaljevanju MDR), se lahko ta postavi le, če je stopnja gibalnih veščin pri tej osebi 

bistveno niţja, kot bi jo drugače pričakovali za to stopnjo MDR.  

 

Na podlagi kriterijev lahko torej sklepamo, da je RMK motnja gibalnega funkcioniranja, 

ki zavzame vsa področja človekovega delovanja. Ker so osebe z RMK povsem 

normalno inteligentne, se svojega primanjkljaja močno zavedajo. Zaradi teţav pri vseh 

dejavnostih, ki terjajo gibanje, se morajo bistveno bolj truditi in stvari, ki so za druge 

samoumevne, so zanje lahko velika ovira. Posledično pogosto doţivljajo občutek 

neuspeha, kar negativno vpliva tudi na njihovo samopodobo in samozavest. 
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3.3 ZNAČILNOSTI OSEB Z RMK 

 

Spoznali smo ţe, da se RMK odraţa v okrnjenjem, netekočem, nerodnem in 

nekoordiniranem gibanju. Gamser (2011), ki se je ukvarjala s strategijami in oblikami 

pomoči učencem z RMK, je opisala tudi štiri področja, na katerih ima oseba z RMK 

lahko teţave:  

 

- prvo področje se nanaša na teţave pri integraciji in interpretaciji vseh informacij, ki 

prihajajo iz čutil (vidne, slušne, vestibularne, taktilne in proprioceptivne), 

 

- drugo področje se nanaša na teţave pri posploševanju in integraciji idej ter teţav pri 

izbiri ustreznega gibalnega dejanja. Oseba teţko prenaša ţe naučena gibanja na 

novo situacijo in posledično jo mora načrtovati na novo. Poleg tega imajo moţgani 

teţave s prepoznavanjem podobnih sosledij gibov pri dveh različnih gibalnih 

dejavnostih (npr. koraki hoje po stopnicah so podobni korakom za prestopanje ovir),  

 

- tretje področje se nanaša na teţave pri načrtovanju gibanja v ustreznih zaporednih 

korakih (ker so zaznane informacije napačno analizirane in organizirane, so tudi 

koraki za posamezna gibanja lahko neustrezno naučeni), 

 

- četrto področje pa se nanaša na neustrezne in pomanjkljive informacije, ki potujejo 

iz CŢS do mišic (ker moţgani neustrezno načrtujejo gibanje, pošljejo mišicam 

napačne informacije o hitrosti, sili in smeri gibanja).  

 

Osebe z RMK imajo torej teţave s prepoznavanjem, načrtovanjem, opisovanjem in 

izvajanjem gibanja. Zaradi neustreznih senzornih povezav se zelo teţko naučijo novih 

gibalnih vzorcev. Le preko konkretne izkušnje so pri gibalnem učenju lahko uspešni. 

Opisovanje in opazovanje gibanja zanje torej nista primerni učni strategiji. Osebe z 

RMK teţko predvidijo rezultat svojega gibanja, posledično v njem ne prepoznajo napak 

in se iz njih tudi ne morejo učiti. Pogosto zato najprej potrebujejo večkratno (vodeno) 

izvedbo gibanja. Šele ko bo gibalni načrt ţe delno ponotranjen, postanejo tudi ustna 

navodila primerna. Pri določenih gibanjih osebe z RMK nikoli ne doseţejo stopnje 

avtomatizacije, kar pomeni, da morajo pri izvajanju o njih vedno zavestno razmišljati. 

To terja veliko energije in truda, zato se te osebe pogosto izogibajo gibalni dejavnosti. 

V obdobju otroštva to pomeni izostanek iz vrstniške igre, ki je tako zelo pomembna pri 
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navezovanju stikov, učenju sodelovanja, dokazovanju lastnih spretnosti ter nabiranju 

neprecenljivih gibalnih izkušenj, ki predstavljajo osnovo za vsa nadaljnja gibanja 

(Kremţar in Petelin, 2001; Kavkler, 2002; Magajna, Čačinovič Vogrinčič, Kavkler, 

Pečjak, Bregar Golobič, 2008; Terčon, 2010; Missiuna, Rivard in Pollock, 2011; 

pridobljeno 21. 8. 2014 iz http://dcd.canchild.ca/en/EducationalMaterials 

/home.asp). 

 

Osebe z RMK imajo večje teţave na področju grobe in fine motorike. Njihovo gibanje je 

ritmično neusklajeno, nekoordinirano, zlahka se spotikajo. Teţave imajo z učenjem 

osnovnih gibalnih spretnosti kot sta hoja in tek. Učenje smučanja, sankanja, voţnje s 

kolesom, drsanja in plesanja je zanje velik izziv. Tudi pri plezanju in skakanju so 

negotovi. Igre z ţogo so pogosto dober pokazatelj teţav, saj zahtevajo dobro 

sposobnost koordinacije celega telesa ter koordinacije oko-roka. Osebe z RMK so torej 

pri lovljenju in ciljno usmerjenem metanju pogosto neuspešne, teţko tudi presodijo 

hitrost, ki je potrebna za met ţoge, pri brcanju pa uporabljajo obe nogi. Zaradi okrnjene 

koordinacije oko-roka imajo otroci lahko teţave tudi s samostojnim hranjenjem. Teţko 

namreč vodijo ţlico do ust. Na področju fine motorike imajo teţave z rabo pribora, 

odpiranjem in zapiranjem škatel, rezanjem s škarjami, zapenjanjem in odpenjanjem 

gumbov, učenjem pisanja, idr. Nekateri učenci nikoli popolnoma ne avtomatizirajo 

pisanja. To zanje pomeni, da morajo biti ves čas osredotočeni na tehniko pisanja. 

Posledično stalno zaostajajo, veliko snovi preslišijo, hitro se izgubijo, njihovi zapisi pa 

so polni napak. Ker so osredotočeni na ''kako'', pogosto zanemarijo ''kaj''. Le steţka 

namreč obnovijo vsebino zapisanega besedila (Jones, 2005; Magajna idr. 2008; 

Christmas, 2009; Terčon, 2010).  

 

Osebe z RMK imajo teţave tudi s prostorsko in časovno orientacijo. Imajo slab občutek 

za smer in neustrezno predstavo o lastnem telesu (okrnjena je telesna shema) in 

prostoru, ki ga telo zavzema. Posledično so ''nagnjeni'' k nesrečam. Stalno se 

zaletavajo v predmete in osebe. Otroci imajo zaradi tega teţave z vrstniki, saj ti ne 

razumejo, kako se lahko nekdo vanje ves čas zaletava in tudi učitelji izgovoru: ''Nisem 

nalašč,'' kmalu ne verjamejo več. Branje zemljevidov in zapomnitev poti je naslednja 

večja ovira, s katero se te osebe srečujejo. Pogosto se izgubijo in preden neko pot res 

usvojijo, jo morajo velikokrat prehoditi. V šoli imajo tako učenci npr. teţave s 

prehajanjem iz učilnice v učilnico. Sposobnost orientacije vpliva tudi na ustrezno 

branje in pisanje. Pri branju teţko sledijo vrsticam in pogosto se izgubljajo v besedilu, 

http://dcd.canchild.ca/en/EducationalMaterials/home.asp
http://dcd.canchild.ca/en/EducationalMaterials/home.asp
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pri pisanju pa imajo teţave s pisanjem v omejenem prostoru, med besedami pa je 

pogosto neustrezen razmik. Teţko si določijo čas, potreben za izvedbo neke dejavnosti 

(Kavkler, 2002; Jones, 2005; Magajna idr. 2008; Christmas, 2009; Terčon, 2010).  

 

Pojavljajo se tudi teţave z artikulacijo. Zaradi neustrezne koordinacije mišic govornega 

aparata pride do slabše izgovarjave besed. Osebe pogosto momljajo in njihov govor je 

teţko razumljiv. Razumevanje jezika je bistveno boljše kot produkcija. Lahko se 

pojavijo tudi teţave z ţvečenjem in poţiranjem hrane (Kavkler, 2002; Magajna idr. 

2008; Christmas, 2009).  

 

Zaradi teţav na področju zaznavanja so lahko pretirano občutljivi na dotik 

(hipersenzitivnost). To pomeni, da je zanje ţe manjši udarec lahko zelo boleč. Po drugi 

strani pa nekateri neizrazitih dotikov ali bolečine sploh ne zaznajo (hiposenzitivnost) 

(Christmas, 2009). Magajna idr. (2008) navajajo tudi teţave s procesiranjem verbalnih 

in neverbalnih sporočil, kar pomeni, da med pogovorom neko verbalno sporočilo ali 

neverbalno kretnjo neustrezno prepoznajo in nanjo napačno odreagirajo.  

 

Pri osebah z RMK so kljub normalni inteligentnosti pogosto prisotne tudi težave z 

načrtovanjem in organizacijo misli. Učenci pogosto potrebujejo več časa za 

odgovarjanje na vprašanja, pri tem jim lahko pomagajo usmeritve in verbalne opore 

(Magajna idr. 2008).  

 

Skupina oseb z RMK je zelo heterogena skupina, kar pomeni, da nimajo vsi teţav na 

vseh naštetih področjih. Jones (2005) opozarja, da se moramo zavedati, da se teţave 

pri različnih osebah kaţejo različno, saj se RMK razprostira na kontinuumu od manj do 

več teţav in od laţjih do teţjih.  
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3.4 PREPOZNAVNI ZNAKI RMK 

 
Terčon (2010) poudarja pomen zgodnjega odkrivanja RMK, saj lahko le to 

posamezniku omogoči pravočasno in ustrezno pomoč ter moţnost izboljšanja kvalitete 

ţivljenja. Drobeţ (2005) pravi, da se da z ustreznim gibalnim razvojem celo preprečiti 

nastanek RMK, ki je posledica neustreznih senzoričnih izkušenj. Pravi, da je to mogoče 

tako, da: ''omogočimo otrokom pridobivati gibalne izkušnje v skladu z naravnim 

potekom gibalnega razvoja, brez nepotrebnega ''pospeševanja razvoja'', brez 

nenavadnih metod učenja hoje in brez izpuščanja ključnih mejnikov v gibalnem 

razvoju.'' (Ibid. str. 26) 

 

Za laţje prepoznavanje RMK spodaj zavedeni avtorji navajajo naslednje prepoznavne 

kriterije v različnih ţivljenjskih obdobjih. 

 

OBDOBJE DOJENČKA  

 

Kesič Dimic (2010) navaja, da se določeni prepoznavni znaki opazijo ţe zelo zgodaj po 

rojstvu. Dojenčki so bolj nemirni in razdraţljivi, pogosteje jokajo, pojavljajo pa se tudi 

teţave s hranjenjem in zakasnjenim usvajanjem razvojnih mejnikov. Drobeţ (2005) 

meni, da je tudi neustrezno kobacanje lahko dober pokazatelj morebitnih teţav, saj 

zahteva dobro obvladanje prenosa teţe, ravnoteţja in koordinacije. 

 

OBDOBJE MED 3. IN 5. LETOM  

 

Kesič Dimic (2010) pravi, da: 

 

- otroci pogosto nihajo in topotajo z nogami med sedenjem, vrtijo se na stolu in 

ropotajo po mizi (ne zmorejo sedeti pri miru), 

- velikokrat kričijo, cvilijo in imajo napade trme,  

- zaletavajo se v objekte in čez njih padajo, 

- ko tečejo, ploskajo z rokami, 

- teţko se naučijo voziti kolo, 

- nimajo občutka za nevarnost (skačejo iz visoke višine), 

- raje jedo z rokami kot s priborom, pogosto tudi polivajo pijačo, 

- s kockami se ne igrajo pogosto, 
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- teţave na področju fine motorike se kaţejo pri drţi pisala in uporabi škarij, narisane 

risbice pa so preotročje, 

- domišljijska in ustvarjalna igra sta redkost, 

- od vrstnikov se izolirajo, 

- ne vzpostavi se jim dominantnost rok, 

- občutljivi so na dotike in nove zvoke, 

- kaţejo se teţave z odzivanjem in razumevanjem, 

- imajo kratkotrajno pozornost in naloge pogosto ostanejo nedokončane, 

- ne marajo obliţev ali obvez in 

- odklanjajo česanje ter striţenje nohtov in las. 

 

ODBOBJE MED 6. IN 8. LETOM  

 

Nekatere značilnosti prejšnjega obdobja so še vedno prisotne. Še vedno imajo teţave z 

ravnoteţjem in pozornostjo, občutljivost na draţljaje in bolečino ostaja, kakovost risb 

še ni primerna njihovi starosti, navezovanje stikov in socializacija pa sta šibki. Poleg 

tega se pojavljajo še naslednji znaki (Kesič, 2004):  

- otroci se teţko prilagodijo na šolska pravila, 

- pri pouku športne vzgoje se kaţejo velike teţave, 

- pri oblačenju in slačenju so zelo počasni – še vedno ne znajo zavezati vezalk, 

- njihova pisava je zelo teţko berljiva, 

- kaţejo na slabo sposobnost koordinacije oko-roka, 

- pojavlja se slovnično neustrezna raba jezika, 

- teţko si zapomnijo več navodil naenkrat, 

- pri šolskem delu so zelo počasni, 

- prisotna je nemirnost, 

- teţave imajo pri sledenju z očmi, zato ob tem premikajo kar celo glavo (npr. pri 

branju), 

- športni vzgoji in gibalni dejavnosti se izogibajo, 

- ob razburjenju pogosto mahajo ali ploskajo z rokami, 

- hitro se razdraţijo in so precej čustveno občutljivi, 

- imajo slab občutek za čas, hitrost, razdaljo in maso 

- teţko hkrati uporabljajo vilice in noţ in  

- pojavljajo se teţave z nespečnostjo in nočne more. 
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OBDOBJE PO 8. LETU  

 

Tudi za to obdobje velja, da teţave, ki so se pojavljale poprej, še ne izzvenijo v celoti. 

Poleg tega je moţno opaziti še naslednje znake (Kesič Dimic, 2010):  

- otroci kaţejo na pomanjkanje občutka za ritem, 

- teţko izbirajo dominantno roko, 

- imajo slabo telesno drţo, hitro se izčrpajo in teţko stojijo pri miru, 

- imajo slab kratkoročni spomin (pozabljajo navodila za reševanje in postavljene 

zahteve), 

- še vedno so prisotne teţave z branjem in pisanjem, 

- kaţejo na slabo sposobnost orientacije (teţko prepisujejo s table ali knjige), 

- kljub poznavanju odgovora teţko odgovarjajo na zastavljena vprašanja, 

- imajo teţave s priklicem besed, 

- pojavljajo se fobije in obsesivna vedenja, 

- pogosto so nepotrpeţljivi, 

- kaţejo na čustveno nedozorelost in  

- še vedno imajo večje teţave z vključevanjem v okolje. 

 

Pri prepoznavanju RMK se je potrebno zavedati, da se vsi našteti znaki pri eni osebi 

zagotovo ne bodo pojavili, nekateri pa bodo morda izraţeni zelo intenzivno. Za otroke z 

RMK je značilno še, da se raje druţijo s starejšimi osebami kot s svojimi vrstniki, 

posledično so do iskanja druţbe med sošolci še bolj zadrţani in znajdejo se v 

začaranem krogu. Pomembno je omeniti tudi, da je RMK motnja, ki s starostjo ne 

izzveni, je pa moţno, da se marsikateri simptomi prerastejo (Kesič Dimic, 2010). 
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3.5 VPLIV RMK NA DRUGA PODROČJA BIOPSIHOSOCIALNEGA 

RAZVOJA 

 

Kot smo spoznali v drugem poglavju tega diplomskega dela, ima gibanje na normalen 

biopsihosocialni razvoj posameznika izredno velik vpliv. Gibamo se še preden sploh 

pridemo na ta svet. Ravno zato, ker je gibanje tako zelo prepleteno z našim 

vsakdanjim ţivljenjem, imajo teţave na tem področju tudi zelo velike posledice. Drobeţ 

(2005) je grafično predstavila na kakšen način RMK vpliva na ljudi. Zaradi teţav se 

gibanja izogibajo, kar vodi v pomanjkanje gibalnih izkušenj, kondicije ter v prekomerno 

telesno teţo. Slabi doseţki na gibalnem področju so tako neizogibni. Stalno doţivljanje 

neuspeha vodi v pomanjkanje motivacije za nadaljnje gibanje, v nizko samopodobo in 

druge čustvene motnje. Oseba lahko postane bolj neprilagodljiva in še bolj asocialna. 

Nizka samopodoba vpliva tudi na učno neuspešnost, ta pa še dodatno zniţuje 

samopodobo. Oseba se tako znajde v negativnem krogu iz katerega se zelo teţko 

premakne. Z ustrezno obravnavo in pomočjo je seveda laţje. Oseba z RMK zato 

potrebuje veliko razumevanja, potrpljenja, podpore, spodbujanja in predvsem, preko 

pozitivnih izkušenj, razvijanja občutka, da zmore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Vpliv RMK na druga področja biopsihosocialnega razvoja (Drobež, 2005, 

str. 25). 
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Za RMK je značilno tudi, da se pogosto pojavlja v kombinaciji z drugimi motnjami. Tako 

ima otrok, poleg RMK, lahko tudi znake naslednjih motenj (Drobeţ, 2005):  

- motnje pozornosti in hiperaktivnosti, 

- teţave na področju pozornosti, gibalne kontrole in zaznave, 

- disleksija, 

- specifična govorno-jezikovna motnja, 

- specifične učne teţave in 

- motnje psihosocialne adaptacije. 

 

Kesič Dimic (2010) ob tem navaja še pogoste teţave mišljenja ter razumevanja 

matematičnih pojmov in konceptov. 

 

Christmas (2009) predstavi svoj model prepletanja številnih motenj. Tudi ona se 

strinja, da je RMK del širšega profila teţav in da ni redko, da se oseba sooča s 

teţavami tudi na številnih drugih področjih. Mednje uvršča ADHD, disleksijo, teţave 

senzorne integracije, MAS (motnje avtističnega spektra) in teţave s socializacijo. Ni pa 

nujno, da se pri vseh pojavljajo vsa stanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Medsebojno prepletanje različnih motenj (Christmas, 2009, str. 10). 
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3.6 POMOČ OSEBI Z RMK 

 

Čeprav ima RMK velike posledice na vsakdanje ţivljenje posameznika, se lahko s 

pravočasnim odkritjem in ustreznimi oblikami pomoči bistveno izboljša kvaliteta 

ţivljenja. Z leti oseba določene znake sicer preraste, a RMK se nikoli popolnoma ne 

ozdravi. Ima pa posameznik lahko seveda povsem normalno ţivljenje, če je le bil 

deleţen dovolj razumevanja in podpore s strani staršev, sošolcev učiteljev in bliţnjega 

okolja. Veliko pa mora ob tem seveda narediti tudi sam.  

 

Starši imajo najodločilnejšo vlogo pri vplivu na ţivljenje osebe z RMK. Če bodo dovolj 

pozorni na morebitne teţave in se bodo z njimi pravočasno soočili, bo otrok lahko 

deleţen ustrezne terapevtske obravnave ţe zelo zgodaj. V to mora biti vključeno veliko 

ustrezno vodenega gibanja, saj si preko tega pridobivajo tako zelo pomembne gibalne 

izkušnje, ki jim pomagajo pri izgradnji gibalnih programov. Ko je otrok dovolj star, se z 

njim tudi pogovorijo o teţavah. Tako mu dajejo vedeti, da ga razumejo in da sam 

nikakor ni kriv za teţave, ki jih ima. Pomagajo naj mu pri vključevanje v okolje in ga 

spodbujajo k igri in druţenju z vrstniki. Priporočljivo je, da mu omogočijo dovolj časa in 

prostora za nabiranje različnih gibalnih izkušenj, predvsem pa ga naj navajajo na 

vztrajnost ob učenju gibanja. To seveda terja visoko mero vztrajnosti tudi z njihove 

strani. Predvsem pa je pomembno, da ga imajo radi, vsem teţavam navkljub.  

 

Ob vstopu otroka v šolo del odgovornosti dobi tudi učitelj. Veliko starševskega truda se 

lahko podre, če učitelj ne zna prisluhniti teţavam otroka in se mu ne ţeli prilagoditi. 

Najbolj pomembno je, da je razumevajoč in strpen. S pravilnim pristopom lahko 

bistveno izboljša otrokovo počutje v šoli, kar lahko pozitivno vpliva tudi na njegove 

doseţke na izobraţevalnem področju. Pomaga lahko tudi z ustrezno organizacijo 

pouka in prostora. Okolje naj bo čim bolj strukturirano, z jasno postavljenimi 

zahtevami, pravili in omejitvami. Otrok naj bo deleţen veliko spodbud in nagrajevanja 

tudi ob najmanjših uspehih. To bo pri njem povečalo ţeljo po nadaljnjem delu. Pri 

zapisu na tablo naj učitelj piše z velikimi črkami, otroku pa naj omogoči dovolj časa za 

prepis. Zaradi teţav z organizacijo so učencem v veliko pomoč nasveti, kako laţje in 

bolje organizirati zapiske (uporaba barvnih označevalcev in učenja strategij iskanja 

ključnih besed). Na področju gibalne vzgoje mora z njim delati po posebnem programu. 

Več časa naj namenja učenju posameznega giba. Ne sme ga siliti v situacije, ki so zanj 

preteţke, po drugi strani pa ga nikakor ne sme pustiti le sedeti na klopi. Če je le 



38 

moţno, naj ga gibanja uči preko konkretnega vodenja (npr. prime ga za roko in skupaj 

vrţeta ţogo). Na ta način bo otrok pridobil občutek za gib in ob nekajkratnih 

ponovitvah bo lahko uspešen ţe samostojno. Tovrstno vodenje potrebujejo, ker sami 

pogosto teţko načrtujejo izvedbo – gibanje znajo npr. opisati, nikakor pa ga ne znajo 

uresničiti. Zelo pomembno je tudi, da učitelj učenca uči socialnih veščin in ga spodbuja 

v interakcijo z vrstniki, po drugi strani pa spodbuja tudi ostale otroke, da se igrajo z 

njim. To naj bo narejeno na neprisiljen način, saj nihče ne mara občutka, da se nekdo 

druţi z njim zaradi obveze in ne zaradi lastne ţelje. Naloga učitelja je torej, da 

vzpostavi pozitivno in spodbudno okolje, ki podpira vse učence v vseh njihovih dobrih 

in slabih lastnostih.  

 

Za učence z RMK je tudi zakonsko poskrbljeno. 5. člen Zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/2007) namreč pravi, da v 

skupino oseb s posebnimi potrebami sodijo tudi učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja - PPPU (kamor uvrščamo osebe z RMK). 7. člen Pravilnika o 

organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje oseb s posebnimi potrebami navaja, 

da se osebe s PPPU usmerijo v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo (Uradni list RS, št. 88/2013). Po 7. členu Zakona o 

usmerjanju oseb s posebnimi potrebami (objavljenem v Uradnem listu RS pod št. 

58/2011) pa vsem osebam, ki so vključene v prej omenjeni program, pripadajo (glede 

na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje) prilagoditve organizacije, 

načina preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanja ter časovne razporeditve 

pouka. Zagotoviti se jim mora tudi dodatna strokovna pomoč, ki jo predpisuje Pravilnik 

o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS št 

88/2013, 4. člen). Za šolarja to pomeni, da lahko dobi največ 5 ur dodatne strokovne 

pomoči na teden, ki jo izvajajo učitelj, specialni in rehabilitacijski pedagog ter v okviru 

ur svetovalne storitve še ostali strokovni delavci na šoli ali strokovnjaki iz zunanjih 

institucij.  

 

Vsi ti dodatni strokovnjaki lahko preko svojega delovanja osebi z RMK še olajšajo delo 

v šoli in pri spopadanju z vsakodnevnimi teţavami. In če so vsi strokovni in pedagoški 

delavci med sabo dobro povezani in kvalitetno sodelujejo še s starši, je dober rezultat 

povsem dosegljiv.  
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3.7 PREGLED RAZISKAV NA PODROČJU RMK 

 

Kremţar (1987) je primerjala kriterije za odkrivanje otrok z RMK. Iskala je razlike med 

otroki z diagnosticirano RMK in otroki brez gibalnih teţav. 

 

Kalar (2008) se je pri pisanju doktorske disertacije lotila prepoznavanja 5 letnih otrok 

z razvojno motnjo koordinacije preko testnih inštrumentarijev za oceno hitrosti in 

kakovosti gibanja. V vzorec je zajela 100 otrok iz treh ljubljanskih vrtcev, od tega 50 

deklic in 50 dečkov. Testirala jih je s pomočjo testnega inštrumentarija Zürich 

Neuromotor Assessment, ki obsega 12 testov, gibalne naloge pa so posnete z 

videokamero. Cilj njene raziskave je bilo ugotoviti, če obstaja povezava med rezultati 

testov hitrosti posameznih gibov in pridruţenih reakcij gibalnih nalog ter preko tega 

ugotoviti, če so otroci z gibalnimi teţavami res najslabše ocenjeni pri oceni hitrosti 

posameznih gibov in oceni pridruţenih reakcij gibalnih nalog. Ugotovila je, da to velja 

za dečke, ne pa za deklice. Pri dečkih, ki počasneje izvajajo gibalne naloge, je torej 

večje število pridruţenih reakcij. Ugotovila je tudi, da se v populaciji RMK pojavlja pri 

pribliţno 7 % otrok, pojavnost med dečki (10 %) pa je višja kot med deklicami (4 %). 

 

Filipčič in Terčon (2008) sta razvojno pogojeno gibalno nespretnost iskali v populaciji 

otrok z govorno-jezikovnimi teţavami. V raziskavo sta zajeli štiri učence med 9. in 11. 

letom (označeni z A, B, C ,D), ki so obiskovali osnovno šolo Zavoda za gluhe in 

naglušne Ljubljana. Vsi otroci iz vzorca so imeli oralno govorno-jezikovne teţave. 

Gibalne sposobnosti otrok sta merili s testnim inštrumentarijem Bruininks-Oseretsky 

(BOT), preko katerega sta ugotavljali teţave na področju bilaterlane koordinacije in 

vizualno motorične kontrole. Za namene testiranja sta uporabili skrajšano različico 

testnega inštrumentarija s 14. nalogami. Ob koncu raziskave sta za enega učenca 

lahko potrdili, da ima teţave na področju gibanja. Izmed vseh je dosegel najslabše 

rezultate, pretvorjene surove vrednosti njegovih doseţkov pa so ga uvrstile v 5. 

percentilni rang. S tem sta potrdili hipotezo, da so osebe z RMK tudi v populaciji otrok 

z govorno-jezikovnimi teţavami.  
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Ozbič in Filipčič (2008) sta poskušali ugotoviti, če lahko s pomočjo testnega 

inštrumentarija za imitacijo gibov napovesta morebitne kasnejše učne teţave pri 

otrocih. Testiranje sta izvedli v prvi triadi slovenske osnovne šoli v Italiji. V celoten 

vzorec je bilo zajetih 46 otrok, od tega 52.2 % dečkov in 47.8 % deklic. Od tega sta v 

kontrolno skupino vključili 35 otrok (48.57 % dečkov in 52.94 % deklic) s povprečno 

starostjo 9.6 let, eksperimentalna skupina pa je vključevala 11 otrok (72.73 % dečkov 

in 27.27 % deklic), katerih povprečna starost je bila 8.1 leto. Pri izboru otrok v 

eksperimentalno skupino so jima pomagali učitelji, ki so pri teh otrocih ţe opazili učne 

teţave in teţave s koordinacijo. Uporabili sta drugi del testnega inštrumentarija za 

imitacijo gibov (imitiranje sestavljenih gibanj), ki je zajemal 20 nalog. Ugotovili sta, da 

so v testnem inštrumentariju najbolj diskriminatorne tri naloge in sicer tiste, ki 

zahtevajo spretnost vertikalnega prehoda sredine telesa (to so naloge 12, 17 in 20). 

Te naloge namreč zahtevajo dobro sposobnost koordinacije, zavedanja prostora in 

telesa. Osebe z RMK pa imajo ravno na teh področjih precejšnje teţave. Tako sta 

potrdili, da lahko preko uporabe Testnega inštrumentarija za imitacijo gibov 

prepoznamo učence z morebitnimi učnimi teţavami. 

 

Poljanšek (2009) se je v sklopu svojega diplomskega dela ukvarjala z iskanjem 

povezave med doseţki otrok na športno-vzgojnem kartonu (v nadaljevanju ŠVK) in 

rezultati na ABC gibanja. Zanimalo jo je, če slab rezultat na ŠVK dejansko nakazuje 

teţave na gibalnem področju. To je dokazovala tako, da je z ABC gibanja testirala tiste 

otroke, ki so na ŠVK dosegli rezultate pod slovenskim povprečjem. Uporabila je 

rezultate iz ŠVK iz leta 2007, pri tem pa so v poštev prišli le tisti otroci, katerih XT 

vrednost je bila pod 46 (XT vrednost predstavlja povprečni doseţek vseh 8 testov na 

ŠVK, v letu 2007 pa je bila vrednost 46 ţe pod slovenskim povprečjem). V sklopu 

raziskave je ugotovila, da so otroci, ki so se slabše izkazali na ŠVK, dosegali 

podpovprečne rezultate tudi na testnem inštrumentariju ABC gibanja. Tako je 

zaključila, da so ŠVK dobri pokazatelji gibalnih teţav pri otroku in da bi jim morali 

učitelji športne vzgoje namenjati več pozornosti. Tako pa se pogosto zgodi, da se ŠVK 

opravlja le, ker tako predvideva učni načrt.  

 
  



41 

3.8 TESTNI INŠTRUMENTARIJI ZA PREPOZNAVANJE RMK 

 
Pri prepoznavanju morebitnih teţav otroka igrajo najpomembnejšo vlogo starši. Ti z 

njim preţivijo največ časa, najbolj ga poznajo in hitro lahko opazijo, ko nekaj ni v redu. 

To sicer še ne pomeni, da ima otrok res teţave, je pa vseeno indikator, da je potrebno 

postati bolj pozoren. V tem primeru morajo starši seveda poiskati pomoč 

strokovnjakov, ki so usposobljeni za natančnejšo prepoznavanje in diagnosticiranje 

teţave. Prej opisani znaki so lahko v pomoč, vendar sami po sebi še niso dovolj, da 

lahko zagotovo trdimo, da ima otrok RMK. V pomoč pri diagnosticiranju so tako na 

voljo številni testni inštrumentariji, ki preverjajo različna področja funkcioniranja. V 

nadaljevanju bomo našteli nekaj najpogostejših. 

 
 
3.8.1 TESTNI INŠTRUMENTARIJ ABC GIBANJA 

 
Testni inštrumentarij ABC gibanja zajema otroke stare od 4 do 12 let in omogoča 

identifikacijo otrok z morebitnimi teţavami, lahko pa sluţi tudi kot dober presejalni 

test. Sestavljen je iz dveh delov: vprašalnika, ki ga rešijo starši otrok in serije nalog, ki 

jih otrok rešuje individualno v prisotnosti testatorja. Naloge (vseh je 8) zavzemajo tri 

področja: spretnost rok, spretnosti z ţogo ter statično in dinamično ravnoteţje. Test v 

povprečju traja med 20 in 30 minut, otrokom pa omogoča vajo in večkratno izvedbo 

naloge. Testni inštrumentarij je standardiziran, kar testatorju omogoča takojšnjo 

primerjavo rezultatov otroka z obstoječimi normami. Da ima otrok teţave lahko 

sklepamo, če njegov rezultat sodi med 5. in 15. percentilni razred (Henderson in 

Sugden, 2005).  

 

Ker je bil testni inštrumentarij uporabljen pri naši raziskavi, sledi podrobna 

predstavitev v naslednjem poglavju.  
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3.8.2 TESTNI INŠTRUMENTARIJ BEERY–BUKTENICA 

 
Berry-Buktenica razvojni testni inštrumentarij vidno-motorične integracije (VMI) meri 

stopnjo, do katere je posameznik sposoben integrirati vizualne in motorične draţljaje. 

Uporablja se za prepoznavanje otrok, ki imajo teţave na področju vidno-motorične 

koordinacije in pomaga pri določanju najustreznejših postopkov pomoči. Testni 

inštrumentarij VMI je primeren za osebe z različnimi okoljskimi, izobraţevalnimi in 

jezikovnimi izkušnjami, prav tako pa nam lahko sluţi kot pripomoček za preverjanje 

ustreznosti izobraţevalnih in interventnih programov. Testni inštrumentarij vsebuje 

norme za otroke od 2. do 18. leta starosti. Testiranje poteka tako, da se testirani osebi 

pokaţe slika, ta pa jo nato poskuša sam čim bolj natančno narisati. Teţavnost slik se 

stopnjuje od najlaţje do najteţje, vseh slik pa je 30. V testni inštrumentarij so vključeni 

različni testi za preverjanje vidnega zaznavanja in gibalne koordinacije, kar omogoča 

preverjanje enega področja z izvzetjem drugega. Tako je laţje natančneje določiti 

specifično področje teţav. Trajanje testa je med 5 in 15 minut (Beery-Buktenica 

Developmental Test of Visual-Motor Integration, 6th Edition (2010), pridobljeno 28. 8. 

2014 iz http://www.mhs.com/product.aspx?gr=cli&prod=bvmi5&id=overview). 

 

3.8.3 KIPHARD IN SCHILLINGOV TESTNI INŠTRUMENTARIJ 

 
Testni inštrumentarij je preteţno namenjen merjenju grobe motorike, zanj pa obstajajo 

normativne vrednosti. Gibalne vaje so razdeljene na štiri sklope in se ocenjujejo 

točkovno. Testni inštrumentarij zavzema naslednja področja: statično ravnoteţje, 

koordinacija spodnjih udov, poskoki in vrednotenje neţelenih gibov (Bouwien, Smits-

Engelsman, Henderson in Michaels, 1998, pridobljeno 12. 9. 2014 iz 

http://www.sciencedirect.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii 

/S0167945798000190#). 

 

3.8.4 MCCARTHYEVE GIBALNE SKALE (MCCARTHY MOTOR SCALES) 

 
Kalar (2008) gibalne skale opisuje kot preprost presejalni test, ki zavzema področja 

grobe in fine motorike. Sestavljen je iz 19-ih nalog, ki zavzemajo stojo na eni nogi, 

poskoke, hojo po črti z dotikom peta-prsti, poskoke preko vrvice ter ujemanje in 

metanje ţoge.  

http://www.mhs.com/product.aspx?gr=cli&prod=bvmi5&id=overview
http://www.sciencedirect.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii
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3.8.5 TESTNI INŠTRUMENTARIJ IMITACIJE GIBOV (BERGÈS-LÉZINE) 

 

Testni inštrumentarij imitacije gibov, kot ţe ime pove, poskuša determinirati osebe z 

RMK na podlagi posnemanja gibanja. Namenjen je otrokom med 3. in 10. letom 

starosti. Sestavljen je iz dveh delov. Prvi del testira sposobnost posnemanja 

enostavnih gibov za otroke med 3. in 6. letom, vsebuje pa 20 nalog. Drugi del pa je v 

osnovi, glede na starost testiranca, prav tako razdeljen na dva dela. Tu se imitirajo 

sestavljena gibanja. Prvi del drugega dela testira otroke med 3. in 6. letom, drugi del 

pa otroke med 6. in 10. letom. Najboljši pokazatelj teţav so naloge, ki terjajo prenos 

giba preko vertikalne telesne sredinske črte (Bergès, Lézine, 1972). 

 

 
3.8.6 TESTNI INŠTRUMENTARIJ BRUININKS-OSERETSKY  

 

Testni inštrumentarij Bruininks-Oseretsky sluţi prepoznavanju gibalnih sposobnosti 

otrok med 4,5 in 14,5 leti. Temelji na individualnem opazovanju otrok. Sestavljen je iz 

8-ih podtestov, skupaj pa obsega 46 različnih nalog, ki podajajo dobro sliko o 

posameznikovih sposobnostih na področju grobe in fine motorike, hkrati pa dobro 

pokaţe tudi celotno gibalno sliko posameznika. Podtesti so oblikovani tako, da ločeno 

zajemajo področja grobe in fine motorike, obsegajo pa naslednje sposobnosti: hitrost, 

ravnoteţje, bilateralno koordinacijo, moč, reakcijsko hitrost, vizualno-motorično 

koordinacijo, spretnost ter koordinacijo rok. Za hitrejši pregled sposobnosti obstaja 

tudi krajša različica, ki zajema 14 nalog. Testiranje traja pribliţno 45 do 60 minut, 

krajša verzija pa 15 do 20 minut. Testiranje ne predvideva posebej usposobljenega 

testatorja, saj lahko vsakdo uporablja ta testni inštrumentarij, je pa pogoj, da se z njim 

predhodno dobro seznani. Pri svojem delu ga tako lahko uporabljajo učitelji, 

zdravstveni delavci in raziskovalci, ki ţelijo pridobiti vpogled v gibalne sposobnosti 

otrok (Bruininks, 1978). 
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4 TESTNI INŠTRUMENTARIJ ABC GIBANJA 

V prejšnjem poglavju smo na kratko ţe opisali glavne značilnosti testnega 

inštrumentarija, v tem pa si bomo njegovo specifiko ogledali nekoliko podrobneje. 

Potrebno je omeniti, da smo snov povzemali po Priročniku ABC gibanja (Henderson in 

Sugden, 2005).  

 

V svojih prvih pojavnih oblikah je bil ABC gibanja poznan pod drugim imenom, in sicer 

kot Test gibalne oškodovanosti (Test of Motor Impairment) – TOMI. Oblikovan je bil 

leta 1972, pokrival pa je povezave med obporodnimi poškodbami in nadaljnjim 

razvojem. Vodilni moţ projekta je bil Scott. Istočasno pa je v Los Angelesu delovala 

druga skupina, pod vodstvom Keogha - skupina s specializiranim znanjem športne 

vzgoje. Njihov cilj je bil razviti vprašalnik, ki bi učitelje opozoril na obstoj otrok z 

gibalnimi teţavami. ABC gibanja je bil prvi inštrumentarij, ki je zdruţeval obe razvojni 

smeri (medicinsko in pedagoško). Zasnovala sta ga Henderson, ki je bila sodelavka 

Scotta ter Sugden, ki je pri raziskavah sodeloval z Keoghom (Henderson in Sugden, 

2005).  

 

ABC gibanja danes predstavlja enega najbolj razširjenih in priznanih pripomočkov za 

prepoznavanje in ocenjevanje otrokovega gibanja v starosti od 4. do 12. leta. Njegova 

velika prednost je, da ima zelo dobro strukturiran okvir, znotraj katerega lahko na 

dokaj enostaven način prepoznamo otrokove šibke in močne točke ter skladno s tem 

načrtujemo nadaljnje ocenjevanje in obravnavo. Pravočasno odkritje in 

diagnosticiranje teţave pa pomeni večje moţnosti za izboljšanje otrokovih teţav na 

gibalnem področju ter mu tako omogočiti kvalitetnejše ţivljenje.  

 

Testni inštrumentarij ABC gibanja je namenjen širokemu spektru strokovnjakov tako iz 

medicinskega kot iz izobraţevalnega področja. Na zdravstvenem področju lahko koristi 

pediatrom, psihologom, fizioterapevtom, delovnim terapevtom ter logopedom. Na 

področju vzgoje in izobraţevanja pa si z njim lahko pomagajo specialni pedagogi, 

psihologi, učitelji športne vzgoje, razredni učitelji in predšolski vzgojitelji. 
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4.1 VSEBINA ABC GIBANJA 

 

Testni inštrumentarij je sestavljen iz dveh ocenjevalnih delov: 
 

- vprašalnika, ki ga izpolni oseba, ki dobro pozna otroka in njegovo vsakodnevno 

gibalno delovanje (npr. starši ali učitelji) ter 

 

- testnega preizkusa, ki sluţi individualni obravnavi, ob testiranju pa otrok na 

standardni način izvaja različne gibalne naloge. 

 
4.1.1 VPRAŠALNIK ABC GIBANJA 

 
Prvotni namen vprašalnika je opora učitelju pri opazovanju in ocenjevanju otrokovega 

gibanja. Dobro je, da si učitelj ob reševanju vzame več časa in da vprašalnik vnese v 

svojo dnevno rutino dela v razredu. Otroka lahko tako opazuje v specifični gibalni 

situaciji in v vprašalnik vnese pravilno sliko. Pri reševanju na en mah pa se zgodi, da si 

določeno otrokovo gibanje le steţka prikličemo v spomin in posledično rezultat ne 

odraţa nujno dejanskega stanja otrokovih sposobnosti.  

 

Vprašalnik je zasnovan tako, da ga lahko poleg učitelja pri svojem delu lahko 

uporabljajo tudi drugi strokovni delavci, ki se ukvarjajo z otrokom, v ţelji oceniti 

njegovo gibalno vedenje in pravočasno prepoznati teţave. Sestavljen je iz 5-ih delov. 

Prvi štirje so razporejeni od laţjih k teţjim otrokovim interakcijam z okoljem, peti pa 

vsebuje izbor tistih vedenj, ki so povezana z gibalnimi teţavami. Ocenjevanje od prvega 

do četrtega dela poteka tako, da ocenjevalec vsako od 48. postavk oceni od 0 do 3 

glede na učenčevo uspešnost izvajanja naloge. Pri tem 0 predstavlja najboljši, 3 pa 

najslabši rezultat. Rezultat posameznega odgovora vnesemo v vprašalnik, ob koncu 

vsakega dela pa odgovore seštejemo in štiri končne rezultate vnesemo v okvir na prvi 

strani vprašalnika. Tam te rezultate ponovno seštejemo in dobimo skupni doseţek 

otroka.  

 

Tabela 1: Sestava vprašalnika ABC gibanja (Henderson, Sugden, 2005, str. 43). 

 

 

 

 

 PRVI DEL  Otrok miruje, okolje se ne spreminja. 

 DRUGI DEL  Otrok se giblje, okolje se ne spreminja. 

 TRETJI DEL  Otrok miruje, okolje se spreminja. 

 ČETRTI DEL  Otrok se giblje, okolje se spreminja. 

 PETI DEL  Vedenja, povezana z gibanjem. 
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Peti del se nanaša na pogostost pojavljanja določenega vedenja pri otroku (npr. 

impulzivnosti). Ocenjuje se z ocenami od 0 do 2, kjer 0 pomeni redko, 2 pa pogosto. 

Če otrok na tem delu doseţe slabši rezultat, moramo biti pri interpretaciji drugega dela 

testnega inštrumentarija toliko bolj pozorni, saj se teţave na gibalnem področju lahko 

odraţajo zaradi teţav na drugih področjih.  

 

Zaradi narave sestave vprašalnika lahko ob natančnem opazovanju in ocenjevanju 

pridobimo zelo dober vpogled v to, katero področje interakcije z okoljem otroku 

povzroča največ teţav. Rezultati na posameznem delu se lahko med sabo razlikujejo, a 

če pri otroku opazimo teţave ţe v prvem, ''laţjem'' delu, je velika verjetnost, da jih 

bomo opazili tudi v preostalih delih. Ni pa nujno, da ima otrok teţave na prvem delu, če 

jih opazimo v tretjem. To pomeni, da otrok v predvidljivih okoliščinah in lastnem tempu 

uspe izvesti določene gibalne naloge, ko pa so časovno omejeni ali pa se morajo hitro 

odzvati na okolje, pa imajo teţave. 

 

4.1.2 TESTNI PREIZKUS ABC GIBANJA 

 
Sestavljen je iz 32-ih nalog, ki so razdeljene med 4 dele. Vsak od posameznih delov 

zavzema 8 nalog, namenjen pa je različni starostni skupini. Prva starostna skupina je 

od 4. do 6. leta, druga od 7. do 8. leta, v tretjo skupino sodijo otroci med 9. in 10. 

letom in v zadnjo otroci med 11. in 12. letom. Vseh 8 nalog pri vsaki starostni skupini 

preko različnih gibalnih dejavnosti preverja enake gibalne spretnosti in sposobnosti: 

spretnosti rok, spretnosti z žogo ter statično in dinamično ravnotežje. Test je 

standardiziran, kar testatorju omogoča preverjanje učenčevega doseţka z obstoječimi 

normami. Dobljeni podatek pokaţe, kako se je otrok odrezal glede na splošno 

povprečje v svoji starostni skupini. 

 

Sam test, poleg kvantitativnega opazovanja, omogoča tudi kvalitativno oz. opisno 

ocenjevanje gibanja ob izvajanju nalog. Ob posamezni nalogi so ţe napisane smernice, 

ki testatorju omogočajo še bolj natančen vpogled v naravo teţave, dodatno pa mu 

lahko pomagajo tudi pri končni interpretaciji.  

 

ABC gibanja je torej sestavljen tako iz kvalitativnega kot kvantitativnega opazovanja in 

le upoštevanje obeh delov poda celostno sliko funkcioniranja posameznika na 
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gibalnem področju. Sluţi nam za prepoznavanje in opisovanje učenčevih gibalnih in 

drugih teţav, prav tako pa daje vpogled, kako otrok deluje individualno in kako v 

skupini. Testatorju omogoča ekonomično pridobivanje podatkov o posamezniku ali 

skupini otrok, hkrati pa sluţi kot odličen presejalni pripomoček. Testni del 

inštrumentarija poda dobro kvantitativno oceno in pokaţe, koliko otrok odstopa od 

povprečja. Opazovalni del sluţi kot dobra opisna ocena, ki je nekoliko odvisna od 

spretnosti opazovanja testatorja.  

 

Vprašalnik in test se med sabo dopolnjujeta in lahko se uporabljata na različne načine. 

Tega izberemo glede na testno situacijo ter časovne in finančne moţnosti. Kadar smo 

časovno omejeni in imamo manj sredstev uporabimo vprašalnik kot presejalni 

inštrument, test pa nam lahko sluţi kot podrobnejši diagnostični pripomoček. Kadar pa 

nimamo finančnih in časovnih ovir, nam test sluţi za pridobitev dobre objektivne ocene 

otrokovih zmoţnosti, preko vprašalnika pa pridobimo zunanjo oceno kompetentnosti, 

ki jo otrok pokaţe v sklopu individualne obravnave.  
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4.2 OPIS TESTNIH NALOG 

 
Čeprav na prvi pogled naloge delujejo zelo preproste in povsem vsakdanje, so avtorji 

za njihov izbor potrebovali veliko časa in raziskovanja. Ţeleli so namreč pridobiti čim 

bolj realno sliko gibalnih spretnosti in sposobnosti, ki so neodvisne od okolja, gibalnih 

izkušenj in kognitivnih dejavnikov ''višjega'' reda. Naloge tako na primer niso smele biti 

predolge, navodila pa ne sestavljena, saj bi tako oseba, ki ima teţave s pomnjenjem, 

kazala večje teţave na gibalnem področju, ki pa morda sploh ne bi bile posledica 

neustreznih gibalnih vzorcev, ampak slabših, višjih kognitivnih funkcij. Prav tako so 

morali upoštevati razliko med spoloma, saj je velika verjetnost, da bi bili dečki bistveno 

uspešnejši pri nalogah brcanja in metanja, deklice pa pri nalogah, kot so skakanje s 

kolebnico ali pri nalogah, ki terjajo dobre ročne spretnosti.  

 

Ob oblikovanju testa so se drţali naslednjih načel, kakšne bi naloge morale biti: 

- lahko izvedljive, 

- enostavne za objektivno vrednotenje, 

- primerne starostni skupini, 

- enako blizu dečkom in deklicam, 

- nenevarne, 

- zahtevati minimalno besedno razumevanje in pomnjenje, 

- enako pomembne v vseh kulturnih okoljih ter 

- biti zasnovane tako, da vključujejo le enostavna gradiva, ki jih bo laţje sestavljati in 

prenašati.  

 

Na podlagi tega so torej oblikovali test sestavljen iz 32-ih nalog, ki so razdeljene po 

področjih in po starosti. Vsaka starostna skupina mora izvesti 8 nalog. Področja, ki jih 

preverjajo, se s starostjo ne spreminjajo, prilagojene so le naloge. Opazujemo torej 

lahko naslednje spretnosti in sposobnosti otrok: 

- spretnosti z roko, 

- spretnosti z žogo, 

- statično in dinamično ravnotežje. 
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SPRETNOSTI Z ROKO 

 
Roke nam predstavljajo enega glavnih načinov spoznavanja sveta. Z njimi prijemamo, 

dvigamo, pišemo, kuhamo, vozimo, raziskujemo idr. Teţave na tem področju lahko 

torej otroka ali odraslo osebo prikrajšajo za marsikatero izkušnjo. Zaradi širokega 

spektra njihove uporabe so tudi spretnosti, potrebne za uspešno izvajanje vseh nalog, 

drugačne. Oseba lahko na primer povsem normalno zaveţe vezalke, pri pisanju pa ima 

večje teţave. To so upoštevali tudi avtorji pri sestavi testa. Za preverjanje področja 

spretnosti rok so tako sestavili 3 naloge. Vsaka preverja drugačen vidik njihovega 

delovanja. Prva se nanaša na hitrost in zanesljivost gibanja, druga preverja 

koordinacijo obeh rok pri izvedbi ene dejavnosti, tretja pa koordinacijo oko-roka. Ob 

končanem testiranju tako pridobimo dober vpogled v področje na katerem se dejansko 

pojavljajo teţave, kar nam pomaga pri načrtovanju oblik pomoči. 

 
SPRETNOSTI Z ŽOGO 

 
Spretnosti z ţogo so dober pokazatelj spretnosti načrtovanja koordiniranega gibanja. 

Veliko otrok z RMK ima namreč večje teţave na tem področju, zato je razumljivo, da so 

avtorji v test vključili tudi tovrstne naloge. Je pa to področje lahko precej pod vplivom 

preteklih izkušenj, kar so sestavljavci nalog poskušali odpraviti tako, da so otrokom 

pred testiranjem omogočili vajo. Če otrok sprva deluje zelo nesigurno, potem pa z vajo 

hitro napreduje, so prvotne teţave verjetno pogojene le s pomanjkanjem izkušenj. 

 
STATIČNO IN DINAMIČNO RANOTEŽJE 

 
Dobro obvladovanje ravnoteţja je za normalno gibanje nujno potrebno. Zato v veliko 

testnih inštrumentarijih, ki preverjajo gibanje, najdemo tudi naloge, ki preverjajo to 

sposobnost. Statično ravnoteţje potrebujemo pri dejavnostih, ki zahtevajo vzdrţevanje 

giba (npr. stoja na mestu in stoja na eni nogi). Dinamično ravnoteţje pa nadzira naše 

telo v gibanju (npr. ko skačemo, poskakujemo in preskakujemo). Pri tem gre, ob 

različnih nalogah, seveda za različne načine nadzora. To so upoštevali tudi avtorji ABC 

gibanja in temu prilagodili naloge. Tako so te v grobem razdeljene na 2 skupini: 

naloge, ki zahtevajo počasno ter nadzirano gibanje ter naloge, ki vključujejo hitre in 

eksplozivne gibe. 
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• VSTAVLJANJE KOVANCEV: otrok čim hitreje vstavlja plastične kovance v režo manjše 

škatlice. Testiramo obe roki.  

• NIZANJE KOCK: Otrok čim hitreje, eno po eno, niza kocke na vrvico. 

• SLEDENJE KOLESARSKI STEZI: otrok s pisalom vleče neprekinjeno črto znotraj 

omejenega prostora, pri čemer ne sme prečkati robov poti.  

SPRETNOSTI ROK 

• LOVLJENE VREČKE: otrok poskuša z obema rokama ujeti vrečko, ki mu jo vrže 

testator. Razdalja med obema je 2 m.  

• KOTALJENJE ŽOGE V GOL: otrok zakotali žogo proti golu, ki je od njega oddaljen 2 m. 

Gol je širok 40 cm. 

SPRETNOSTI Z ŽOGO 

• RAVNOTEŽJE NA ENI NOGI: učenec poskuša stati na eni nogi 20 sekund. Druga noga 

je ob tem pokrčena in se ne sme dotikati tal ali druge noge. Testiramo obe nogi.  

STATIČNO RAVNOTEŽJE 

• PRESKAKOVANJE VRVI: otrok poskuša sonožno preskočiti vrv, napeto med dvema 

količkoma, ki sta med sabo oddaljena za širino otrokovih ramen. Višina vrvice je tik 

pod pogačico otroka. 

• HOJA PO PRSTIH: otrok hodi po 4,5 m dolgem traku, nalepljenem na tla. Hoditi mora 

po prstih, ob tem pa mora biti peta v zraku.  

DINAMIČNO RAVNOTEŽJE 

Zaradi potrebe po prilagoditvi starosti otrok so morali avtorji najti različne naloge, ki bi 

zadostovale vsem opisanim kriterijem. Na podlagi dolgotrajnega raziskovanja so nato 

izoblikovali naslednjo zbirko nalog. 

 
 
4.2.1 STAROSTNA SKUPINA 4, 5 IN 6 LET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz opisa testnih nalog za prvo starostno skupino (Henderson in Sugden, 2005). 
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4.2.2 STAROSTNA SKUPINA 7 IN 8 LET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz opisa testnih nalog za drugo starostno skupino (Henderson in Sugden, 2005). 

 

 

 

 

 

• VSTAVLJANJE ČEPKOV: otrok čim hitreje vstavlja čepke v luknje na plošči. Z eno roko 

drži ploščo, z drugo vstavlja čepke. Testiramo obe roki.  

• VDEVANJE VEZALKE: Otrok čim hitreje vdeva vezalko skozi luknje v plošči. 

• SLEDENJE POTI OKOLI ROŽE: otrok sledi poti tako, da vleče neprekinjeno črto, pri 

čemer pa ne sme prečkati robov poti.  

SPRETNOSTI ROK 

• ODBIJANJE IN LOVLJENJE ŽOGE Z ENO ROKO: otrok odbije žogo ob tla in jo poskuša 

ujeti z isto roko. Testiramo obe roki.  

• METANJE VREČKE S FIŽOLOM V ŠKATLO: otrok z eno roko meče vrečko v 2 m 

oddaljeno škatlo. Testiramo obe roki.  

SPRETNOSTI Z ŽOGO 

• RAVNOTEŽJE NA ENI NOGI: učenec poskuša stati na eni nogi 20 sekund. Druga noga 

je ob tem pokrčena s podplatom na notranji strani kolena noge. Roke so na bokih, s 

prsti obrnjenimi naprej. Testiramo obe nogi.  

STATIČNO RAVNOTEŽJE 

• SKAKANJE V KVADRATE: otrok poskuša sonožno skakati iz kvadrata v kvadrat, ob 

čemer morajo stopala biti skupaj. 

• HOJA PETA PRSTI: otrok hodi po 4,5 m dolgem traku, nalepljenim na tla. Hoditi mora 

tako, da se pri vsakem koraku ob dostopu s peto noge dotakne prstov noge, ki je na 

tleh. 

DINAMIČNO RAVNOTEŽJE 
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4.2.3 STAROSTNA SKUPINA 9 IN 10 LET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz opisa testnih nalog za tretjo starostno skupino (Henderson in Sugden, 2005). 

 

 

 

 

 

• PRESTAVLJANJE ČEPKOV: otrok z eno roko drži ploščo, z drugo pa čim hitreje 

prestavlja čepke iz ene vrstice v drugo. Testiramo obe roki.  

• PRIVIJANJE MATIC NA VIJAK: Otrok čim hitreje navija matice na vijak. Pri tem mora 

novo matico navijati, dokler se ne dotakne prejšnje matice. 

• SLEDENJE POTI OKOLI ROŽE: otrok sledi poti tako, da vleče neprekinjeno črto, pri 

čemer pa ne sme prečkati robov poti.  

SPRETNOSTI ROK 

• LOVLJENJE Z OBEMA ROKAMA: otrok stoji za črto, ki je 2 m oddaljena od stene. Nato 

žogo meče v steno in jo lovi z obema rokama. 

• METANJE VREČKE S FIŽOLOM V ŠKATLO: otrok z eno roko meče vrečko v 2,5 m 

oddaljeno škatlo. Testiramo samo eno roko.  

SPRETNOSTI Z ŽOGO 

• RAVNOTEŽJE NA PLOŠČI: učenec poskuša na ravnotežni plošči zadržati ravnotežje 20 

sekund. Testiramo obe nogi.  

STATIČNO RAVNOTEŽJE 

• SKAKANJE V KVADRATE: na tla s trakom ''narišemo'' kvadrate, učenec pa mora po eni 

nogi skakati iz enega kvadrata v naslednjega. Narediti mora 5 zaporednih skokov.  

• RAVNOTEŽJE Z ŽOGO: otrok hodi med dvema ovirama, ki sta 2,7 m narazen. 

Istočasno v eni roki drži podstavek, na njem pa je teniška žoga, ki se sme pasti na tla. 

Testiramo eno roko. 

DINAMIČNO RAVNOTEŽJE 
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4.2.4 STAROSTNA SKUPINA 11 IN 12 LET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz opisa testnih nalog za četrto starostno skupino (Henderson in Sugden, 

2005). 

 

 

• OBRAČANJE ČEPKOV: otrok z eno roko drži ploščo, z drugo pa čim hitreje obrača 

čepke, ki so že na plošči. Testiramo obe roki.  

• IZREZOVANJE SLONA: Otrok s škarjami sledi zarisani obliki slona in ga poskuša čim 

natančneje izrezati. Medtem mora ostati med obema črtama.  

• SLEDENJE POTI OKOLI ROŽE: otrok sledi poti tako, da vleče neprekinjeno črto, pri 

čemer pa ne sme prečkati robov poti ali obračati predloge. 

SPRETNOSTI ROK 

• LOVLJENJE Z ENO ROKO: otrok stoji za črto, ki je 2 m oddaljena od stene. Nato žogo 

meče v steno in jo poskuša uloviti z eno roko, tako da žoga ne pade na tla.  

• CILJANJE TARČE: otrok stoji 2,5 m od stene in poskuša z metanjem žogo zadeti tarčo, 

ki je na steni. Spodnji rob tarče naj bo v višini vrha otrokove glave. 

SPRETNOSTI Z ŽOGO 

• RAVNOTEŽJE NA DVEH PLOŠČAH: na tla, eno pred drugo, postavimo dve ravnotežni 

plošči. Otrok mora stopiti nanju tako, da se prsti ene noge dotikajo pete druge noge. 

V takšnem položaju poskuža zadržati ravnotežje 20 sekund.  

STATIČNO RAVNOTEŽJE 

• PRESKAKOVANJE S PLOSKANJEM: otrok poskuša sonožno preskočiti vrv, napeto med 

dvema količkoma. Višina vrvice je tik pod pogačico otroka. Med skokom poskuša čim 

večkrat ploskniti.  

• HOJA NAZAJ: otrok hodi nazaj po 4,5 m dolgem traku, nalepljenim na tla. Hoditi 

mora tako, da se pri vsakem koraku ob dostopu s prsti ene noge dotakne pete noge, 

ki je že na tleh. 

DINAMIČNO RAVNOTEŽJE 
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4.3 IZVEDBA TESTIRANJA 

 

Sam proces testiranja je za kvalitetno pridobitev rezultatov ključnega pomena. Testni 

inštrumentarij je sicer izoblikovan tako, da omogoča pridobitev dokaj objektivnih 

rezultatov, a veliko je odvisno tudi od spretnosti testatorja in njegove občutljivosti 

opazovanja. Na rezultat lahko vplivajo številni dejavniki, ki morda sploh niso povezani z 

otrokovimi teţavami. Tako bo utrujen otrok verjetno dosegal slabše rezultate. Strah 

prav tako ne pripomore k dobremu počutju in uspešnosti, zato je zelo pomembno, da 

pred samo izvedbo testiranja poskrbimo za ustrezne časovne in prostorske pogoje. 

Najbolj optimalna je individualna izvedba testiranja, kjer je najmanj motečih 

dejavnikov. Včasih pa je potrebno, zaradi testiranja večje skupine otrok, testiranje 

izvesti v večjem prostoru, kjer otroci kroţijo od postaje do postaje. Prostor naj bo dovolj 

svetel in zračen, brez večjih motečih dejavnikov, kot je na primer hrup. Priporočljivo je 

tudi, da otroci ne gledajo skozi okno, saj bi jih dogajanje zunaj lahko zmotilo.  

 

Večino materiala, potrebnega za testiranje, je v priloţenem kovčku. Testator si mora 

priskrbeti le štoparico in podlogo za pisanje. Gradivo moramo vedno pripraviti pred 

testiranjem, saj je potrebno oznake na tleh natančno izmeriti in zalepiti. Mize in stoli, ki 

jih učenci uporabljajo, morajo biti primerno visoki.  

 

Za pridobitev optimalnih rezultatov je potrebna tudi ustrezna obleka. Najbolje je, da so 

otroci oblečeni v športno opremo (kratke hlače in športne copate z gumijastim 

podplatom). Tudi testator mora biti primerno oblečen, saj določene naloge zahtevajo 

konkreten prikaz izvedbe.  

 

Seveda je pomembno tudi, da otroka ustrezno motiviramo in poskrbimo za njegovo 

dobro počutje. To lahko naredimo s pogovorom in ustreznim spodbujanjem med 

izvajanjem dejavnosti.  

 

Za potrebe izvajanja nalog moramo prepoznati tudi otrokovo prednostno roko in nogo. 

Roko določimo tako, da se nam otrok podpiše na list papirja (mlajši otroci lahko 

narišejo preprosto risbo), nogo pa preko brcanja ţoge. 
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Znotraj testnega inštrumentarija ABC gibanja so torej vsi potrebni pripomočki (razen 

štoparice in podloge za pisanje) ter podrobna navodila za izvedbo vsake naloge. 

Preden od otroka zahtevamo, da prične z izvajanjem, je priporočljivo, da mu sami 

pokaţemo pravilen način izvedbe naloge. Tako se izognemo teţavam zaradi 

nerazumevanja navodila. Pomembno je, da med prikazom naloge stojimo ob otroku in 

ne nasproti njega (tako se izognemo sprejemanju obrnjene slike).  

 

Pred vsako nalogo lahko nekaj poizkusov namenimo vaji. Tako lahko otroka 

pravočasno opozorimo na morebitno napačno izvajanje (npr. da mora stati za črto ali 

da pri risanju ne sme preveč obračati lista).  

 

Ko končamo z vajo, preidemo na testiranje. Pri tem ima otrok lahko enega ali več 

poskusov, da nalogo uspešno dokonča, samo število pa se med nalogami razlikuje. 

Tako ima na področju spretnosti rok na voljo dva poskusa, pri nalogah povezanih s 

spretnostjo z ţogo pa deset. Med samo izvedbo otroku ne smemo pomagati, lahko pa 

ga ob koncu naloge oz. poskusa opozorimo (npr.: ''Ne pozabi stati za črto.''). Pri 

nalogah, ki preverjajo spretnosti rok, testiramo tako prednostno kot neprednostno 

roko, prav tako pri nalogah statičnega ravnoteţja testiramo prednostno in 

neprednostno nogo.  

 

Medtem ko otrok izvaja nalogo je naloga testatorja, da ga dobro opazuje, nato pa 

pridobljene podatke zapiše v zbirni list. Vsi zbirni listi so oblikovani enako. Na prvo 

stran moramo zapisati podatke o otroku (med najpomembnejšimi so starost, spol ter 

prednostna roka), naslednje strani pa vsebujejo podatke, ki so pomembni za izvedbo 

in ocenjevanje testnih nalog. Pri vsaki nalogi moramo zapisati surove podatke, ki smo 

jih pridobili (to je npr. čas izvedbe naloge, število uspešnih poskusov ali število napak 

ob vajah sledenja narisani liniji). Če otrok naloge ne izvede uspešno zabeleţimo z ''N'', 

če pa je ne ţeli izvajati zapišemo ''O'' (odklonil). Včasih se zgodi, da kakšna naloga za 

otroka ni primerna (npr. nima ene roke), zato tisto nalogo označimo z ''NP''. Na zbirnem 

listu so ţe vnesene norme, ki omogočajo pretvorbo dobljenega surovega rezultata v 

oceno. To naredimo tako, da v stolpcih tabele poiščemo vrednost otrokovega rezultata 

glede na njegovo starostno skupino. Najboljša moţna ocena ob izvedbi naloge je 0, 

najslabša pa 5. Pri nalogah, ki preverjajo spretnosti rok ter statično ravnoteţje, 

preverjamo prednostno in neprednostno roko/nogo. Če otrok ţe v prvem poskusu 
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zadovolji kriterij za pridobitev ocene 0, nalogo izvaja samo enkrat. V nasprotnem 

primeru pa ima (odvisno od naloge) največ 3 moţnosti. Pri nalogah, povezanih s 

spretnostjo z ţogo (metanje, lovljenje, ciljanje) ima otrok na voljo 10 poskusov, kot 

končni rezultat pa upoštevamo kolikokrat je uspešno zaključil nalogo (prijel vrečko, 

zadel cilj). Ko pridobimo oceno izvedbe posamezne naloge, moramo pridobiti tudi 

skupno oceno uspešnosti pri celotni nalogi (kot omenjeno so namreč nekatere naloge 

sestavljene iz dveh delov – tam, kjer preverjamo prednostno in neprednostno 

roko/nogo). Do skupnega rezultata pridemo tako, da izračunamo aritmetično sredino 

obeh doseţkov (rezultata torej seštejemo in delimo z dva).  

 

Na zbirnem listu je ob posamezni nalogi tudi prostor za kvalitativno oceno otroka. 

Nekaj splošnih vedenjskih vzorcev je ţe napisanih, kar testatorju omogoča hitrejše 

beleţenje in natančnejše opazovanje. Pri analizi rezultatov moramo upoštevati tudi te 

ugotovljene oz. opaţene posebnosti.  

 

 

Tabela 2: Ocenjevanje testne naloge: primer za spretnost rok pri drugi 

starostni skupini (Henderson in Sudgen, 2005, str. 58).  

 

 

Prednostna roka   Neprednostna roka 

1. poskus …30 sek.…… 

2. poskus …28 sek.…… 

 1. poskus …25 sek.…… 

2. poskus …………….……  

   

7 let 8 let  ocena  7 let 8 let 

0 – 23 0 – 21  0       0  0 – 29 0 – 25 

24 – 27 22 – 23  1        1  30 – 31 26 – 28 

28 - 29 24  2       2  32 – 33 29 – 30 

30 – 33 25 – 27  3       3  34 – 37 31 – 32 

34 – 39 28 – 29  4       4  38 - 47 33 – 34 

40 + 30 +  5       5  48 + 35 + 

       

  SKUPNI DOSEŽEK NALOGE   

 

 
1 
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Ko zaključimo z vsemi nalogami na testu, dobimo 8 ocen. Vse ocene zberemo na 

notranjem delu prve strani zbirnega lista, kjer jih med sabo po področjih seštejemo. 

Najprej seštejemo ocene, ki preverjajo spretnosti rok (naj bo to rezultat A), nato 

seštejemo ocene iz nalog spretnosti z ţogo (rezultat B) in na koncu še ocene nalog 

statičnega in dinamičnega ravnoteţja (rezultat C). Če ţelimo pridobiti končno oceno 

gibalne učinkovitosti, seštejemo vrednosti A, B in C. V priročniku za testiranje je 

pretvorbena tabela, ki pokaţe v kateri percentilni razred sodi ta končna otrokova 

ocena. Najvišje število moţnih točk je 40, najniţje pa 0. Niţji kot je rezultat, manj teţav 

ima otrok.  

 

Če pa ţelimo preveriti samo uspešnost na posameznem področju, pa tisti rezultat (npr. 

rezultat A) pretvorimo v percentil (tudi to tabelo najdemo v priročniku). V Tabeli 3 so 

predstavljene mejne vrednosti po posameznih področjih, v Tabeli 4 pa mejne vrednosti 

za celotno oceno oškodovanosti.  

 

Percentilne norme pokaţejo deleţ otrok nad in pod določenim rezultatom. 5. percentil 

pomeni, da ima 5 % otrok v populaciji enak rezultat. Avtorji ABC gibanja so kot mejne 

norme postavili 5. in 15. percentilni razred. Za otroke, ki doseţejo rezultat 5. percentil 

ali manj se predpostavlja, da imajo večje teţave na področju gibanja. Za otroke, ki 

imajo rezultat med 5. in 15. percentilnim razredom obstaja velika verjetnost teţav. 

Otroci, ki pa na testiranju doseţejo rezultati, ki je višji od 15. percentila, pa so 

obravnavani kot otroci brez večjih teţav na področju gibanja.  

 

 

Tabela 3: Percentilne norme po področjih (Henderson in Sudgen, 2005, str. 146). 

 

 

 

 

 SPRETNOSTI ROK SPRETNOSTI Z ŢOGO 
STATIČNO IN DINAMIČNO 

RAVNOTEŢJE 

PERCENTIL 5. 15. 5. 15. 5. 15. 

4 – 5 let 9,5 6,5 6,0 3,0 9,0 5,0 

6 in več let 6,5 5,0 5,0 2,5 7,5 5,0 
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Tabela 4: Vrednost 5. in 15. percentila za skupno oceno oškodovanosti 

(Henderson in Sudgen, 2005, str. 130). 

 

 
 

Tabela 4 nam torej pove, da 5 let star otrok, ki na testu doseţe oceno nad 10.5, ţe 

kaţe na določene teţave, ki bi jim bilo potrebno posvetiti nekaj več pozornosti.  

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko torej ugotovimo več stvari. Najprej seveda ali 

ima otrok teţave ali ne (kar nam pove splošna ocena oškodovanosti). Podrobneje pa 

nam testni inštrumentarij omogoča tudi prepoznavanje specifičnega področja na 

katerem se teţave pojavljajo. Ali gre torej za splošne gibalne teţave, kjer otrok dosega 

niţje rezultate na vseh področjih ali pa gre za specifično teţavo, ki se izraziteje kaţe le 

na enem področju. Pri prepoznavanju teţav na posameznih področij moramo seveda 

biti bolj občutljivi, saj povzemajo le rezultate treh nalog. Vsekakor pa dejstvo, da smo 

teţave prepoznali, nakazuje na to, da se moramo otroku bolj posvetiti, če ţelimo 

odpraviti morebitni primanjkljaj.  

 

Kadar testiranje izvajamo pri pedagoškem delu, je zelo pomembno, da si sproti 

beleţimo tudi naša opaţanja. Kvalitativna ocena ima tu enako pomembno vlogo kot 

kvantitativna. Le na podlagi obeh lahko smiselno načrtujemo ustrezne oblike pomoči.  

 

ABC gibanja je torej pripomoček, ki v relativno kratkem času in na relativno enostaven 

način poda ustrezno sliko otrokovega funkcioniranja na gibalnem področju. Pomaga 

pri identifikaciji tistih otrok, ki v šoli morda dosegajo slabe rezultate na različnih 

področjih, čeprav teţava izvira iz gibalne neučinkovitosti. Prepoznavanje prave teţave 

je ključnega pomena pri načrtovanju ustreznih oblik pomoči, z namenom olajšati 

otroku vsakodnevno funkcioniranje. 

 

 

 

PERCENTIL 5. 15. 

4 – 5 let 17 10,5 

6 in več let 13,5 10 
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5 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V sklopu diplomskega dela sem se ukvarjala z zgodnjim odkrivanjem razvojne motnje 

koordinacije v poznem predšolskem obdobju, natančneje pri pet letnih otrocih.  

 

Teţave na področju gibanja lahko bistveno vplivajo na kvaliteto ţivljenja posameznika. 

Vendar pod teţave ne spadajo samo tiste, ki so na zunaj hitro prepoznane, kot so na 

primer, paraplegija, cerebralna paraliza, mišična distrofija ipd. Pri osebah, ki trpijo za 

omenjenimi boleznimi, je pričakovano, da določenih gibalnih nalog ne morejo opraviti. 

Obstaja pa tudi skupina teţav, ki na prvi pogled niso opazne in mednje sodi tudi RMK. 

Kljub temu, da se na zunaj ne vidi, pa ima prav tako veliko vlogo pri kreiranju 

vsakdana osebe, ki je z njo soočena. Ne gre namreč ''preprosto'' za teţave na gibalnem 

področju, ampak se manifestira skozi številna druga področja. Oseba, ki ima RMK, se 

bo tako teţko naučila uporabljati pribor, voziti s kolesom, zapenjati gumbe na majici, 

zavezati vezalke, pisati v zvezek, prepisovati s table, brati zemljevid, narediti preval, 

metati in ujemati ţogo, preskakovati ovire in med drugim tudi navezovati socialne stike 

(Ozbič, 2006; Filipčič, 2006; Terčon, 2011). Ker ima RMK tako zelo velik vpliv na 

posameznikovo ţivljenje, je zelo pomembno, da se jo pravočasno odkrije. Le tako se 

namreč lahko posamezniku zagotovi ustrezna pomoč, ki lahko bistveno vpliva na 

izboljšanje kvalitete ţivljenja.  

 

Zaradi omenjenih razlogov sem se tudi sama odločila ta problem podrobneje raziskati. 

Z ABC gibanja sem ţelela preveriti, ali lahko ţe v predšolskem obdobju pri otrocih 

prepoznamo RMK. Prav tako me je zanimalo, kakšna je pojavnost med dečki in 

deklicami in tako preveriti, če obstoječe norme veljajo tudi za populacijo, ki sem jo 

izbrala za vzorec. Najbolj me je zanimalo, ali imajo otroci z RMK teţave na vseh 

področjih gibanja ali pa je kakšno gibalno področje, kjer dosegajo povprečne rezultate. 

Tako bi namreč lahko prikazali, da neuspeh na enem področju ne pogojuje neuspeha 

na drugem in da moramo otroke vedno spodbujati k najboljšemu, ne pa od njih ţe 

vnaprej pričakovati najslabše. 
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5.1 CILJI 

 
Skladno s problemom raziskave smo si torej zastavili naslednje cilje:  

 

1. S pomočjo ABC gibanja ugotoviti pojavnost RMK v populaciji pet letnih otrok v 

ljubljanskih javnih vrtcih.  

 

2. Ugotoviti razmerje med spoloma glede pojavnosti RMK med pet letnimi otroci v 

ljubljanskih javnih vrtcih. 

 

3. Ugotoviti, ali imajo otroci, pri katerih bomo prepoznali RMK, teţave na vseh 

področjih gibalnih spretnosti (spretnosti rok ter spretnosti z ţogo) in sposobnosti 

(statično in dinamično ravnoteţje). 
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5.2 HIPOTEZE 

 

1. V populaciji pet letnih otrok v javnih ljubljanskih vrtcih bomo prepoznali otroke z 

RMK. 

 

2. V populaciji pet letnih otrok v javnih ljubljanskih vrtcih je več dečkov z RMK kot 

deklic. 

 

3. Pojavnost RMK v populaciji pet letnih otrok v ljubljanskih javnih vrtcih je med dečki 

višja kot med deklicami. 

 

4. Otroci, pri katerih bomo prepoznali RMK, bodo izkazovali tudi povprečne rezultate 

na nekaterih področjih gibalnih spretnosti in sposobnosti.  
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5.3 RAZISKOVALNA METODA 

 

5.3.1 OPIS VZORCA 

 

V vzorec je bilo zajetih 143 pet letnih otrok iz rednih javnih ljubljanskih vrtcev, katerih 

starši so predhodno privolili v raziskavo. Pri tem smo zajeli enakovredni deleţ dečkov 

(72) in deklic (71). V vzorec smo vključili tako mestne kot predmestne vrtce, iz njega 

pa smo izključili otroke, za katere so starši ali učitelji poročali o ţe diagnosticirani 

gibalni oviranosti, motnji v duševnem razvoju, motnji vida, motnji sluha ali motnji 

vedenja in osebnosti. 

 

5.3.2 MERSKI INŠTRUMENTARIJ 

 

Za namene testiranja smo uporabili ABC gibanja (Henderson in Sugden, 2005). 

Uporabili smo testne naloge za prvo starostno skupino, ki je namenjena testiranju 4, 5 

in 6 letnih otrok. Naloge vključujejo 8 nalog, ki preverjajo gibalne spretnosti (spretnosti 

rok in spretnosti z ţogo) ter gibalne sposobnosti (statično in dinamično ravnoteţje). 

RMK smo potrdili pri otrocih, ki so dosegli rezultat v 15. ali niţjem percentilnem 

razredu.  

 

5.3.3 POSTOPEK PRIDOBIVANJA PODATKOV 

 
Raziskavo smo izvedli v mesecu oktobru šolskega leta 2012/2013. V vzorec smo 

zajeli tiste otroke, katerih starši so predhodno podali soglasje za testiranje. Ta so nato 

potekala skupinsko v različnih javnih vrtcih po Ljubljani, ob tem pa smo vse otroke 

testirali v njihovih matičnih vrtcih. Testiranja smo izvajali v dopoldanskem času, 

poskrbeli pa smo za ustrezne prostorske pogoje (prostor smo ustrezno prezračili, 

otrokom smo omogočili dovolj prostora in časa za izvajanje nalog). V času testiranja 

smo upoštevali obstoječa temeljna načela kodeksa etike raziskovanja na področju 

druţboslovja – udeleţba na testiranju je bila tako povsem prostovoljna, otrokom smo 

omogočili moţnost odpovedi v času testiranja, poskrbeli pa smo tudi, da so bili vsi 

udeleţeni seznanjeni z vsebino in potekom raziskave. Zagotovili smo tudi anonimnost, 

zaupnost in zaščito osebnih podatkov.  
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5.3.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Na celotnem vzorcu smo opravili deskriptivno analizo podatkov. Surovim vrednostim 

posamezne naloge smo, glede na obstoječe norme (Henderson in Sugden, 2005), 

dodelili oceno med 0 in 5. Vse ocene smo nato sešteli in rezultatu, s pomočjo 

obstoječe tabele (Henderson in Sugden, str. 131), priredili ustrezni percentil. Otroci, 

katerih vrednosti so padle v 15. percentilni razred ali niţje, so bili prepoznani kot otroci 

z RMK. Za ugotavljanje pojavnosti RMK in razmerje med spoloma smo računali 

frekvenčno porazdelitev. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Tabela 5: Povzetek testnih rezultatov. 

 

 

 

V Tabeli 5 lahko vidimo razporeditev števila testiranih otrok po spolu ter število otrok s 

prepoznano RMK v celoti in glede na spol. Skupaj je bilo torej testiranih 143 pet letnih 

otrok, od tega 72 dečkov in 71 deklic. Po dokončani analizi rezultatov smo ugotovili, 

da je od tega 10 takšnih, ki dosegajo oceno 15. percentilni razred ali niţje, kar je bila 

naša meja za določanje RMK. Od 10-ih otrok, ki imajo RMK je 6 dečkov in 4 deklice.  

 

 

Na podlagi Tabele 5 smo naredili podrobnejšo analizo za hipoteze 1, 2 in 3, kar 

predstavljamo v nadaljevanju.  

  

 
ŠTEVILO TESTIRANIH 

OTROK 
PREPOZNANO ŠTEVILO 

OTROK Z RMK 

DEČKI 72 6 

DEKLICE 71 4 

SKUPAJ 143 10 
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6.1 HIPOTEZA 1  

V populaciji pet letnih otrok v javnih ljubljanskih vrtcih bomo prepoznali 

otroke z RMK.  

 

 

Graf 5: Delež otrok s prepoznano RMK. 

 

Če torej upoštevamo rezultate iz Tabele 5, ugotovimo, da ima od skupno 143-ih otrok, 

10 otrok znake RMK, kar predstavlja 7 % vzorca. Naše ugotovitve sovpadajo z do sedaj 

narejenimi raziskavami na tem področju, saj je Kalar (2008) pri pisanju svoje 

doktorske disertacije prišla do enake ugotovitve. Tako lahko zaključimo, da je deleţ 

otrok z RMK v javnih ljubljanskih vrtcih enak glede na deleţ celotne populacije.  

 

Ker smo v raziskovanem vzorcu prepoznali otroke z RMK, lahko torej hipotezo 1 

potrdimo.  

  

93% 

7% 

Otroci, pri katerih RMK
ni bila prepoznana.

Otroci, pri katerih smo
prepoznali RMK.
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6.2 HIPOTEZA 2 

 
V populaciji pet letnih otrok v javnih ljubljanskih vrtcih je več dečkov z 

RMK kot deklic. 

 

Graf 6: Delež dečkov in deklic z RMK. 
 
Podatki v Tabeli 5 kaţejo, da je bilo, od skupno 10-ih otrok s prepoznano RMK, 6 

dečkov in 4 deklice. Če te podatke pretvorimo v procente, ugotovimo, da je deleţ 

dečkov v populaciji 4,2 %, deleţ deklic pa 2,8 % (Graf 6), kar predstavlja razmerje 

1,5:1.  

 

Ugotovili smo torej, da je v populaciji pet letnih otrok v javnih ljubljanskih vrtcih deleţ 

dečkov z RMK večji kot deleţ deklic, zato lahko tudi hipotezo 2 potrdimo.  

 

Zakaj je dečkov z RMK več kot deklic so poskušali ugotoviti različni avtorji. Cratty (v 

Kalar, 2008) meni, da je to posledica neenake otroške igre, saj se fantje preko nje bolj 

izkazujejo in potrjujejo kot deklice in posledično jo je pri njih laţje prepoznati. S tem se 

strinja tudi Terčon (2013), ki pravi, da je lahko razlog v drugačni izbiri aktivnosti deklic 

in dečkov. Dekleta se namreč raje posluţujejo iger vlog, kot pa skakanja za ţogo. 

Posledično bi lahko na testu dosegale slabše rezultate zaradi pomanjkanja tovrstnih 

izkušenj. Rodger in sodelavci (2003, pridobljeno 1. 9. 2014 iz 

http://www.sciencedirect.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii 

/S0167945703000666#) razlog pripisujejo večji hitrosti zorenja osrednjega ţivčevja 

pri deklicah. Ugotavljajo namreč, da imajo pet letne deklice manjši skupni volumen 

velikih moţganov kot dečki, kar pomeni, da se določene ţivčne poti pri njih inhibirajo 

hitreje. Hitrejši razvoj moţganskih struktur pa pripomore tudi k boljši koordinaciji 

gibanja.  

93,0% 

4,2% 

2,8% 
Otroci brez RMK.

Dečki z RMK.
Deklice z RMK.

http://www.sciencedirect.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii/S0167945703000666
http://www.sciencedirect.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii/S0167945703000666
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6.3 HIPOTEZA 3 

Pojavnost RMK v populaciji pet letnih otrok v ljubljanskih javnih vrtcih je 

med dečki višja kot med dekleti. 

 

Graf 7: Pojavnost RMK znotraj vzorca dečkov in deklic. 

 

Graf 7 prikazuje pojavnost RMK znotraj vzorca fantov in znotraj vzorca deklic.  

Od skupno 72-ih testiranih dečkov jih je 6 kazalo znake RMK. To predstavlja 8,3 % 

vseh dečkov.  

 

Med deklicami je pojavnost nekoliko drugačna. Skupaj smo jih testirali 71 in od tega 

so štiri dosegle rezultat, ki je nakazoval RMK. Če to pretvorimo v odstotke, ugotovimo, 

da je pojavnost RMK znotraj deklic 5,6 %. 

 

Na podlagi raziskave smo torej ugotovili, da je pojavnost RMK med dečki višja kot med 

deklicami, zato lahko tudi hipotezo 3 potrdimo.  
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6.4 HIPOTEZA 4  

Otroci, pri katerih bomo prepoznali RMK, ne bodo imeli težav na vseh 

področjih gibalnih spretnosti in sposobnosti.  

 
Na podlagi analize rezultatov smo na vzorcu 143-ih otrok torej prepoznali 10 tistih, ki 

kaţejo znake RMK. Da bi preverili njihovo uspešnost na posameznih področjih gibalnih 

spretnosti in sposobnosti, smo vse rezultate zbrali v tabelo (Tabela 6). V tabeli so 

predstavljeni rezultati glede na spol, glede na področje merjenja in glede na naloge 

znotraj gibalnega področja. Tako v vrsticah najdemo ocene za vse otroke, in sicer 

najprej ocene pri posameznih nalogah, nato skupni doseţek pri posameznem sklopu 

nalog (označen odebeljeno), temu sledi končna ocena njegove uspešnosti ter na 

koncu še podatek o ustreznem percentilnem razredu, v katerega se je otrok, na 

podlagi ocene, uvrstil. V tabeli so dečki označeni z modro, deklice pa z vijolično barvo. 

Zaradi ohranitve tajnosti podatkov jih nismo poimenovali, ampak smo jih oštevilčili z 

zaporednimi številkami. Dečki imajo števila od 1 do 6, deklice pa od 1 do 4. 

 

Z rdečo barvo so označene najvišje skupne ocene na posameznem področju merjenja, 

z zeleno pa najniţje. Skupna ocena predstavlja seštevek vseh ocen pri posameznih 

nalogah. Višja vsota torej nakazuje več teţav na gibalnem področju. Na področju 

spretnosti z roko je bila najvišja doseţena ocena 9,5, ki jo je dosegel deček 5. Na 

področju spretnosti z žogo je bila najvišja ocena 7, dosegel pa jo je deček 1. Na 

področju statičnega in dinamičnega ravnotežja je bila najvišja ocena zopet 9,5, 

dosegel pa jo je deček 2. Opazili smo, da so vse najvišje vrednosti dosegali dečki, kar 

kaţe na to, da se pri njih teţave pojavljajo izraziteje, prav tako pa smo opazili, da ni le 

eden dosegel najvišjega rezultata na vseh področjih, kar ţe kaţe na to, da teţave 

posameznika niso na vseh področjih enako izrazito izraţene. 

 

Najniţja ocena na področjih spretnosti z roko in spretnosti z ţogo je bila 0. Prvo je 

dosegla deklica 4, drugo pa deček 6. Na področju statičnega in dinamičnega 

ravnoteţja pa je najniţja ocena 0,5. Ocena 0 na posameznem področju pomeni, da 

otrok pri teh nalogah nima teţav, oziroma, da je bil njegov rezultat skladen s 

povprečnimi rezultati v populaciji. Dejstvo, da so rezultat 0 dosegali otroci, pri katerih 

je bila prepoznana RMK, zopet govori o tem, da teţave na enem področju ne 

pogojujejo teţav na ostalih področjih.  
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Pod Tabelo 6 so predstavljene aritmetične sredine (M) doseţkov otrok pri posamezni 

nalogi. Aritmetična sredina nam pove, kakšno oceno so otroci v povprečju dosegali na 

posameznih nalogah. Na podlagi te vrednosti lahko ugotovimo, da so otroci imeli 

največ teţav pri nalogi preskakovanja vrvi (M = 3,8), najmanj pa pri nalogi hoje po 

prstih (M = 0,1). Zelo zanimivo je, da obe nalogi preverjata isto sposobnost in sicer 

dinamično ravnoteţje. Pričakovali bi, da bo otrok, ki ima teţave z dinamičnim 

ravnoteţjem imel teţave na vseh področjih dinamičnega ravnoteţja. Vendar se je 

izkazalo, da temu ni tako. Res je, da obe nalogi preverjata isto sposobnost, a terjata 

povsem drugačen način načrtovanja in izvedbe naloge. Naloga hoje po prstih je 

počasna in med izvajanjem omogoča kompenzacijo gibanja (gibanje se izvaja po teoriji 

odprte zanke). Naloga preskakovanja pa je eksplozivna, hitra in terja načrtovanje 

celotnega giba naenkrat (vmes giba ne moremo spreminjati). Gibanje se izvede po 

teoriji zaprte zanke. Otroci z RMK pa imajo ravno na tem področju izrazite teţave. 

 

V nadaljevanju sledi podrobna analiza rezultatov posameznega otroka.
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Tabela 6: Rezultati otrok, pri katerih je bila prepoznana RMK. 

 

ZAP. 
ŠT. 

OTROK SPRETNOSTI Z ROKO SPRETNOSTI Z ŽOGO 
STATIČNO IN DINAMIČNO 

RAVNOTEŽJE 
SKUPNI 

SEŠTEVEK 
OCEN 

CENTILNI 
RAZRED 

  

  VSTAVLJANJE 
KOVANCEV 

NIZANJE 
KOCK 

SLEDENJE 
KOLESARSKI 

STEZI 
Ʃ1 

LOVLJENJE 
VREČKE S 
FIŽOLOM 

KOTALJENJE 
ŽOGE V GOL Ʃ2 

STOJA 
NA ENI 
NOGI 

PRESKAKOVANJE 
VRVI 

HOJA 
PO 

PRSTIH 
Ʃ3 Ʃ1+ Ʃ2+ Ʃ3 P 

1 DEČEK 1 0 4 3 7 4 3 7 2 5 0 7 21 3 

2 DEČEK 2 2,5 2 3 7,5 3 0 3 4,5 5 0 9,5 20 4 

3 DEČEK 3 1 2 4 7 0 2 2 2,5 3 0 5,5 14,5 8 

4 DEČEK 4 2,5 1 2 5,5 0 2 2 2 5 0 7 14,5 8 

5 DEČEK 5 4,5 5 0 9,5 3 0 3 0,5 0 1 1,5 14 9 

6 DEČEK 6 2,5 4 0 6,5 0 0 0 0,5 5 0 5,5 12 12 

  

7 DEKLICA 1 4,5 2 1 7,5 0 1 1 0,5 5 0 5,5 14 9 

8 DEKLICA 2 3,5 1 3 7,5 0 3 3 2 0 0 5 12,5 11 

9 DEKLICA 3 4 3 0 7 4 1 5 0,5 0 0 0,5 12,5 11 

10 DEKLICA 4 0 0 0 0 0 3 3 2,5 5 0 7,5 10,5 15 
  

 M 2,5 2,4 1,6 6,5 1,4 1,5 2,9 1,75 3,8 0,1 5,5 / / 
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6.4.1 DEČEK 1  

 
Graf 8: Prikaz ocen pri posamezni nalogi (deček 1). 

 

Tabela 7: Uvrstitev v percentilne razrede pri posameznih nalogah (deček 1). 

 

V Grafu 8 si lahko ogledamo grafični prikaz ocen dečka 1 pri vsaki nalogi, Tabela 7 pa 

prikazuje seštevek njegovih ocen na posameznem gibalnem področju, pripadajoči 

percentilni razred ter končni doseţek otroka na ABC gibanja.  

 

Ţe iz Grafa 8 je razvidno, da ima deček teţave na vseh treh področjih gibanja. Na 

podlagi Tabele 7 ugotovimo, da povsod dosega percentilni razred pod 15, na področju 

spretnosti z ţogo pa celo pod 5. Končna ocena njegovega funkcioniranja je precej 

slaba, saj je dosegel rezultat, ki sovpada s 3. percentilnim razredom, kar kaţe na 

izrazitejše teţave na gibalnem področju. 

 

Največ teţav je imel deček pri nalogi preskakovanja ovire, kjer je dosegel oceno 5, kar 

pomeni, da naloge niti v treh poskusih ni uspešno opravil. To področje zahteva 

PODROČJE SKUPNA OCENA PERCENTILNI RAZRED 

Spretnost rok 7 pod 15 

Spretnosti z žogo 7 pod 5 

Statično in dinamično ravnotežje 7 pod 15 
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sposobnost hitrega, eksplozivnega giba, ki ga je potrebno načrtovati v celoti, saj ga 

med izvedbo ne moremo spreminjati. Nizek rezultat je dosegel tudi pri obeh nalogah, 

ki preverjata spretnosti z ţogo. To gibalno področje mu predstavlja največ teţav, saj je 

na njem dosegel oceno pod 5. percentilom. Obe nalogi, ki ga pokrivata, terjata dobro 

medsebojno usklajenost rok. Ţogo teţko ujamemo, če roki ne delujeta skladno, v gol 

pa teţko zakotalimo ţogo, če oko in roka ne delujeta koordinirano. Ker se teţave 

pojavljajo na obeh nalogah spretnosti z žogo, je razumljivo, da ima učenec teţave tudi 

pri nalogah, ki konkretneje preverjajo samo spretnosti rok. Teţave so se tu pojavile 

ravno pri nalogah, ki preverjajo koordinacijo oko-roka ter koordinacijo obeh rok ob 

izvedbi ene dejavnosti.  

 

Zanimivo pa je, da kljub temu, da njegovi rezultati kaţejo izrazite teţave, pri dveh 

nalogah dosega povsem povprečne rezultate. To sta nalogi vstavljanja kovancev v 

škatlico in hoje po prstih. Prva naloga preverja spretnost hitrega in zanesljivega 

gibanja rok, kjer je očitno uspešen. Druga pa se navezuje na sposobnost ohranjanja 

dinamičnega ravnoteţja in zahteva počasno in nadzirano gibanje. 

 

Na podlagi zgoraj omenjenih rezultatov lahko za dečka 1 ugotovimo, da neuspešnost 

na vseh področjih zanj ne pomeni nujno tudi neuspešnosti pri vseh nalogah. 

  



73 

6.4.2 DEČEK 2 

 
Graf 9: Prikaz ocen pri posamezni nalogi (deček 2). 

 
Tabela 8: Uvrstitev v percentilne razrede pri posameznih nalogah (deček 2). 

 
Tudi pri dečku 2 se teţave kaţejo na vseh področjih. Podrobnejši pregled pokaţe, da 

se pri vseh sklopih nalog uvršča v 15. ali niţji percentilni razred, skupna ocena 

uspešnosti pa ga uvršča v 4. percentil. Največ teţav ima na področju ravnoteţja, tako 

statičnega kot dinamičnega. Učenec ima torej teţave z vzdrţevanjem enakega giba 

(stoja na eni nogi) ter eksplozivnim, hitrim gibanjem (preskakovanje ovire). Enako kot 

deček 1 pa tudi ta fant nima večjih teţav s hojo po prstih, torej počasnejšim, 

nadzorovanim gibanjem, ki zahteva nadzor telesa ob gibanju v stabilnem okolju. 

 

Na področju spretnosti rok se teţave pri njem pojavljajo pri vseh treh nalogah. Iz tega 

lahko sklepamo, da ima teţave pri vseh dejavnostih, ki terjajo dobro medsebojno 

koordinacijo rok ter koordinacijo oko-roka. Zanimivo pa je, da kljub temu pri nalogi 

kotaljenja žoge v gol dosega dobre rezultate. Tudi ta naloga namreč zahteva dobro 

koordinacijo oko-roka (kot naloga sledenja kolesarski stezi, kjer je imel teţave). 

PODROČJE SKUPNA OCENA PERCENTILNI RAZRED 

Spretnost rok 7,5 pod 15 

Spretnosti z žogo 3 15. 

Statično in dinamično ravnotežje 9,5 pod 5 
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Kotaljenje žoge v gol zahteva nekoliko drugačen nadzor telesa kot pisanje po papirju, 

kjer so finomotorične spretnosti bolj v ospredju. Ob pisanju ima namreč precej omejen 

prostor, ki zahteva še višjo stopnjo nadzora telesa. Njegov neuspeh pri nalogi sledenja 

kolesarski stezi je bil lahko tudi posledica niţje zbranosti ali utrujenosti. Moţno je tudi, 

da ima deček pri igri z žogo več izkušenj in je bil zato uspešnejši. Vsekakor bi ga bilo 

priporočljivo ponovno testirati in tako preveriti, zakaj je prišlo do odstopajočih 

rezultatov na teh dveh področjih.  

 

Ne glede na nekoliko odstopajoče rezultate pri teh dveh nalogah, lahko na podlagi 

ostalih ocen in doseţkov ugotovimo, da se teţave pri njem vseeno ne pojavljajo 

povsod. Iz tega lahko sklepamo, da ima deček 2 kljub izrazitim teţavam pri nekaterih 

nalogah tudi svoja močna področja, kjer dosega povsem povprečne rezultate. 
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6.4.3 DEČEK 3 

 

Graf 10: Prikaz ocen pri posamezni nalogi (deček 3). 

 

Tabela 9: Uvrstitev v percentilne razrede pri posameznih nalogah (deček 3). 

 

 
Zbrani rezultati za dečka 3 nakazujejo, da ima na nekaterih gibalnih področjih več, na 

drugih pa manj teţav. Čeprav je imel pri nekaterih nalogah izrazite teţave, je bil pri 

drugih povsem uspešen (lovljenje vrečke s fižolom in hoja po prstih). Največ teţav je 

imel z nalogami, ki zahtevajo dobro spretnost rok, še posebej s tistimi, ki terjajo dobro 

koordinacijo oko-roka (sledenje kolesarski stezi). To potrjuje tudi dejstvo, da je bil pri 

nalogi kotaljenja žoge v gol le delno uspešen (tudi ta naloga terja dobro koordinacijo 

oko-roka). Najbolj uspešen je sicer bil pri dejavnostih z ţogo. Na tem področju se, 

glede na rezultate, uvršča celo nad 15. percentilni razred. Na področju ravnoteţja se 

zopet kaţe razlika med nalogama, ki preverjata sposobnost dinamičnega ravnoteţja. 

Tudi deček 3 je imel teţave s preskakovanjem ovire, medtem ko mu hoja po prstih ni 

povzročala večjih teţav.  

 

Za dečka 3 lahko na podlagi zbranih rezultatov sklepamo, da bo pri ustrezno izbranih 

gibalnih nalogah lahko tudi on uspešen.   
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Statično in dinamično ravnotežje 5,5 pod 15 

 14,5 8 

0 1 2 3 4 5

VSTAVLJANJE KOVANCEV

NIZANJE KOCK

SLEDENJE KOLESARSKI STEZI

LOVLJENJE VREČKE S FIŽOLOM

KOTALJENJE ŽOGE V GOL

STOJA NA ENI NOGI

PRESKAKOVANJE VRVI

HOJA PO PRSTIH

1 

2 

4 

0 

2 

2,5 

3 

0 

SPRETNOST ROK 

SPRETNOSTI Z ŽOGO 

STATIČNO IN DINAMIČNO RAVNOTEŽJE 



76 

6.4.4 DEČEK 4 

  
Graf 11: Prikaz ocen pri posamezni nalogi (deček 4). 

 

Tabela 10: Uvrstitev v percentilne razrede pri posameznih nalogah (deček 4). 

 
 
Rezultati dečka 4 so precej zanimivi. Skupno je na celotnem testu dosegel 14,5 točk, 

kar ga uvršča v 8. percentilni razred in nakazuje zmerno obliko gibalnih teţav. 

Podrobnejši pregled po področjih pa pokaţe, da ima izrazitejše teţave le na področju 

statičnega in dinamičnega ravnoteţja, saj je le tu dosegel oceno, ki seţe pod 15. 

percentil (Tabela 10). Tako pri nalogah spretnosti z žogo in spretnosti rok se je torej 

uvrstil nad 15. percentilni razred, kar nam pove, da dosega rezultate, primerljive z 

vrstniki brez gibalnih teţav. 

 

Ti rezultati nam dobro prikaţejo raznolikost gibalnih teţav pri enem otroku in 

pomembnost ustreznega testiranja, ki ne zajame le enega področja, ampak se usmeri 

na vse, saj lahko otroku le tako zagotovimo kakovostno obravnavo. 
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6.4.5 DEČEK 5 

 

Graf 12: Prikaz ocen pri posamezni nalogi (deček 5). 

 

Tabela 11: Uvrstitev v percentilne razrede pri posameznih nalogah (deček 5). 

 
Podrobna analiza rezultatov dečka 5 ponovno kaţe na veliko odstopanje v stopnji 

teţav na različnih gibalnih področjih (Graf 12). Izrazitejše teţave se pri fantu kaţejo le 

pri nalogah ročnih spretnosti, kjer se dejansko uvršča pod 5. percentilni razred (Tabela 

11). Na ostalih področjih so njegove teţave na zgornji meji (spretnosti z ţogo) ali pa jih 

sploh nima (statično in dinamično ravnoteţje).  

 

Ta deček ima torej večje teţave pri nalogah, ki terjajo dobro medsebojno koordinacijo 

rok, začenjajo se ţe pri koordiniranih gibih grobe motorike (lovljenje vrečke s fižolom) 

in se posledično odraţajo tudi pri koordiniranih finomotoričnih gibih (nizanje kock ter 

vstavljanje kovancev). 

 

Rezultati dečka 5 nam torej kaţejo, da se pri njem gibalne teţave zaradi RMK ne 

odraţajo na vseh področjih - kljub temu, da so na enem precej izrazite, so na drugem 

povsem odsotne. 

PODROČJE SKUPNA OCENA PERCENTILNI RAZRED 

Spretnost rok 9,5 5. 

Spretnosti z žogo 3 15. 

Statično in dinamično ravnotežje 1,5 nad 15 
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6.4.6 DEČEK 6 

 
Graf 13: Prikaz ocen pri posamezni nalogi (deček 6). 

 

Tabela 12: Uvrstitev v percentilne razrede pri posameznih nalogah (deček 6). 

 

 

Deček 6 je na celotnem testiranju dosegel zelo zanimive rezultate, ki se po področjih 

precej razlikujejo. Graf 13 nam nazorno pokaţe izrazito neuspešnost pri dveh nalogah, 

medtem ko je pri ostalih šestih dokaj uspešen, če ne celo povsem povprečen. To 

ugotovitev potrjujejo rezultati v Tabeli 12, kjer lahko vidimo, da deček samo na enem 

področju nalog dosega rezultate pod 15. percentilom (statično in dinamično 

ravnoteţje). Precej odstopa rezultat pri preskakovanju vrvi, kjer je deček dosegel 

najslabšo moţno oceno. Na podlagi rezultatov lahko torej sklepamo, da ima fant 

teţave z načrtovanjem hitrih in eksplozivnih gibov ter usklajenim gibanjem rok.  

 

PODROČJE SKUPNA OCENA PERCENTILNI RAZRED 

Spretnost rok 6,5 15. 

Spretnosti z žogo 0 nad 15 

Statično in dinamično ravnotežje 5,5 pod 15 
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6.4.7 DEKLICA 1 

 
Graf 14: Prikaz ocen pri posamezni nalogi (deklica 1). 

 

Tabela 13: Uvrstitev v percentilne razrede pri posameznih nalogah (deklica 1). 

 
 

Graf 14 in Tabela 13 nam prikazujeta rezultate, ki jih je na testiranju dosegla deklica 

1. Uvrstila se je v deveti percentilni razred, kar nakazuje zmerno obliko gibalnih teţav. 

Na podlagi Grafa 14 lahko vidimo, da le pri dveh nalogah dosega precej slabe 

rezultate, pri ostalih šestih pa je bila dokaj uspešna. Kljub temu skupni seštevek 

njenih ocen nakazuje teţave na gibalnem področju. Največ jih ima pri nalogah 

spretnosti rok, še posebej pri dejavnosti vstavljanja kovancev – torej pri nalogi, ki 

preverja hitrost in zanesljivost gibanja rok. Zaradi opaznih teţav pri nalogi 

preskakovanja vrvi lahko sklepamo, da ima deklica precejšnje teţave tudi z nalogami, 

ki terjajo hitro in eksplozivno gibanje.  

 

 

. 
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6.4.8 DEKLICA 2 

 
Graf 15: Prikaz ocen pri posamezni nalogi (deklica 2). 

 
 
Tabela 14: Uvrstitev v percentilne razrede pri posameznih nalogah (deklica 2). 

 
 

Grafični prikaz rezultatov deklice 2 (Graf 15) nam lepo pokaţe razporejenost njenih 

teţav po področjih. Na podlagi Tabele 14 lahko ugotovimo, da učenka le na dveh 

področjih dosega 15. ali niţji percentilni razred, na enem pa je uvrščena celo nad 15. 

percentil. To pomeni, da ima deklica nekaj teţav na gibalnem področju, ki pa se ne 

izraţajo na vseh področjih. Največ teţav ima sicer s koordinacijo obeh rok in 

koordinacijo oko-roka, zato je bila pri nalogah, ki terjajo dobro razvitost te spretnosti, 

manj uspešna. Ker je tudi kotaljenje žoge v gol pogojeno z dobro koordinacijo oko-

roka, je razumljivo, da je imela deklica tudi na tem področju teţave.  
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6.4.9 DEKLICA 3 

 
Graf 16: Prikaz ocen pri posamezni nalogi (deklica 3). 

 

Tabela 15: Uvrstitev v percentilne razrede pri posameznih nalogah (deklica 3). 

 

Rezultati deklice 3, prikazani v Grafu 16, nam kaţejo večjo neuspešnost na področju 

spretnosti rok in nalogi lovljenja predmeta. Deklica ima teţave s hitrim in natančnim 

gibanjem rok ter njunim usklajenim medsebojnim delovanjem. Omenjena spretnost je 

potrebna tako pri nizanju kock na vrvico, kjer ena roka sledi drugi, kot pri lovljenju 

predmeta, kjer morata roki, če ţelimo biti uspešni, delovati skladno. Če tega nismo 

sposobni, predmeta ne moremo ujeti. Pri ostalih nalogah je bila deklica uspešna in 

njen rezultat je bil skladen s povprečnimi doseţki vrstnikov.  

 

 

PODROČJE SKUPNA OCENA PERCENTILNI RAZRED 

Spretnost rok 7 pod 15 

Spretnosti z žogo 5 pod 15 

Statično in dinamično ravnotežje 0,5 nad 15 
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6.4.10 DEKLICA 4 

 
Graf 17: Prikaz ocen pri posamezni nalogi (deklica 4). 

 
Tabela 16: Uvrstitev v percentilne razrede pri posameznih nalogah (deklica 4). 

 

 

Deklica 4 je dosegla najboljši rezultat izmed vseh otrok, pri katerih smo prepoznali 

RMK. Uvrstila se je ravno v 15. percentilni razred, ki predstavlja zgornjo mejo pri 

določanju gibalnih teţav z ABC gibanja. Tudi Graf 17 nam kaţe, da ima deklica večje 

teţave le na enem področju, in sicer pri nalogah statičnega in dinamičnega ravnoteţja. 

Nekaj teţav je imela tudi pri kotaljenju žoge v gol, a ker je bila pri vseh drugih nalogah, 

ki preverjajo sposobnost koordinacije, zelo uspešna, je moţno, da je bila pri izvajanju 

te naloge manj uspešna zaradi katerega drugega dejavnika (utrujenost, pomanjkanje 

pozornosti ali izkušenj). Za potrditev teţav na tem področju bi bilo potrebno deklico 

ponovno testirati oziroma njeno uspešnost preveriti še z drugimi nalogami. Ker je 

deklica nasploh dosegala dobre rezultate in je njena vrednost ocene zelo mejna, bi bilo 

deklico v vsakem primeru dobro čez nekaj časa ponovno testirati. Neuspeh pri nalogi 
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preskakovanja vrvi je lahko povezan tudi s pomanjkanjem izkušenj oziroma s strahom 

pred tovrstnimi nalogami.  

 

Trenutni rezultati nam torej kaţejo veliko neskladje med dekličinimi teţavami na 

posameznih področjih. Njena uspešnost na petih izmed osmih nalog je zelo dober 

pokazatelj tega, da čeprav se pri njej pojavljajo gibalne teţave, se le te ne pojavljajo 

nujno na vseh področjih gibalnih spretnosti in sposobnosti.  

 

Natančna analiza pridobljenih rezultatov nam torej pokaţe, da sta bila izmed 10-ih 

otrok, pri katerih je bila prepoznana RMK, le dva takšna, ki sta se na vseh treh 

področjih nalog uvrstila pod 15. percentil (deček 1 in deček 2). Ostalih osem otrok se 

je vsaj na enem področju uvrstilo nad 15. percentilni razred, deček 4 pa celo na dveh. 

Poleg tega smo ugotovili, da sta tudi deček 1 in deček 2, dosegla dober (povprečen) 

rezultat vsaj pri eni nalogi. Nihče izmed testiranih otrok z gibalnimi teţavami ni torej 

dosegel podpovprečnega rezultata pri vsaki izmed osmih gibalnih nalog.  

 

Na podlagi teh ugotovitev lahko trdimo, da čeprav imajo otroci, ki so bili v raziskavi 

prepoznani kot otroci z RMK precej izrazite gibalne teţave, ni nujno da se te pojavljajo 

pri vseh gibalnih nalogah. Sklepamo celo, da je namreč precej verjetno, da se teţave 

pri eni osebi ne bodo pojavile ne vseh področjih. Otroci, pri katerih bomo torej 

prepoznali RMK, bodo najverjetneje izkazovali tudi povprečne rezultate na nekaterih 

področjih gibalnih spretnosti in sposobnosti, kar potrjuje našo hipotezo 4.  
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7 SKLEPI 

 

Raziskava v pričujočem diplomskem delu se ukvarja z odkrivanjem pet letnih otrok z 

razvojno motnjo koordinacije. Testiranja so potekala oktobra 2012, v vzorec pa je bilo 

zajetih 143 otrok iz javnih ljubljanskih vrtcev. Otroke smo testirali s testnim 

inštrumentarijem ABC gibanja, ki preverja otrokove gibalne sposobnosti na treh 

različnih področjih spretnosti in sposobnosti. S pomočjo testnega inštrumentarija smo 

poskušali najti odgovore na zastavljena vprašanja.  

 

Cilje, ki smo si jih zastavili, smo v celoti dosegli.  

 

1. S pomočjo ABC gibanja ugotoviti pojavnost RMK v populaciji pet letnih 

otrok v javnih ljubljanskih vrtcih.  

 

Testni rezultati so pokazali, da je bilo izmed 143-ih testiranih otrok 10 takšnih, ki so na 

ABC gibanja dosegli 15. ali niţji percentilni razred (kar je bila naša meja za 

prepoznavanje RMK). To prestavlja 7 % testirane populacije otrok. Naš rezultat 

sovpada z do sedaj narejenimi raziskavami na tem področju. Na podlagi dobljenih 

rezultatov smo lahko hipotezo 1 potrdili.  

 

2. Ugotoviti razmerje med spoloma glede pojavnosti RMK med pet letnimi 

otroci v javnih ljubljanskih vrtcih. 

 

Izmed vseh testiranih otrok je bila RMK prepoznana pri desetih. Od tega je bilo 6 

dečkov (4,2 %) ter 4 deklice (2,8 %). Ugotovili smo tudi, da je znotraj populacije dečkov 

(8,2 %) višji deleţ otrok z RMK, kot znotraj deklic (5,3 %).  

 

Ker smo v vzorcu prepoznali večji deleţ dečkov kot deklic in ker je bila pojavnost med 

dečki višja kot med deklicami, smo lahko potrdili tudi hipotezi 2 in 3. 
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3. Ugotoviti ali imajo otroci, pri katerih bomo prepoznali RMK, težave na 

vseh področjih gibalnih spretnosti (spretnost rok ter spretnosti z žogo) in 

sposobnosti (statično in dinamično ravnotežje). 

 

Za pridobitev odgovora na zastavljeni cilj smo podrobno analizirali rezultate vseh 

desetih otrok, pri katerih je bila prepoznana RMK. Ugotovili smo, da sta imela le dva 

dečka teţave na vseh treh področjih gibalnih spretnosti in sposobnosti. Njun rezultat je 

bil najslabši izmed vseh desetih, saj sta se uvrstila v 3. in 4. percentilni razred, kar 

nakazuje resnejše teţave na gibalnem področju. Ostalih osem otrok je doseglo 

povprečne rezultate vsaj na enem področju gibalnih spretnosti in sposobnosti. Na 

podlagi tega lahko sklepamo, da čeprav ima oseba gibalne teţave, še ne pomeni, da 

bo neuspešna pri vseh gibalnih nalogah. Izkazalo se je namreč, da ima otrok lahko 

teţave le na enem področju, pa bo še vedno lahko prepoznan kot otrok z RMK. Ta 

ugotovitev nas opozarja na previdnost pri prepoznavanju teţav, saj so lahko ob 

nepravilni izbiri testnih nalog prezrte in otrok ni deleţen ustrezne pomoči.  

 

Ugotovili smo tudi, da prihaja do velikih razlik v doseţkih znotraj posameznega 

področja merjenja. Za najbolj diskriminatorni sta se tako izkazali nalogi, ki preverjata 

dinamično ravnoteţje. Čeprav v osnovi preverjata enako sposobnost, pa zahtevata 

povsem drugačen nadzor telesa in pristop k nalogi, kar testatorju omogoča dober 

vpogled v morebiten izvor otrokovih teţav.  

 

Opazili smo tudi povezavo med nalogami, ki preverjajo spretnost z roko in nalogami, ki 

preverjajo spretnosti z ţogo. Otroci, ki so dosegli slab rezultat pri nalogi lovljenja vrečke 

s fižolom, so praviloma dosegli tudi slab rezultat pri nalogi nizanja kock. Obe nalogi sta 

povezani z dobro koordinacijo rok, naša domneva pa je, da otrok, ki nima dobro 

usvojene grobe motorične dejavnosti rok (lovljenje vrečke s fižolom), teţje dosega 

dobre rezultate pri nalogah, ki terjajo dobro finomotorično koordinacijo.  

 

Pridobljeni rezultati so nam torej dobro prikazali raznolikost gibalnih doseţkov otrok z 

RMK, predvsem pa so potrdili našo hipotezo 4, da so lahko tudi otroci z gibalnimi 

teţavami povsem povprečni pri izvajanju različnih gibalnih nalog. To daje veliko 

vrednost naši raziskavi, saj daje vsem, ki se ukvarjajo s prepoznavanjem RMK vedeti, 

da morajo biti ob tem zelo previdni in natančni. V pomoč je lahko tudi učiteljem 

športne vzgoje, saj natančno opredeljuje teţave otrok z RMK in preko različnih 
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preprostih nalog opisuje moţnosti zgodnjega prepoznavanja, ki je bistvenega pomena 

za uspešno odpravljanje otrokovih teţav.  

 

V prihodnje bi bilo dobro otroke, ki so bili zajeti v vzorec, ponovno testirati. Predvsem 

tiste, ki so na testu dosegli zelo mejne rezultate. Tako bi lahko tudi preverili, ali drţi 

Rodgerjeva (2003) teorija o kasnejšem razvoju moţganskih struktur, ki dečkom pri 

petih letih še onemogoča obvladovanje določenih gibalnih spretnosti in sposobnosti. 

 

Zanimivo bi bilo raziskavo nadaljevati na širšem slovenskem območju z večjim 

vzorcem, ki bi bil še bolj reprezentativen. Smiselno bi bilo tudi raziskovati povezave 

med posameznimi nalogami na testu. Pomanjkljivost naše raziskave je namreč ravno 

vzorec otrok, pri katerih je bila prepoznana RMK. Ta je premajhen, da bi lahko z  

zagotovostjo trdili o statistično pomembnih povezavah med posameznimi nalogami. 

Kot omenjeno, pa se je nakazala povezava med spretnostmi rok in spretnostmi z ţogo. 

V sklopu tega bi lahko raziskovali tudi povezavo med grobo in finomotoriko ter RMK. 
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