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VPLIV PROGRAMA MATP NA OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU – 

ŠTUDIJA PRIMEROV  

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014 

POVZETEK 

Gibalni razvoj otrok z motnjo v duševnem razvoju se razlikuje od gibalnega razvoja otrok brez 

motenj. Nekatere raziskave trdijo, da je njihov razvoj drugačen, spet drugi, da je zakasnel. 

Princesova je v Slovenijo vpeljala MATP program, ki omogoča osebam z najtežjimi in težkimi 

kombiniranimi motnjami, da se vključijo v šport. Namen naše raziskave je bil preveriti, kako 

program MATP (ki deluje v sklopu organizacije Specialna olimpiada) vpliva na osebe z motnjo 

v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR). V vzorec smo zajeli učence Centra Janeza Levca 

Ljubljana. Gibalne aktivnosti so vsebovale naravne oblike gibanja (v nadaljevanju NOG), 

rokovanje, udarjanje ter brcanje. Pri učencih, ki so bili vključeni v raziskavo, smo izvedli 12–

tedenski program treningov. Njihove spretnosti smo preverili pred in po izvedbi programa 

ter primerjali njihov napredek. V raziskavo je bilo vključenih 6 učencev in učenk, starih med 

10 in 22 let, od tega 2 fanta in 4 dekleta z zmerno MDR in s kombiniranimi motnjami. 

Ugotovili smo, da ima MATP pozitivni vpliv na učence ter njihove rezultate. V splošnem 

gledano so vsi učenci napredovali, saj so njihovi rezultati končnega merjenja višji kot rezultati 

začetnega. 
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ABSTRACT 

Motor development of children with intellectual disabilities is different from physical 

development of children without disabilities. Some scientists claim, that the development of 

children with intellectual disabilities is different, others believe that it is delayed. The fact is 

that physical activities have a positive effect on life quality of all people. 

The purpose of our research was to investigate if the MATP has any effect on people with 

intellectual disabilities. In this particular case: on the students of Special Education Center 

Janez Levec Ljubljana - and if so, to what extent. We examined the areas of elementary 

movement patterns, manipulation, pounding and kicking. We assessed their competences 

before and after 12-weeks of training. Our research included 6 students, 2 males and 4 

females, aged 10-22 years, with moderate and multiple intellectual disabilities. 

Research showed that MATP has a positive influence on students and their motor 

performance. We found out that all students have improved their performance, considering 

that their results of the final assessment were better than those at the beginning. 
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1 UVOD 

Nekoč so osebe z MDR skrivali, varovali, da se jim ne bi kaj zgodilo, a danes so najsrečnejši, 

če se lekaj dogaja okoli njih. Organizacija Specialna olimpiada je vnesla v življenja oseb z MDR 

vse barvne odtenke. Omogoča aktivno življenje v socialni skupnosti tako osebam z MDR kot 

njihovim družinam.  

Družine so v prepričanju, da delajo dobro, prevečkrat zaščitniške, a ko se otresejo 

nepotrebnega strahu, šele začno živeti polno življenje. Tekmovanja in srečanja prinašajo 

nova poznanstva, druženje, uspehe, samopotrditve, pozitivno samopodobo, obenem tudi 

športno zavest, da je športno telo zdravo telo.  

Velik delež populacije z MDR ima prekomerno telesno težo, kar vpliva na kvaliteto življenja, 

predvsem zdravja (Crnković in Rukavina, 2012). Nenehno sedenje in pasivnost pa težave le še 

stopnjujeta. MATP, ki je predstavljen v sledeči raziskavi, je namenjen 10 - 15% osebam z 

zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju znotraj skupine oseb z MDR 

(Moličnik, 2011). Program je popolnoma prilagodljiv vsakemu posamezniku, zato ni strahu, 

da bi bil kdo neuspešen. Pozitivna izkušnja je glavno gonilo za delo in vztrajnost. Vsi si 

zaslužimo, da nas ljudje obravnavajo enakopravno in nas sprejemajo medse. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 

MDR lahko opredelimo različno, glede na to, s katerega vidika in kriterijev gledamo na 

motnjo. Veliko strokovnjakov z različnih področij je podalo svojo definicijo, sledeča je ena 

izmed novejših. 

Motnja v duševnem razvoju je motnja, za katero so značilne omejitve v intelektualnem 

funkcioniranju, osebe z motnjo kažejo potrebo po dodatni (posebni) pomoči in podpori pri 

udejstvovanju v aktivnostih, ki jih izvaja tipičen posameznik (Wehmeyer idr., 2008).  Lačen 

(2001) je definicijo bolj natančno opredelil in pravi, da so osebe z MDR tiste, ki na testiranju 

bistveno podpovprečno odstopajo od večine na področjih prilagoditvenega vedenja 

(komunikacije, samostojnosti, razumevanja in socializacije). Pri osebah z MDR gre primarno 

za znižane intelektualne sposobnosti, h katerim so sekundarno pridružene številne druge 

motnje oz. vsaj še kakšna izmed njih (motnje vida, sluha, gibanja in drže, ADHD, avtizem itd.). 

Gre torej za drugačnost, ki se kaže kot telesno-zdravstveni pojav, socialno-psihološki 

problem in pedagoško-andragoška posebnost in navsezadnje za vseživljenjski problem. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami navaja, da je MDR nevrološko pogojena 

razvojna motnja, ki nastopi pred dopolnjenim osemnajstim letom in se kaže v pomembno 

nižjih intelektualnih sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti 

(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

Vzrok nastanka MDR poznamo le pri 25% ljudi z MDR. Motnja je lahko organska (virusno, 

bakterijsko obolenje, zastrupitev, genske in kromosomske anomalije)  ali funkcionalna. Če 

gre za organsko pogojeno motnjo, je prišlo do zapletov v prenatalnem, perinatalnem ali 

postnatalnem obdobju. Pri funkcionalni motnji je motnja okoljsko pogojena. Vzrok je skupek 

večih dejavnikov, ki se med sabo prepletajo in vplivajo na  nastanek motnje (Novljan, 1997). 
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Testiranje otrokovih razvojnih dosežkov mora biti naravnano celostno, saj zgolj na podlagi 

rezultatov testa še ne določimo stopnje motnje. Pri otrocih se poslužujemo: analize izdelkov, 

intervjuja učitelj/starši, ček liste vedenja in hospitiranja v razredu. (Kriteriji za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2013. Ne glede 

na vse dobljene rezultate, kot pravi Lačen (2001), še vedno gre za spoštovanja in 

dostojanstva vredne ljudi, ne glede na njihovo drugačnost. 

 

Današnja družba se trudi sprejeti drugačnost na različne načine. Strokovnjaki na tem 

področju zato spreminjajo terminologijo, ki ne bi temeljila na stigmah, temveč bi prikazovala 

sposobnosti oz. stopnjo potrebne pomoči ljudi z MDR. Lačen (2001) prikaže novo 

poimenovanje paralelno s starim.  

 

Tabela 1: Staro in novo poimenovanje stopenj MDR 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos do oseb z MDR je zrcalo stopnje razvoja humanosti in splošne razvitosti družbe. Ko 

govorimo o odklanjanju oseb z MDR, moramo vedeti, da ni težava v motnji sami, temveč v 

rigidnem okolju, torej v zdravih ljudeh in ne v ljudeh z MDR.  

STARO 
POIMENOVANJE 

NOVO 
POIMENOVANJE 

stopnja motnje stopnja pomoči 

LAŽJA OBČASNA 

ZMERNA OMEJENA 

TEŽJA OBSEŽNA 

TEŽKA VSEOBSEGAJOČA 
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2.1.1 ZNAČILNOSTI POSAMEZNE STOPNJE MDR 

2.1.1.1 Lažja MDR 

Lažja motnja se kaže kot znižane sposobnosti za učenje in pridobivanje splošnih znanj. Že v 

predšolskem obdobju jih lahko prepoznamo zaradi upočasnjenega in zakasnelega 

psihomotoričnega razvoja (Žerovnik, 2004). Otrokovi miselni procesi delujejo na konkretni 

ravni. Njihov jezik je preprost. V socialnih situacijah se večkrat odzivajo nezrelo. Kljub temu 

zmorejo osvojiti temeljna šolska znanja, ki ne zadostujejo minimalnih standardom znanja v 

redni šoli, zato so učenci usmerjeni v Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom 

in se kasneje lahko usposobijo za manj zahtevna poklicna dela. Zmožni so živeti samostojno 

ZUOPP-1). 

2.1.1.2 Zmerna MDR 

Gre za neharmoničen razvoj sposobnosti. Otroci usvojijo osnove branja, računanja in pisanja, 

vendar so bolj uspešni pri gibalnih, likovnih in glasbenih aktivnostih. Pri šolskem delu 

potrebujejo konkretna ponazorila in prilagoditve. Usposobijo se za preprosta in nezahtevna 

opravila. Pomoč potrebujejo predvsem pri vključevanju v socialno okolje (ZUOPP-1). 

Sposobni so sodelovati v enostavnem razgovoru in razumejo navodila. Za podporo lahko 

uporabljajo tudi podporno ali nadomestno komunikacijo. Pri skrbi zase potrebujejo vodenje 

in različno stopnjo pomoči tekom celega življenja (Žerovnik, 2004). 

2.1.1.3 Težja MDR 

Usposobijo se za najenostavnejša opravila, ki so avtomatizirana, saj se ne zmorejo vključiti v 

izobraževalni sistem. Pri komuniciranju uporabljajo podporno ali nadomestno komunikacijo. 

Razumejo preprosta navodila in se nanje odzovejo. Pri gibanju potrebujejo vodenje in 

varstvo. Pri skrbi zase niso samostojni, zato potrebujejo pomoč. K težji MDR so večkrat 

pridružene še motnje v razvoju, gibanju in bolezni (ZUOPP-1). 

2.1.1.4 Težka MDR 

Otroci se lahko usposobijo le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Redko razvijejo 

sporazumevanje in govor, njihovo razumevanje je zelo omejeno. Pri skrbi zase so odvisni od 

drugih, ki jim nudijo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Poleg težke MDR, imajo 

večinoma težke sekundarne motnje in  bolezni (Žerovnik, 2004). 
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Rezultati inteligenčnega Wechslerjevega testa nam pokažejo, kakšno je odstopanje od 

povprečne populacije. Večji odklon (standardni odklon od sredine – SD od M) pomeni težjo 

stopnjo motnje (Sagadin, 2003). 

Tabela 2: Stopnje MDR 

Stopnja 
motnje 

Wechslerjev test SD od M 

LAŽJA MDR 55-70 2 do 3 

ZMERNA MDR 40-55 3 do 4 

TEŽJA MDR 25-40 4 do 5 

TEŽKA MDR pod 25 več kot 5 
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2.1.2 GIBALNI RAZVOJ OSEB Z MDR 

Vermeer (1995) je raziskoval ali gre za odložen oz. zakasneli razvoj ali  je razvoj oseb z MDR 

drugačen. V svojem delu naredi pregled različnih avtorjev, ki so pred njim raziskovali to 

področje. 

Rarick (1970) zagovarja zakasneli razvoj. V svoji raziskavi je postavil hipotezo, da prihaja do 

zakasnitve zaradi zunanjih dejavnikov, ne motnje. Vsi, v raziskavo vključeni otroci, so bili 

vključeni v institucije. Razlike v dosežkih v času fizičnega razvoja kažejo enak vzorec kot pri 

običajnih otrocih. Otroci z MDR so s starostjo vedno bolj zaostajali za normativi. To sta 

ugotovila tudi Carr (1970) in Davis (1987). Rarick (1970) je zaključil, da s to vrsto 

instrumentov ni mogoče pridobiti vpogleda v možne individualne razlike med osebami z 

MDR. 

Ko je govora o drugačnem razvoju, Touwen (1992) pravi, da je obseg raznolikosti odvisen od 

starosti otroka, pogojev centralnega živčnega sistema (v nadaljevanju CŽS), ki variira pri 

vsakem posamezniku. Kvalitativne razlike v zmogljivosti CŽS, skupaj z razlikami v načinu, kako 

to vpliva na okolje, privede do individualnih razlik tekom razvoja. Molnar (1978) v 

longitudinalni raziskavi oseb z MDR brez gibalne oviranosti odkrije, da pride do zakasnitve 

zaradi malega, a specifičnega položajnega nadzora, saj gre za tesno povezanost med le-tem 

in doseganjem motoričnih mejnikov. Pravi, da je motnja vzrok zamujanja razvoja. Wade 

(1990) je raziskoval senzorno področje in tam iskal vzroke. Ugotovil je, da so osebe z MDR 

manj občutljive na spremembe vizualnih informacij, kar povzroči majhno spremembo pri 

izvedbi motoričnih nalog. 

Testi za testiranje otrok v zgodnjem razvoju niso dovolj občutljivi za merjenje motoričnih 

sposobnosti. V pozni starosti pa se sklicujejo na kognitivne in verbalne spretnosti 

(Henderson, 1986). Videmšek, Karpljuk, Zajec in Meško (2012) poudarijo, da je dejstvo, da 

motorično učenje pri osebah z MDR poteka veliko počasneje kot pri ostali populaciji, kar so 

ugotovili že Francis in Rarick (1960), Ismail in O'Dwyer (1976), Rarick in Dobbins (1977) ter 

Jovanović idr. (1983).  

Kadar govorimo o motoričnem učenju, govorimo o procesu pridobivanja novih in prilagajanje 

že znanih izkušenj. Pri tem so izkušnje ponovljeni in utrjeni občutki, ki so transformirani v 

zaznave (Kremžar, 1995). Tudi gibalno ovirani imajo biološke potrebe po gibanju. Če jih z 
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opravičevanjem pri pouku športa odrivamo, s tem umetno zaviramo otrokovo sproščanje, 

kar se v kasnejših letih kaže kot težke vedenjske in osebnostne motnje, le-te pa je potrebno 

zdraviti. Kremžarjeva (1978) pravi, da telesne vaje pozitivno vplivajo na posameznikovo 

počutje in zdravje.  

Vedno, ko izvajamo gibalne aktivnosti z osebami z MDR, se moramo zavedati, da ne gre zgolj 

za otežkočeno motoriko, temveč je motnja bolj celostna, saj prehaja tudi na druga področja. 

To se kaže kot upočasnjenost, daljši odzivni čas, motena telesna shema, omejeno 

razumevanje, vse to kot posledica znižanih sposobnosti zaradi MDR. Zaradi širokega spektra 

težav, morajo biti osebe z MDR celostno obravnavane, da hkrati delujemo na telesni, psihični 

in socialni ravni (Kremžar, 1995). 

Ko opazimo, da je zasnova motoričnega razvoja »drugačna«, je treba težave upoštevati, 

otroka pa vključiti v posebne programe, namenjene učenju (Vermeer, 1995). Nash (1963) 

dobo med 5. in 15. letom imenuje » zlato desetletje«, saj so v tem času otroci najbolj učljivi. 

To je čas šolanja, kjer teče redna motorična obravnava. 

Leta 2011 so v Belgiji zaključili raziskavo, ki je potekala na vzorcu 45 oseb z lažjo in zmerno 

MDR. Raziskovali so vpliv različnih vrst športne vadbe. Ugotovili so, da je največji napredek 

viden pri skupini, ki je izvajala kombinirane vrste vaj (vaje za moč in vzdržljivost). Druga 

sodelujoča skupina v raziskavi je izvajala samo aerobne vaje (vaje vzdržljivosti), tretja 

(kontrolna) ni izvajala vaj. Pri tretji skupini ni bilo napredka. Druga skupina je napredovala, 

vendar ne tako zelo kot prva. Na podlagi teh rezultatov so sklepali, da vsakršno ukvarjanje s 

športom pozitivno vpliva na osebe z MDR, a največji napredek dosežemo s kombinacijo vaj 

za moč in vzdržljivost (Calders idr., 2011). 

Rezultat testa moči in eksplozivnosti, ki so jo opravili s 6 do 13 let starimi otroki z MDR 

dokazujejo, da so rezultati otrok z MDR primerljivi z rezultati 2 do 4 let mlajših otrok redne 

populacije (Rarick, Dobbins in Broadhead, 1976, Dyer, Gunn, Rauh in Berry, 1990). To sta s 

svojo raziskavo potrdila tudi Connolly in Michael (1986). Že leta 1959, ko sta Francis in Rarick 

oblikovala baterijo motoričnih testov, so rezultati kazali na to, da otroci z MDR dosegajo nižje 

rezultate pri motoričnih nalogah. Henderson (1985) pravi, da odstopanje se z odraščanjem in 

staranjem le še povečuje. Rarick (1981) še izpostavlja, da težja kot je motnja, nižje so 

motorične spretnosti otrok.  
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Učenci z Downovim sindromom (v nadaljevanju DS) so pri gibalnih nalogah počasnejši 

(reakcijski čas in trajanje izvedbe), za kar je vzrok slabša vidno-motorična integracija (vidno-

motorično sledenje). Kljub vsemu so pri izvedbi bolj natančni kot ostali učenci z MDR. Kot 

posledico motnje vidno-motorične koordinacije Kerr in Blais (1985) navajata znižano 

sposobnost predvidevanja smeri pred samo izvedbo gibalne aktivnosti, hkrati pa na to 

vplivajo znižane intelektualne sposobnosti in nižji mišični tonus. Vpliv nižjega tonusa navajajo 

tudi McIntire in Dutch (1964), Donoghue, Kirman, Bullmore, Desa Laban in Abbas (1970), 

Woollacott (1993), O'Brien in Hayes (1995). 

Razlike v motoričnih spretnostih pri dečkih in deklicah so bile opažene v zgodnjem in 

srednjem otroštvu. Dečki so bili boljši v metu v daljino, šprintu, skoku v daljino z mesta. 

Deklice so bile boljše pri nalogah bilateralne koordinacije (ravnotežje, fina motorika) 

(Connolly idr. (1986).  

Na našem področju so Filipčič, Strel in Rogelj (2003) na podlagi rezultatov športnovzgojnega 

kartona primerjali rezultate učencev z lažjo MDR in brez MDR. Ugotovili so, učenci ni učenke 

z lažjo MDR dosegajo povprečno nižje rezultate na vseh motoričnih testih. Obenem so 

rezultati učenk z MDR nižji kot rezultati učencev z MDR. Pri primerjanju antropometričnih 

značilnosti obstajajo razlike med povprečno populacijo in populacijo učencev in učenk z 

MDR. 

Bruininks (1978) je Bruininks-Oseretsky test motoričnih sposobnosti (BOT) leta 1978 skrajšal 

in ga prilagodil (BOT-S). Tudi ta verzija je potrdila prejšnja dognanja, da mlajša skupina 

nespretnih otrok ni statistično pomembno drugačna od otrok z MDR in DS. Starejše skupine 

pa so bile statistično pomembno boljše od pripadajočih mlajših. Z rezultati BOT-S testa se je 

strinjal tudi Roswal (1983). Nasprotne rezultate sta v svoji raziskavi dobila Broadhead in 

Church (1985), vendar je po tem stekla ponovna analiza, kjer se je Broadheadu pridružil še 

Bruininks. Rezultati ponovne analize so sovpadali z rezultati prejšnjih raziskav.  

Če povzamemo, lahko rečemo, da antropometrične značilnosti posameznikov prispevajo k 

skromnejšim motoričnim spretnostim (O'Brien in Hayes, 1995).  Ne moremo pa na podlagi 

omenjenih testov ugotoviti, ali gre za zakasnel ali drugačen motorični razvoj. 
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2.2 POSEBNI PROGRAMI GIBALNIH AKTIVNOSTI ZA OSEBE S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Če želimo otroka naučiti nečesa novega, mora biti njegov organizem za to dovolj zrel. Šele 

takrat je zmožen učenja. Prezgodnje učenje je dolgotrajno in brez koristi. Poznamo 

zaznavno-motorične in spretnostno usmerjene programe. Programi temeljijo na domnevi 

transfera od motorične dejavnosti na uspešnost učenja (Tancig, 1988; Kremžar, 2001). 

Eichstaedt (1992) poudarja, da bi moralo biti celotno izobraževanje, ki ga je ta populacija 

deležna, v prvi vrsti usmerjeno k motoričnim aktivnostim. 

Tabela 3: Primerjava gibalnih programov po usmerjenosti 

 Zaznavno-motorični 

programi 

Spretnostno usmerjeni 

programi 

Cilj  

programa 

uporaba gibalnih izkušenj za 

izboljšanje učnih zmožnosti 

izboljšanje motoričnega 

vedenja in napredek 

Metode in 

tehnike 

poudarjajo zgodnje 

motorično učenje in 

otrokov vizualno-

spacialni razvoj 

ocenjevanje dosežkov: 

 kvalitativno 

 kvantitativno 

Posamezni 

programi 

KEPHART program 

Ray BARSCH program 

CRATTY 

MICHIGANSKI program 

LOS ANGELESKI program 

PROGRAM OHIO UNIVERZE 

 

Osebe z znižanimi intelektualnimi sposobnostmi so slabše v motoriki, saj (prav tam): 

 imajo manj motoričnih izkušenj oz. so manj fizično aktivne in posledično imajo več 

maščobnega tkiva, 

 se zaostanki v motoričnem razvoju kažejo že zgodaj, 

 v šolskem obdobju zaostajajo za povprečno inteligentnimi 2-4 leta, nato se razlike 

povečujejo, 

 na testih motorike dosegajo slabše rezultate. 
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Tradicionalni motorični testi niso primerni za preverjanje motoričnih sposobnosti oseb z 

MDR. Otroci z MDR pri izvedbi motorične dejavnosti potrebujejo posebna navodila, pomoč in 

pogoje testiranja (Tancig, 2010). Block (2001) v svoji raziskavi pokaže, da ima 12-tedenski 

trening statistično pomemben vpliv na povečanje samostojnosti učencev z MDR.  

Masleša (2013) ugotavlja, da mora biti delo in program za osebe z MDR dobro metodično 

pripravljen, hkrati je potrebno vnašati veliko motivacijskih sredstev, saj osebe z MDR hitro 

odnehajo. Ocenjuje, da je potrebno v programe dela z osebami z MDR vključiti fazo 

načrtovanja in vrednotenja, kar je povsem običajno pri programih za povprečno populacijo. Z 

osemtedenskim treningom je dokazal, da je pri osebah z MDR možno doseči spremembo v 

telesni teži, indeksu telesne mase in kožne gube nadlahti pri učenju tehničnih elementov 

izbranih borilnih športov.  
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2.3 PRILAGODITVE PRI VKLJUČEVANJU V ŠPORT 

Brown (1987) poroča, da poenostavitve motoričnih in zaznavnih nalog ter igralnih okoliščin 

lahko pri motoričnih nalogah izvedemo tako, da: 

 tek nadomestimo s hojo, 

 uporabimo lažje športne pripomočke (npr. plastične), 

 uporabimo žoge različnih velikosti, 

 zmanjšamo igralno površino, 

 povečamo število igralcev, 

 zmanjšamo razdaljo do ciljev, 

 uporabimo lažje žoge oz. balone, 

 spremenimo začetni položaj. 

Pri zaznavnih nalogah poenostavitve izpeljemo tako, da: 

 uporabimo raznobarvne rekvizite in pripomočke, 

 upočasnimo tempo dejavnosti, 

 zmanjšamo obseg pravil. 
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2.4 SPECIALNA OLIMPIADA 

2.4.1 O ORGANIZACIJI SPECIALNA OLIMPIADA (SPECIAL OLYMPICS) 

2.4.1.1 Zgodovinski pregled 

Specialna olimpiada je mednarodna organizacija, ki se zavzema za spoštovanje,sprejemanje, 

vključevanje in človeško dostojanstvo oseb zmotnjami v duševnem razvoju. Deluje na 

področju zdravja, mladih in izobraževanja, v podporo družinam, raziskav in sprememb 

politike oseb z MDR (Special Olympics, 2012). 

 

Vse se je začelo v zgodnjih šestdesetih letih v Združenih državah Amerike, kjer je Eunice 

Kennedy Shriver motilo dejstvo, da so ljudje z motnjo v duševnem razvoju krivično in 

nepravično obravnavani oziroma zdravljeni. Poleg tega nimajo prostora pod soncem, kjer bi 

se lahko igrali, zato se je odločila ukrepati. Kmalu je njena vizija postala resničnost. 

Petintrideset mladih z motnjo v duševnem razvoju in prav toliko prostovoljcev je leta 1962 

povabila na brezplačni poletni tabor, ki ga je organizirala v Rockvillu, v zvezni državi 

Maryland, na domačem dvorišču. Cilj tabora je bil, da se po več letih strokovnega 

raziskovanja praktično poučijo o sposobnostih in športnih zmožnostih mladih z motnjo 

(Special Olympics, 2012). 

V naslednjih letih je nadaljevala s svojim pionirskim delom pod gonilno silo tistega časa, 

Johnom F. Kennedy-jem, njenim bratom in takratnim predsednikom ZDA, pod 

Slika 1: Maria K.S. z otrokom na prvem poletnem taboru 
Vir:http://www.eunicekennedyshriver.org/storywall/gallery/5#1 
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pokroviteljstvom Fundacije Joseph-a P. Kennedy mlajšega (katerega skrbnica je bila) ter Bele 

hiše.  

 

Njena vizija in prizadevanja za pravičnost so sčasoma prerasla v posebno olimpijsko gibanje – 

Specialno olimpiado (v nadaljevanju SO) (Special Olympics, 2012). 

Gibanje se je hitro razširilo po ZDA, danes pa deluje v svetovnem merilu. Organizacija 

združuje več kot 4 milijone otrok in odraslih z MDR, zanje organizira tekmovanja v 32 

različnih športnih disciplinah in vsako leto organizira 32 000 dogodkov širom sveta. Na 

dogodkih sodeluje več kot 750 000 prostovoljcev in okrog 300 000 trenerjev. Organizacija je 

sestavljena iz sedmih regij po svetu. Vsaka izmed njih pokriva svoje geografsko področje 

(Afrika, Azija in Pacifik, vzhodna Azija, Evro-Azija, Latinska Amerika, Severna Amerika in 

Bližnji vzhod s severno Afriko)(Special Olympics, 2010a). 

2.4.1.2 Filozofija in vizija SO 

Posamezniki z MDR so ob ustreznem vodenju in spodbudi zmožni učenja, veselja in uživajo v 

individualnih in ekipnih športnih disciplinah, ki so prilagojeni potrebam tistih, ki imajo 

določene duševne in telesne motnje. Za razvoj športnih veščin je potrebna vztrajna vadba, ki 

zajema dejavnosti za telesno kondicijo, prehrano in zdravje, temelj za razvoj športnih 

spretnosti, in da je tekmovanje med tistimi, ki imajo enake sposobnosti, najustreznejše 

preverjanje teh spretnosti, merjenje napredka in zagotavljanje spodbude za osebno rast 

(razvoj). SO meni, da vadba prinaša koristi na njihovo socialno, fizično, psihično in duhovno 

področje, okrepi družinske odnose in skupnost na splošno. Na tekmovanjih in vadbi  se osebe 

z MDR in širše okolje povežejo v okolju, ki temelji na enakosti, spoštovanju in sprejemanju 

(Special Olympics, 2010c; Radoša, 1998). 

Slika 2: Logotip organizacije Specialna olimpiada 
Vir:http://specialolympicsblog.wordpress.com/2013/03/28/i-am-martha/ 
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Ustanoviteljica je za odprtje prvih svetovnih iger SO, ki je bilo 20. julija, 1968, oblikovala 

moto organizacije, ki je danes zaprisega športnikov – tekmovalcev SO:  

»Pustite mi zmagati, 

če pa ne morem zmagati, 

naj bom pogumen 

pri svojem poskusu.« 

(Kennedy Shriver, E., 1968) 

2.4.1.3 Upravičenost do udeležbe 

Udeleženci SO morajo biti stari najmanj 8 let, hkrati morajo biti prepoznani kot osebe z 

motnjo v duševnem in telesnem razvoju (Special Olympics, 2010a). Vsem športnikom je 

potrebno zagotoviti enakovredno udeležbo, ne glede na njihov ekonomski status (Radoša, 

1998). 

2.4.1.4 Sistem tekmovanja 

Vsaka država organizira tekmovanja na večih ravneh: lokalni, regionalni, državni in 

mednarodni.  

Svetovne zimske specialne olimpijske igre potekajo vsako četrto leto, s prvo olimpiado, ki je 

bila leta 1977. Zadnje igre so bile leta 2013 v Pjongčangu (Južna Koreja) v začetku meseca 

februarja, naslednje bodo leta 2017 v Schladmingu in Gradcu (Avstrija).  

Svetovne poletne specialne olimpijske igre potekajo vsako četrto leto, s prvo olimpiado, ki je 

bila leta 1975. Zadnje igre so bile leta 2011 v Atenah (Grčija), naslednje bodo 2015 v Los 

Angelesu (ZDA) (Special Olympics, 2010a). 

Državne igre SO potekajo vsako leto.  

2.4.2 O SPECIALNI OLIMPIADI SLOVENIJE 

Gibanju SO smo se Slovenci uradno pridružili leta 1993, že tri leta prej pa smo začeli z njim 

sodelovati, takrat še pod jugoslovansko zastavo. Prvih iger pod slovensko zastavo so se 

športniki udeležili leta 1993, ko so odpotovali v Schladming na prve svetovne zimske 

specialne olimpijske igre. Od takrat dalje se jih redno udeležujejo, pa naj gre za zimske ali 

poletne igre. Slovenci tekmujejo in domov prinašajo odličja iz 12 športnih disciplin, med 
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zimskimi disciplinami so: alpsko smučanje, tek na smučeh, krpljanje; med poletnimi: 

plavanje, kolesarstvo, atletika, košarka, nogomet, namizni tenis, balinanje, judo in MATP 

(Spoznajte nas, b.d.). 

 

 

 

 

 

 

Nekaj desetletij nazaj je v svetu prevladovalo prepričanje, naj se osebe z MDR čim manj 

gibljejo in na ta način varujejo svoje sposobnosti, ki so že tako nizke in okrnjene. Z leti se je 

doktrina spremenila, saj je medicina prišla do spoznanja, da je dejavno in zdravo telo 

koristno. Od takrat so se začele osebe z motnjo v duševnem razvoju vključevati v različne 

športne dejavnosti in programe usposabljanja. Ob spoznanjih, da je šport sredstvo 

potrjevanja lastne osebne vrednosti, dobre motivacije in vsestranske popolne komunikacije, 

se je šport vključil v življenje oseb z motnjo v duševnem razvoju in njihovo okolico (Lačen, 

1998).  

2.4.3 MATP (Motor Activities Training Program) 

2.4.3.1 Namen in cilji programa 

MATP je športni program SO, ki je namenjen osebam z najtežjo motnjo v duševnem razvoju. 

Zaradi svojih posebnih potreb program opredeljuje visoko specializirane treninge, ki imajo 

doprinos na duševnem, gibalnem in čustvenem področju. MATP treningi so zasnovani 

individualno in individualizirano, s tem dajejo možnost športnega udejstvovanja tudi osebam 

z najtežjimi in kombiniranimi motnjami. Osebe vključene v MATP so osebe, ki sicer nimajo 

možnosti sodelovanja v uradnih športih SO, saj bodisi zaradi motenj ne razumejo navodil, ne 

zmorejo samostojne izvedbe aktivnosti ali ne poznajo pravil. Udeležujejo se regijskih MATP 

iger, državnih MATP iger in turnirjev, ki potekajo vsako leto (Princes, 2011).  

Slika 3: Logotip organizacije Specialna olimpiada Slovenije 
Vir:http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1342/objava.

html, 21.4.2014 
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MATP pripravlja in uri tekmovalce, da razvijejo spretnosti, ki omogočajo udeležbo na 

tekmovanjih uradnih športnih panog SO. S tem jim da možnost, da pokažejo najboljše 

rezultate in pridobljene spretnosti. MATP treningi potekajo 2-3 krat tedensko, kar omogoča 

kontinuirane treninge in druženja, s tem pa športnike pripravi na sodelovanje na prireditvah 

SO (prav tam). Glede na individualiziran in individualen pristop, omogoči športno 

udejstvovanje vsem posameznikom ne glede na geografsko, nacionalno, politično, spolno, 

rasno ali versko pripadnost (Radoša, 1998).  

2.4.3.2 Koristi MATP 

MATP omogoča in ponuja tekmovalcem vadbo in prikaz naučenih spretnosti brez primerjanja 

med sabo, zagotavlja ustrezen program vadbe, ki je posamezniku izziv in mu omogoča 

uspešnost. Z aktivno vključitvijo v program so tekmovalci deležni povečanja fizične 

aktivnosti, ki vodi k izboljšanju motoričnih sposobnosti, fizične kondicije, funkcionalnih 

sposobnosti in daje večje možnosti za športno aktivnost. S pridobivanjem znanja steče razvoj 

pozitivne samopodobe. Ker v SO ne sodelujejo le tekmovalci in trenerji, temveč tudi drugi 

družinski člani in bližnje okolje, vključevanje v šport tesneje poveže družine, kot tudi družine 

in okolje. Preko srečanj na prireditvah se navezujejo poznanstva in ustvarjajo prijateljske vezi 

med tekmovalci in družinami. Podpora s strani družine, po številnih presečnih študijah 

pozitivno vpliva na ukvarjanje otrok in mladostnikov z gibalnimi/športnimi aktivnostmi 

(Heitzler, Martin, Duke, Huhman, 2006; O'Loughlin, Paradis, Kishchuk, Barnett in Renaud, 

1999; Trost, Sirard, Dowda, Pfeoffer in Pate, 2003; Welk, Wood in Morss, 2003). 

2.4.3.3 Izbira športne aktivnosti 

Izbira športne aktivnosti poteka v dogovoru med trenerjem in tekmovalcem. Pred tem je 

potrebno tekmovalcu omogočiti čim več različnih vrst aktivnosti, da se pokaže, kaj ga zanima 

in kakšne predizpozicije ima. Izbira temelji tudi na razpoložljivosti finančnih sredstev pri 

lokalnih programih SO, športnih programih, ki so priljubljeni v širši skupnosti, povratnih 

informacijah staršev, skrbnikov (Princes, 2011). 

2.4.3.4 Evidentiranje tekmovalcev 

Za vključitev posameznika v MATP program, je treba izvesti ocenjevanje osnovnih motoričnih 

sposobnosti, socialnih spretnosti, zmožnosti sodelovanja pri skupinskih dejavnostih, 
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sposobnosti sprejemanja določene naloge in sposobnosti komuniciranja. V obravnavo so 

praviloma vključeni starši, negovalci, fizioterapevti, delovni terapevti, specialni pedagogi, 

svetovalni delavci, ki podajo svoja mnenja o vključitvi v program.  Tekmovalcem je v prvi vrsti 

potrebno zagotoviti varnost, upoštevati vsakodnevne navade, odzivanja in komunikacijske 

spretnosti. Za izvedbo identifikacije sta v pomoč vprašalnika Kvalifikacijski vprašalnik MATP 

in Vprašalnik o razvitosti socialnih veščin, ki pomagata uvrstiti tekmovalca v MATP program 

oz. v uradne športe SO na nižjem nivoju (prav tam). 

2.4.3.5 Ocena tekmovalcev 

Informacije za oceno pridobimo s pomočjo treh vprašalnikov: Ocena motoričnih sposobnosti 

tekmovalca, Funkcionalne sposobnosti tekmovalca in Zdravstveno stanje tekmovalca (prav 

tam).  

2.4.3.6 Ocena motoričnih sposobnosti 

Pred pričetkom treninga se tekmovalce preveri s pomočjo omenjene lestvice, ki zajema 

sedem motoričnih aktivnosti. Namen testa je ugotoviti trenutno raven sposobnosti, 

ugotoviti, kje začeti vadbeni proces in ugotoviti, ali je tekmovalec primeren za tekmovanje na 

nižjem nivoju SO. Naloge so zastavljene hierarhično od najlažjih k najtežjim. Pri izvedbi 

aktivnosti vadečega opazujemo in beležimo opombe. V kolikor vadeči lahko opravi eno ali 

več izmed sedmih testnih preizkušenj, lahko napreduje v tekmovalni sistem SO na nižjem 

nivoju (prav tam). 

2.4.3.7 Funkcionalne sposobnosti tekmovalca 

Podatki o tekmovalcu vsebujejo informacije o tekmovalčevi odzivnosti in njegovih reakcijah, 

dnevnih aktivnostih in komunikacijskih sposobnostih. Pri izpolnjevanju naj sodeluje družinski 

član, ki tekmovalca dobro pozna ali strokovnjak s področja prilagojene športne vzgoje, 

fizioterapije, delovne terapije ali prilagojenega izobraževanja (prav tam). 

2.4.3.8 Zdravstveno stanje tekmovalca 

Informacije naj bi podal trener skupaj s starši ali skrbniki pa tudi s športnimi pedagogi, 

fizioterapevtom in delovnim terapevtom. Vprašalnik sestoji iz devetih postavk medicinskega 

področja (diagnoza, dodatno mnenje, gibi ali položaji, ki jih mora oz. ne sme opravljati, 

zdravila, alergija, cevka za hranjenje, drenažna cevka, skolioza in izpahi). Glede na 
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obravnavano  zelo specifično skupino ljudi, so ti podatki še kako pomembni pri vpeljevanju v 

MATP program (prav tam). 
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2.4.4 TRENINGI PRI MATP 

2.4.4.1 Načrtovanje treningov in načela 

Po evidentiranju in ocenjevanju se oblikuje za tekmovalca program, ki vključuje spretnosti, ki 

jih bo razvijal, ter dolgoročni in kratkoročni cilji.  Za usvojitev določene spretnosti naj trener 

uporabi različne metode in veliko domišljije, vadbo naredi privlačno, a rutinsko. Z rutino 

tekmovalec pridobi občutek nadzora nad dogajanjem in se sprosti. Motorične spretnosti 

vedno urimo v povezavi s pripadajočim športom, kot je predstavljeno v nadaljevanju (tabela 

4). Za kakovosten trening je treba uporabiti primerne rekvizite, termine in oznake, le s tem 

bo tekmovalec na tekmovanju kompetenten. Vadba naj bo dosledna, predvsem zaradi 

možnih kontradiktornih učinkov/vplivov, delo trenerja pa fleksibilno v čim večji meri (prav 

tam).  

NAČELA MATP (prav tam):  

 motorične spretnosti in njihova povezanost s športi SO, 

 program MATP ni tekmovalne narave, 

 starostna ustreznost, 

 aktivnosti, ki so osredotočajo na funkcionalne spretnosti, so tiste, ki so uspešnejše v 

različnih okoljih, 

 sodelovanje širše skupnosti. 

Preko gibalnih aktivnosti se tekmovalca pripravlja za možnost uvrstitve na tekmovanja 

uradnih športov SO na nižjem nivoju. Vse gibalne aktivnosti, ki vključujejo naravne oblike 

gibanja, rokovanje (finomotorična dejavnost), metanje, udarjanje, brcanje, upravljanje 

vozička na ročni pogon, upravljanje vozička na električni pogon in vodne aktivnosti je treba 

vedno učiti, pridobivati v kontekstu določenega športa, nikoli izolirano (prav tam). 
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Iz gibalnih aktivnosti lahko tekmovalci napredujejo v konkretne športne discipline in sicer: 

Tabela 4: Gibalne aktivnosti in njihova povezanost s športi SO 

NARAVNE OBLIKE GIBANJA  vodijo h gimnastiki 

ROKOVANJE  vodi k atletiki/softballu 

UDARJANJE 
 vodi k softballu/kegljanju/ 

odbojki/tenisu/badmintonu 

BRCANJE  vodi k nogometu 

UPRAVLJANJE VOZIČKA NA 

ROČNI POGON 

 vodi k atletiki 

UPRAVLJANJE VOZIČKA NA 

ELEKTRIČNI POGON 

 vodi k atletiki 

VODNE AKTIVNOSTI  vodijo k vodnim športom 

 

Program MATP ni tekmovalne narave, saj v njem ni pravil, ki bi oblikovala tekmovanje, 

sistem nagrajevanja pa ne temelji na posameznih doseženih mestih. Nagrajeni so vsi, ki so 

pokazali spretnosti in se družili (prav tam). 

Vadeče učimo spretnosti, ki ustrezajo njihovi kronološki starosti in ne njegovi duševni zrelosti 

ali funkcionalnim sposobnostim. Le vadba, primerna kronološki starosti, vadečim zagotavlja 

dostojanstvo in jim pomaga naučiti se spretnosti, ki jim bodo pomagale, da bodo sprejeti 

med vrstniki kot skupnosti. Na podlagi sedanjih interesov in interesov v bližnji prihodnosti, 

vadeče naučimo spretnosti, ki jih bodo pri teh aktivnostih najpogosteje potrebovali. Treningi 

lahko potekajo v različnih okoljih, (glede na cilje), najbolje je, da vadba poteka čim večkrat v 

kraju kjer je doma, oziroma tam, kjer bo naučene spretnosti največkrat uporabljal (prav 

tam).  

2.4.4.2 Organiziranost treninga (prav tam) 

Treningi naj potekajo v sproščenem vzdušju, skozi igro in zabavo. Skupine se oblikuje na 

podlagi sposobnosti oziroma primanjkljajev. Če se le da, ustvarimo homogene skupine, v 

kateri je od 5 do 8 vadečih. Pri treningih naj pomagajo pomočniki z delom ena na ena, 

celoten trening naj vodi trener ali vodja trenerjev. Tekmovalec naj bo v aktivnost vključen v 

okviru svojih zmožnosti z ustreznimi prilagoditvami. Navodila so lahko multisenzorna 

(verbalna, taktilna, vizualna), naj bodo preprosta in razumljiva. Trening traja med 30 in 45 
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minut in je razdeljen na ogrevanja, usvajanje in utrjevanje ter sproščanje. Vsak trening je 

sestavljen iz štirih komponent: 

1. ogrevanje (10-12 minut) 

 senzorna stimulacija in motivacija 

 aktivnosti sproščanja 

 vrsta gibalnih in razteznih aktivnosti 

 aktivnosti za krepitev mišic 

 

2. spretnostne postaje (15-20 minut) 

 aktivnosti za razvoj spretnosti s področja naravnih oblik gibanja (v 

nadaljevanju NOG), rokovanja, brcanje, udarjanje, mobilnost z invalidskim oz. 

električnim vozičkom za gibalno ovirane učence 

 na postajah uporabljamo različne rekvizite, s katerimi tekmovalcem z 

različnimi sposobnostmi omogočamo napredek 

 med vadbo omogočamo večkratno ponovitev in individualno prilagodimo čas 

 v enem treningu obravnavamo 2-3 postaje 

 tekmovalce veliko spodbujamo in jim pomagamo, da bodo uspešni, se bodo 

ob tem zabavali in sprostili 

 napredek sproti zapisujemo v preglednice na vsaki postaji 

 

3. skupinske aktivnosti (10-12 minut) 

 vadbo po postajah transformiramo v skupinsko aktivnost 

 možnost učenja pravil 

 socializacija skupine 

 

4. sklepni del (2-5 minut) 

 namenjen umirjanju in sproščanju 

 čas za petje, pripoved, dihalne vaje, raztezne vaje 

 pregled treninga 
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Zaradi specifičnih potreb tekmovalcev, MATP dovoljuje pomoč trenerja. Pri tem je treba biti 

zelo pazljiv pri določanju količine pomoči, ki ko tekmovalec potrebuje, hkrati pa zadostiti tudi 

varnost. Ker je razpon sposobnosti velik, je pomoč zagotovljena na naslednjih nivojih: 

 POPOLNA pomoč: trener pomaga tekmovalcu ves čas izvajanja aktivnosti, 

 DELNA pomoč: trener se lahko tekmovalca le dotakne, ga vodi in usmerja, ne sme pa 

mu pomagati ves čas, 

 SAMOSTOJNA IZVEDBA: tekmovalec opravi aktivnost brez pomoči trenerja. 

Med treningom sproti beležimo rezultate, izboljšave in potek treninga. Pri tem si pomagamo 

z obrazcem Obrazec za beleženje treninga. Potek treningov in postavljeni cilji se lahko 

spreminjajo, vselej pa moramo stremeti k napredku vadečega. Preden tekmovalca prijavimo 

na igre MATP, naj bi treningi potekali vsaj osem tednov. V tem času dodobra spoznamo 

njegove sposobnosti in smer napredka (Princes, 2011). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 PREDMET IN PROBLEM RAZISKAVE 

MATP je novejši program SO, ki se še vedno širi. Čeprav ni tekmovalne narave, učenci 

trenirajo in izkazujejo svoj napredek na igrah MATP. Vsak posameznik je deležen 

individualizirane vadbe s področja gibljivosti, rokovanja, udarjanja, brcanja pa tudi 

upravljanja (električnega) vozička in vodnih aktivnosti. 

Z raziskavo želimo preveriti napredek pri posamezni gibalni nalogi v 12-tedenskem časovnem 

obdobju, v katerem smo izvajali pester program vaj.  

3.2 CILJI RAZISKAVE 

Naš cilj je bil na podlagi rezultatov začetnega in končnega merjenja za posamezne gibalne 

naloge ugotoviti ali ima 12-tedenski program treningov pozitivni vpliv pri izvajanju 

posameznih gibalnih nalog. 

3.3 HIPOTEZE 

Glede na zgoraj postavljene cilje smo si zastavili naslednje hipoteze: 

H1: Učenci bodo po opravljenem programu treninga MATP napredovali na področju 

naravnih oblik gibanja.  

H2: Učenci bodo po opravljenem programu treninga MATP napredovali na področju 

rokovanja. 

H3: Učenci bodo po opravljenem programu treninga MATP napredovali na področju 

udarjanja. 

H4: Učenci bodo po opravljenem programu treninga MATP napredovali na področju 

brcanja. 

3.4 METODE DELA 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo in uporabili študijo primerov. 

3.5 VZOREC 

Vzorec je sestavljalo 6 otrok in mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju in 

pridruženimi kombiniranimi motnjami v različnem obsegu. Starost udeležencev raziskave se 
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je gibala med 10 in 22 let, vključena sta bila 2 fanta in 4 dekleta. Vsi obiskujejo Center Janeza 

Levca Ljubljana, OE Levstikov trg. Vzorec je bil oblikovan v okviru interesne dejavnosti MATP, 

ki je potekala na šoli. Zaradi varovanja osebnih podatkov, bodo imena učencev šifrirana s 

številkami od 1 do 4. 

 

Značilnosti sodelujočih v raziskavi: 

učenka 1 

Stara je 21 let in je učenka z DS z zmerno MDR. Obiskuje četrto stopnjo posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju PPVIZ). Zaradi težav s sluhom nosi slušni aparat. Ima 

težko govorno-jezikovno motnjo in prekomerno telesno težo. 

 

učenka 2 

Stara je 10 let in obiskuje drugo stopnjo PPVIZ. Usmerjena je zaradi motenj avtističnega 

spektra (v nadaljevanju MAS), pridruženih motenj na področju govora in jezika in 

hiperaktivnosti. Gre za učenko z zmerno MDR. 

 

učenec 1 

Star je 11 let obiskuje drugo stopnjo PPVIZ, prej je obiskoval razvojni oddelek vrtčevske 

skupine. Deček je usmerjen kot otrok z zmerno MDR in kot otrok z MAS.  Ima težave na 

področju govora in jezika, hiperaktivnosti ter koordinacije. 

 

učenka 3 

Stara je 20 let in usmerjena kot dolgotrajno bolna (zaradi epilepsije) in kot oseba z zmerno 

MDR. Obiskuje peto stopnjo PPVIZ. Njeno gibanje je počasno, rigidno. Kažejo se težave 

koordinacije in ravnotežja, predvsem dinamičnega. 

 

učenec 2 

Star je 22 let in obiskuje četrto stopnjo PPVIZ. Tudi on je učenec z DS, zmerna motnja v 

duševnem razvoju. Poleg težav na govornem področju ima prekomerno telesno težo, zaradi 

katere se težje giblje.  
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učenka 4 

Stara je 15 let in je učenka z DS. Zaradi zdravstvenih težav s srcem se prej nikoli ni ukvarjala s 

športom, je kratkovidna, nosi korekcijska očala. Obiskuje tretjo stopnjo PPVIZ. Usmerjena je 

kot učenka z zmerno MDR in dolgotrajno bolan otrok. Rada sodeluje, njeno močno področje 

je socialna interakcija. 
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3.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Pred pričetkom krožka smo vsakega evidentirali po predpisanih obrazcih organizacije SOS 

(Kvalifikacijski vprašalnik, Vprašalnik o razvitosti socialnih veščin). Nato smo ocenilinivo 

izvajanja gibalnih aktivnosti z lestvico Ocena motoričnih sposobnosti tekmovalca (Princes, 

2011). Oblikovali smo individualizirane prilagojene programe (Priloga 3), kjer so zabeležene 

učenčeve spretnosti ter postavljeni kratkoročni in dolgoročni cilji. Treningi so potekali 12 

tednov (od marca do junija 2014), dvakrat tedensko v dveh skupinah po eno šolsko uro. V 

mesecu juniju smo ponovno opravili ocenjevanje z lestvico Ocena motoričnih sposobnosti in 

primerjali rezultate z začetnim stanjem.  

3.7 INSTRUMENTARIJ 

Uporabili smo prilagojeno lestvico Ocena motoričnih sposobnosti (Priloga 1), ki je s strani 

SOS predpisani obrazec, s katerim se evidentira udeležence MATP-ja (Tabela 4). Obrazec smo 

prilagodili raziskavi in oblikovali že omenjena področja: naravne oblike gibanja (4 naloge), 

rokovanje (4 naloge), udarjanje (5 nalog) in brcanje (5 nalog).   

Učenci so bili za izvedbo gibalnih nalog ocenjeni s točkami. Za vaje, kjer so tekom celotne 

izvedbe bili deležni pomoči, so dobili 1 točko, za izvedbo z delno pomočjo, 2 točki, za 

samostojno in pravilno izvedbo vaj, 3 točke.  

3.8 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Rezultate končnega merjenja smo primerjali z rezultati začetnega merjenja. Primerjava je 

bila izvedena na podlagi individualnih rezultatov. Rezultate smo prikazali z grafi, tabelami in 

opisno.   
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Hipoteza 1: Učenci bodo po opravljenem programu treninga MATP gibalno napredovali na 

NOG. 

 

 

 
Tabela 5: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenka 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 1. testiranje je opredeljeno z rdečo barvo, 2. testiranje z zeleno barvo. 

Pri prvem merjenju na področju NOG, je učenka 1 dosegla 9 točk, pri drugem 11 točk. 

Napredovala je pri vajah 1 in 4, pri vajah 2 in 3 so bili rezultati ponovnega merjenja enaki 

prvim rezultatom. Zaradi prehranjenosti in slabše gibljivosti v vratnem delu, je učenka z DS 

težje izvajala nekatere gibalne aktivnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

popolna 
pomoč – 
1 točka 

delna 
pomoč– 
2 točki 

brez 
pomoči 

– 
3 točke 

Leži na trebuhu na blazini in 
poskuša dvigniti glavo.  

√ √ 

Leži na trebuhu in dvigne glavo. 
 

√  √ 
 

Zakotali se s trebušnega v hrbtni 
položaj.   

√  √ 

Zakotali se dvakrat zapored, 
kontinuirano.  

√ √ 

Graf 1: Začetno in končno testiranje 
s področja NOG (učenka 1) 
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Tabela 6: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenka 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Na prvem merjenju, je učenka 2 dosegla 9 točk, na drugem 10 točk. Pri izvedbi vaj je imela 

večje težave s pozornostjo in koncentracijo, zato večine vaj ni izpeljala samostojno, ki bi jih 

sicer lahko, saj jih zmore. Zmoti jo veliko dejavnikov iz okolice, to ji kot hiposenzitivnemu 

otroku, zmoti miselni tok in prekine tako miselne kot gibalne procese.  

 

 

Tabela 7: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenec 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

popolna 
pomoč – 
1 točka 

delna 
pomoč– 
2 točki 

brez 
pomoči 

– 
3 točke 

Leži na trebuhu na blazini in 
poskuša dvigniti glavo.   

√  √ 

Leži na trebuhu in dvigne glavo. 
 

√  √ 
 

Zakotali se s trebušnega v hrbtni 
položaj.  

√ √ 

Zakotali se dvakrat zapored, 
kontinuirano.  

√  √ 
 

 

popolna 
pomoč – 
1 točka 

delna 
pomoč– 
2 točki 

brez 
pomoči 

– 
3 točke 

Leži na trebuhu na blazini in 
poskuša dvigniti glavo.  

√ √ 

Leži na trebuhu in dvigne glavo. 
 

√  √ 
 

Zakotali se s trebušnega v hrbtni 
položaj. 

√  √ 
  

Zakotali se dvakrat zapored, 
kontinuirano. 

√  √ 
  

Graf 2: Začetno in končno testiranje 
s področja NOG (učenka 2) 

Graf 3: Začetno in končno 
testiranje sklopa NOG (učenec 1) 
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Učenec 1 ima na tem področju večje težave. Učenčevo gibanje je v celoti nekoordinirano, 

zato smo že vnaprej pričakovali nižje rezultate. Nekoordinirani gibi so vidni pri sami hoji, 

določenih osnovnih vzorcev gibanja ne zmore (npr. plazenje). Na prvem merjenju je dosegel 

6 točk, saj je vaji 1 in 2 izvedel ob delni pomoči, vaji 3 in 4 pa je izvedel ob popolni pomoči. 

Pri drugem merjenju je dosegel 7 točk, saj je napredoval pri vaji 1 na raven samostojne 

izvedbe, pri vaji 2 pa je ostal na istem nivoju. Preko različnih vaj je deček dosegel ritmično 

gibanje, ki ga ne moremo imenovati plazenje, temveč gre za nekakšno predstopnjo plazenja 

v pravem pomenu.  

 

Tabela 8: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenka 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Kljub poslabšanju zdravstvenega stanja je učenka 3 napredovala. Na prvem merjenju je 

dosegla 6 točk, na drugem 9 točk. Pri izvajanju je počasna, a sodelovalna. Začetni rezultat 

izkazuje nesamostojno izvedbo vaj 1 in 2. Pri vaji 3 je napredovala od izvedbe z delno 

pomočjo do samostojne izvedbe. Vajo 4 je ob drugem merjenju izpeljala z delno pomočjo, 

enako kot na začetnem merjenju.  

 

popolna 
pomoč – 
1 točka 

delna 
pomoč– 
2 točki 

brez 
pomoči 

– 
3 točke 

Leži na trebuhu na blazini in 
poskuša dvigniti glavo. 

√ √ 
 

Leži na trebuhu in dvigne glavo. √ √ 
 

Zakotali se s trebušnega v hrbtni 
položaj.  

√ √ 

Zakotali se dvakrat zapored, 
kontinuirano.  

√  √ 
 

Graf 4: Začetno in končno testiranje 
sklopa NOG (učenka 3) 
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Tabela 9: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenec 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Ob prvem merjenju je učenec dosegel 6 točk, na končnem merjenju 8 točk. Vaji 1 in 2 je 

izpeljal ob popolni pomoči, a nato napredoval. Menimo, da je imela vpliv na prvem merjenju 

nizka motivacija, saj učenec nerad telovadi in se športno udejstvuje. Vzrok tega je absolutna 

prehranjenost in pasivnost v vsakdanjem življenju. Tudi učenec 2 ima DS, zato govorimo o 

enakih težavah, kot pri učenki 1. Vaji 3 in 4 je izpeljal ob ustni spodbudi tako ob prvem, kot 

drugem merjenju.  

 

Tabela 10: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenka 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

popolna 
pomoč – 
1 točka 

delna 
pomoč– 
2 točki 

brez 
pomoči 

– 
3 točke 

Leži na trebuhu na blazini in 
poskuša dvigniti glavo. 

√ √ 
 

Leži na trebuhu in dvigne glavo. √ √ 
 

Zakotali se s trebušnega v hrbtni 
položaj.  

√  √ 
 

Zakotali se dvakrat zapored, 
kontinuirano.  

√  √ 
 

 

popolna 
pomoč – 
1 točka 

delna 
pomoč– 
2 točki 

brez 
pomoči 

– 
3 točke 

Leži na trebuhu na blazini in 
poskuša dvigniti glavo. 

 √ √ 

Leži na trebuhu in dvigne glavo.  √ √ 

Zakotali se s trebušnega v hrbtni 
položaj.   

√  √ 

Zakotali se dvakrat zapored, 
kontinuirano.  

√   √ 

Graf 5: Začetno in končno 
testiranje sklopa NOG (učenec 2) 

Graf 6: Začetno in končno 
testiranje sklopa NOG (učenka 4) 
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Učenka 4 je dosegla najvišje rezultate na področju NOG. Na začetnem merjenju je dosegla 9 

točk. Ob ponovnem merjenju je dosegla maksimalno število točk, 12. Pomeni, da je vse vaje 

izpeljala popolnoma samostojno. Za delo je bila zelo motivirana, kar nas navdaja z upanjem, 

da se nekoč uvrsti na tekmovanja SO nižjega ranga. 
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Hipotezo 1: učenci bodo po opravljenem programu treninga MATP gibalno napredovali na 

področju NOG, potrdimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Primerjava začetnega in končnega testiranja sklopa NOG (cela skupina) 

 

Filipčič, Strel in Rogelj (2003) so ugotovili, da učenci in učenke z LMDR dosegajo v povprečju 

nižje srednje vrednosti na vseh motoričnih testih (športnovzgojni karton), v primerjavi z 

vrstniki brez motenj. Pri učencih z zmerno MDR so te vrednosti še znižane. Učenci so 

napredovali za 16,7%, kar pomeni, da z vajo lahko izboljšajo rezultate. Najvišje rezultate bi 

dosegli z redno in kontinuirano vadbo. 
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Hipoteza 2: Učenci bodo po opravljenem programu treninga MATP gibalno napredovali na 

področju ročnosti. 

Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVIZ), katerega obiskujejo učenci naše raziskave, 

je naravnan zelo spretnostno. Deležni so od 2 do 10 ur pouka, kjer razvijajo ročne spretnosti 

(likovna in delovna vzgoja), zato predvidevamo, da bodo rezultati tega sklopa višji. 

 

 

Tabela 11: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenka 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Iz rezultatov je razvidno, da predstavljajo vaje tega sklopa učenkino močno področje. Na 

začetnem in končnem merjenju je dosegla maksimalno število točk, 15.  

 

popolna 
pomoč - 
 1 točka 

delna 
pomoč - 
2 točki 

brez 
pomoči 

- 3 točke 

Poskuša prijeti in držati manjše 
predmete. 

  √  √ 

Prime in zadrži manjše predmete.   √  √ 

Prime manjše predmete in jih 
odmakne od telesa. 

  √  √ 

Prime, premakne in izpusti predmet.   √  √ 

Vrže predmet ali mehko žogo. 
  

√√ 

Graf 8: Začetno in končno 
testiranje sklopa rokovanja 

(učenka 1) 
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Tabela 12: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenka 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Učenka 2 je na prvem merjenju dosegla 14 točk, na drugem 15 točk. Čeprav so rezultati 

raziskave Mechlingeve in Swindlejeve (2003) pokazali nasprotne rezultate, menimo, da 

našega rezultata ne moremo generalizirati, saj gre za rezultat ene same testiranke in ne za 

povprečje. 

 

 

Tabela 13: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenec 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

popolna 
pomoč - 
 1 točka 

delna 
pomoč - 
2 točki 

brez 
pomoči 

- 3 točke 

Poskuša prijeti in držati manjše 
predmete. 

  √  √ 

Prime in zadrži manjše predmete.   √  √ 

Prime manjše predmete in jih 
odmakne od telesa. 

  √  √ 

Prime, premakne in izpusti predmet.   √  √ 

Vrže predmet ali mehko žogo. 
 

√ √ 

 

popolna 
pomoč - 
 1 točka 

delna 
pomoč - 
2 točki 

brez 
pomoči 

- 3 točke 

Poskuša prijeti in držati manjše 
predmete. 

 √  √ 
 

Prime in zadrži manjše predmete. √ √ 
 

Prime manjše predmete in jih 
odmakne od telesa. 

√ √ 
 

Prime, premakne in izpusti predmet.  √  √ 
 

Vrže predmet ali mehko žogo. √  √ 
  

Graf 9: Začetno in končno testiranje 
sklopa rokovanja (učenka 2) 

Graf 10: Začetno in končno testiranje 
sklopa rokovanja (učenec 1) 
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Najnižje število točk je dosegel učenec 1, ki ima težave z zbranostjo in usmerjanjem 

pozornosti na dogajanje. Dečkovi spontani gibi so veliki, nenatančni, refleksni. Najlažje 

sodeluje, če delo poteka individualno, saj na ta način odstranimo veliko dražljajev, ki ga sicer 

zmotijo. Rezultat prvega merjenja je 7 točk, rezultat drugega 9 točk. Lahko rečemo, da je 

učenec napredoval, čeprav gre za njegovo šibko področje. Njegov individualizirani plan je 

zastavljen dolgoročno, vendar ima za to področje veliko manjših ciljev, ki jih učenec 1 lahko 

doseže, če se bo redno udeleževal vadb in mu bodo zagotovljeni optimalni pogoji za delo. 

Učenčevi rezultati sovpadajo z ugotovitvami Mechlingejeve in Swindlejeve (2003). 

 

 

Tabela 14: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih  (učenka 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Učenka 3 dosega enake rezultate, kot učenka 2. Ob prvem testiranju je dosegla 14 točk, 

drugem 15 točk oziroma vse možne. Gre za učenko oz. mladostnico, ki je vajena rokovanja z 

različnimi predmeti, ročne spretnosti predstavljajo njeno močno področje, čeprav gre za 

učenko s kombiniranimi motnjami. Za vaje tega sklopa je zelo motivirana, saj navadno ni 

potrebno teči in se preveč naprezati. 

 

 

popolna 
pomoč - 
 1 točka 

delna 
pomoč - 
2 točki 

brez 
pomoči 

- 3 točke 

Poskuša prijeti in držati manjše 
predmete. 

  √  √ 

Prime in zadrži manjše predmete.   √  √ 

Prime manjše predmete in jih 
odmakne od telesa. 

  √  √ 

Prime, premakne in izpusti predmet.   √  √ 

Vrže predmet ali mehko žogo. 
 

√ √ 

Graf 11: Začetno in končno 
testiranje sklopa rokovanja 

(učenka 3) 
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Tabela 15: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenec 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 16: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenka 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Rokovanje je močno področje tako učenca 2, kot učenke 4, saj sta na obeh testiranjih 

dosegla vse možne točke, torej 15. Tudi tokrat sovpadajo naši rezultati z rezultati raziskave 

Mechlingove in Swindlejeve (2013). 

 

 

popolna 
pomoč - 
 1 točka 

delna 
pomoč - 
2 točki 

brez 
pomoči 

- 3 točke 

Poskuša prijeti in držati manjše 
predmete. 

  √  √ 

Prime in zadrži manjše predmete.   √  √ 

Prime manjše predmete in jih 
odmakne od telesa. 

  √  √ 

Prime, premakne in izpusti predmet.   √  √ 

Vrže predmet ali mehko žogo. 
  

√  √ 

 

popolna 
pomoč - 
 1 točka 

delna 
pomoč - 
2 točki 

brez 
pomoči 

- 3 točke 

Poskuša prijeti in držati manjše 
predmete. 

  √  √ 

Prime in zadrži manjše predmete.   √  √ 

Prime manjše predmete in jih 
odmakne od telesa. 

  √  √ 

Prime, premakne in izpusti predmet.   √  √ 

Vrže predmet ali mehko žogo. 
  

√  √ 

Graf 12: Začetno in končno 
testiranje sklopa rokovanja 

(učenec 2) 

Graf 13: Začetno in končno 
testiranje sklopa rokovanja 

(učenka 4) 
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Hipotezo 2: učenci bodo po opravljenem programu treninga MATP gibalno napredovali na 

področju rokovanja, potrdimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14: Primerjava začetnega in končnega testiranja sklopa rokovanja (cela skupina) 

 

Področje rokovanja je po rezultatih sodeč, močno področje večine testiranih učencev in 

učenk. Vsi so napredovali, oziroma dosegli tako pri prvem, kot drugem merjenju maksimalno 

število točk, razen učenec 1. 

Mechling in  Swindle (2013) ugotavljata, da učenci z MDR z nižjimi sposobnostmi, dosegajo 

višje rezultate, kot učenci z MAS pri gibalnih aktivnostih, posredovanih preko video 

posnetkov. Pri aktivnostih s področja fine motorike učenci z MDR dosegajo le malenkost višje 

rezultate (71,4%), kot učenci z MAS (69,8%), večja razlika je vidna na področju grobe 

motorike, kjer učenci z MDR dosegajo 95,6% uspešnost, učenci z MAS 77,8%. V našem 

primeru je učenec 1 otrok z MAS in ima statistično nižje rezultate kot učenci z MDR. Eno 

izmed značilnih odstopanj motorike pri učencih z MAS je ta, da imajo težave pri posnemanju 

motoričnih aktivnosti (Werdonig, 2009).  
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Hipoteza 3: Učenci bodo po opravljenem programu treninga MATP gibalno napredovali na 

področju udarjanja. 

 

 

Tabela 17: Primerjava obeh testiranj po posameznihg ibalnih aktivnostih (učenka 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenka 1 je dosegla na prvem merjenju 13 točk. Samostojno je izvedla naloge 1, 2 in 3. 

Nalogi 4 in 5 je izvedla ob delni pomoči. Po 12-tedenskem treningu je napredovala in na 2. 

merjenju osvojila vse možne točke, torej 15. Glede na doseženo število točk, lahko rečemo, 

da gre za učenkino močno področje. 

 

popolna 
pomoč -  
1 točka 

delna 
pomoč -  
2 točki 

brez 
pomoči 

- 3 točke 

Poskuša se dotakniti žoge, ki je 
nameščena poleg roke.   

√  √ 

Dotakne se žoge, nameščene poleg 
roke.   

√  √ 

Porine žogo s podstavka z roko. 
  

√  √ 

Udari žogo s podstavka z roko. 
 

√ √ 

Udari žogo s podstavka z 
rekvizitom za udarjanje.  

√ √ 

Graf 15: Začetno in končno 
testiranje sklopa udarjanje 

(učenka 1) 
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Tabela 18: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenka 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenka 2 je na prvem in drugem merjenju dosegla enake rezultate, kot učenka 1. Obe sta 

napredovali. Omenimo, da učenka 2 v vsakodnevnem življenju večkrat udarja, v smislu 

nagajanja oz. podiranja izdelkov drugih, saj na ta način išče pozornost. Njeni gibi so natančni 

in izpeljani tako, da doseže svoj cilj (podreti predmet). 

 

 

 
Tabela 19: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenec 1) 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

popolna 
pomoč -  
1 točka 

delna 
pomoč -  
2 točki 

brez 
pomoči - 
3 točke 

Poskuša se dotakniti žoge, ki je 
nameščena poleg roke.   

√  √ 

Dotakne se žoge, nameščene 
poleg roke.   

√  √ 

Porine žogo s podstavka z roko. 
  

√  √ 

Udari žogo s podstavka z roko. 
 

√ √ 

Udari žogo s podstavka z 
rekvizitom za udarjanje.  

√ √ 

 

popolna 
pomoč -  
1 točka 

delna 
pomoč -  
2 točki 

brez 
pomoči 

- 3 točke 

Poskuša se dotakniti žoge, ki je 
nameščena poleg roke.  

√  √ 
 

Dotakne se žoge, nameščene poleg 
roke.  

√  √ 
 

Porine žogo s podstavka z roko. 
 

√  √ 
 

Udari žogo s podstavka z roko. √ √ 
 

Udari žogo s podstavka z 
rekvizitom za udarjanje. 

√  √ 
  

Graf 16: Začetno in končno 
testiranje sklopa udarjanje 

(učenka 2) 

Graf 17: Začetno in končno 
testiranje sklopa udarjanje 

(učenec 1) 
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Učenec 2 je na prvem merjenju dosegel 8 točk od 15 možnih. Z delno pomočjo je izpeljal 

naloge 1, 2 in 3. Nalogi 4 in 5 je izpeljal s popolno pomočjo spremljevalke. Učenec sam ne 

zmore slediti sestavljenim navodilom (npr. vzemi lopar in udari žogo s podstavka). Tudi manj 

kompleksne naloge zanj predstavljajo težko nalogo (npr. udari žogo s podstavka z roko). Na 

drugem merjenju je dosegel 9 točk, eno več kot na prvem. Kljub napredku za eno samo 

točko, lahko rečemo da je napredoval, saj je nalogo 4 na drugem merjenju izpeljal z delno 

pomočjo, ne več s popolno. 

 

 

Tabela 20: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenka 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob prvem merjenju je učenka 3 dosegla 12 točk oziroma je bila 80% uspešna. Nalogi 1 in 2 je 

izvedla brez pomoči, naloge 3, 4 in 5 pa z delno pomočjo. Pri udarjanju žoge, tako z roko, kot 

z rekvizitom, učenka občasno zgreši žogo, zato je potrebna ponovitev vaje. Menimo, da ima 

težave s prostorsko predstavo in orientacijo v prostoru. Ob drugem merjenju je dosegla 14 

točk. Napredovala je pri izvedbi nalog 3 in 4, pri preostalih nalogah je ostala na istem nivoju. 

 

popolna 
pomoč -  
1 točka 

delna 
pomoč -  
2 točki 

brez 
pomoči 

- 3 točke 

Poskuša se dotakniti žoge, ki je 
nameščena poleg roke.   

√  √ 

Dotakne se žoge, nameščene poleg 
roke.   

√  √ 

Porine žogo s podstavka z roko. 
 

√ √ 

Udari žogo s podstavka z roko. 
 

√ √ 

Udari žogo s podstavka z 
rekvizitom za udarjanje.  

√  √ 
 

Graf 18: Začetno in končno 
testiranje sklopa udarjanje 

(učenka 3) 
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Tabela 21: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenec 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec 2 je na prvem merjenju dosegel 13 točk. Naloge 1, 2 in 3 je izpeljal samostojno, 

nalogi 4 in 5, ob delni pomoči. Kljub nerednim obiskom treningov, je na drugem merjenju, po 

12 tednih, napredoval. Dosegel je vse možne točke, kar pomeni, da je vse naloge izpeljal 

pravilno in brez vsakršne pomoči. 

 

 

 
Tabela 22: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenka 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

popolna 
pomoč -  
1 točka 

delna 
pomoč -  
2 točki 

brez 
pomoči 

- 3 točke 

Poskuša se dotakniti žoge, ki je 
nameščena poleg roke.   

√  √ 

Dotakne se žoge, nameščene poleg 
roke.   

√  √ 

Porine žogo s podstavka z roko. 
  

√  √ 

Udari žogo s podstavka z roko. 
 

√ √ 

Udari žogo s podstavka z 
rekvizitom za udarjanje.  

√ √ 

 

popolna 
pomoč -  
1 točka 

delna 
pomoč -  
2 točki 

brez 
pomoči 

- 3 točke 

Poskuša se dotakniti žoge, ki je 
nameščena poleg roke.   

√  √ 

Dotakne se žoge, nameščene poleg 
roke.   

√  √ 

Porine žogo s podstavka z roko. 
  

√  √ 

Udari žogo s podstavka z roko. 
 

√ √ 

Udari žogo s podstavka z 
rekvizitom za udarjanje.  

√ √ 

Graf 19: Začetno in končno 
testiranje sklopa udarjanje 

(učenec 2) 

Graf 20: Začetno in končno 
testiranje sklopa udarjanje 

(učenka 4) 
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Učenka 4 je tako na prvem, kot drugem merjenju dosegla enake rezultate kot učenec 2 ter 

učenki 1 in 2. Torej 13 in kasneje 15 točk. Učenka je redno obiskovala treninge. Zaključimo 

lahko, da je za dosego istega cilja potrebovala več vaje kot učenec 2, ki ni redno obiskoval 

treningov. 
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Hipotezo 3: učenci bodo po opravljenem programu treninga MATP gibalno napredovali na 

področju udarjanja, potrdimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 21: Primerjava začetnega in končnega testiranja sklopa udarjanje (cela skupina) 

 

Pri prvem merjenju so učenci dosegli povprečno 12 točk, pri drugem 14 točk. Vidimo, da so 

učenci dosegli visoke rezultate. To lahko povežemo s tem, da med urami gibalne športne 

vzgoje in prostim časom pogosteje prihajajo v stik z žogo oziroma balonom, s katerima 

manipulirajo (odbijanje, podajanje z loparji), kot z drugimi športnimi rekviziti. Tsikriki s 

sodelavci (2007) je po 12-tedenskem specialnem košarkarskem programu ugotovil napredek 

v hitrosti in natančnosti pri metu. Treninge so izvajali trikrat tedensko, v naši raziskavi smo 

jih izvajali dvakrat tedensko. Na podlagi tega lahko govorimo o primerljivosti rezultatov, ki 

sovpadajo. 
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Hipoteza 4: Učenci bodo po opravljenem programu treninga MATP gibalno napredovali na 

področju brcanja. 

 

 

Tabela 23: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenka 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je učenka 1 napredovala na področju brcanja. Pri prvem merjenju je 

dosegla 12 točk. Vajo 1 in 4 je izpeljala brez pomoči, vaje 2, 3 in 5 z delno pomočjo. Vaji 2 in 3 

je imela pomoč v smislu opore, za lovljenje ravnotežja. Vaji je izpeljala zelo počasi, zato je 

imela težave koordinacije in ravnotežja. Pri drugem merjenju je dosegla 15 točk, vse možne. 

 
 

popolna 
pomoč -  
1 točka 

delna 
pomoč -  
2 točki 

brez 
pomoči - 
3 točke 

Poskuša se dotakniti žoge s 
stopalom. 

  √  √ 

Dotakne se žoge s stopalom.  √ √ 

Potisne žogo naprej s stopalom.  √ √ 

Brcne žogo naprej manj kot 1 
meter. 

  √  √ 

Brcne žogo 3 metre ali več.  √ √ 

Graf 22: Začetno in končno 
testiranje sklopa brcanje 

(učenka 1) 
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Tabela 24: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenka 2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Največji preskok med prvim in drugim merjenjem je viden pri učenki 2. Pri prvem merjenju je 

vse vaje izpeljala z delno pomočjo (umirjanje in ustno vodenje). Pri tem je dosegla 10 točk. 

Pri drugem merjenju je dosegla maksimalno število točk, kar pomeni, da je vse vaje izpeljala 

samostojno. Največji izziv pri učenki je bil, da je bilo njeno brcanje smiselno in usmerjeno v 

cilj. Napredovala je pri koncentraciji, saj se je po 12-tedenskem treningu zmogla toliko 

umiriti, da je naloge pravilno in uspešno izvedla.  

 

 

Tabela 25: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenec 1) 

 

 

 

 

  

 

  

 popolna 
pomoč -  
1 točka 

delna 
pomoč -  
2 točki 

brez 
pomoči - 
3 točke 

Poskuša se dotakniti žoge s 
stopalom. 

 √ √ 

Dotakne se žoge s stopalom.  √ √ 

Potisne žogo naprej s stopalom.  √ √ 

Brcne žogo naprej manj kot 1 
meter. 

 √ √ 

Brcne žogo 3 metre ali več.  √ √ 

 popolna 
pomoč -  
1 točka 

delna 
pomoč -  
2 točki 

brez 
pomoči - 
3 točke 

Poskuša se dotakniti žoge s 
stopalom. 

√ √  

Dotakne se žoge s stopalom. √ √  

Potisne žogo naprej s stopalom.  √  √  

Brcne žogo naprej manj kot 1 
meter. 

 √  √  

Brcne žogo 3 metre ali več.  √  √  

Graf 23: Začetno in končno 
testiranje sklopa brcanje 

(učenka 2) 

Graf 24: Začetno in končno 
testiranje sklopa brcanje (učenec 1) 
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Pri prvem merjenju je učenec 1 s popolno pomočjo (s spremljevalko) pri nalogah 1 in 2, ter 

delno pomočjo pri nalogah 3, 4 in 5, dosegel 8 točk. Težave ima s pozornostjo in 

koncentracijo, zato je bil naš prvi cilj, da se osredotoči na žogo. Zanj smo vedno uporabljali 

isto žogo, da ga z drugačno ne bi zmedli. Pri prvem merjenju je naloge od 3 do 5 izpeljal z 

delno pomočjo, vendar so bili njegovi gibi refleksni, ne namerni. V drugo je dosegel 10 točk, 

kar pomeni, da je vse vaje izpeljal z delno pomočjo. Točkovno gledano ne moremo reči, da je 

napredoval veliko, funkcionalno gledano, pa je dosegel ogromno. Uspel je usmeriti 

pozornost in slediti navodilom. 

 

 

Tabela 26: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenka 3) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Iz grafa razberemo, da je učenka 3 na področju brcanja ob drugem merjenju nazadovala. Ob 

prvem merjenju je dosegla 12 točk. Naloge 1, 2 in 5 je izvedla z delno pomočjo, nalogi 3 in 4 

pa samostojno. Omenili smo že, da se je v času raziskave učenkino splošno zdravstveno 

stanje poslabšalo, kar odražajo tudi naši rezultati. Učenka je postala počasnejša, šibkejša, 

težje se je zbrala, njeno gibanje je postalo manj koordinirano. Spretnost brcanja je povezana 

s koordinacijo in ravnotežjem, kar jasno kažejo rezultati druge meritve. Ob drugem merjenju 

je naloge 1 – 4 izpeljala ob delni pomoči (opora za nudenje ravnotežja), nalogo 5 ob popolni 

pomoči. Skupaj je dosegla 9 točk. Menimo, da kljub poslabšanju zdravstvenega stanja, 

 popolna 
pomoč -  
1 točka 

delna 
pomoč -  
2 točki 

brez 
pomoči - 
3 točke 

Poskuša se dotakniti žoge s 
stopalom. 

 √  √  

Dotakne se žoge s stopalom.  √  √  

Potisne žogo naprej s stopalom.  √ √ 

Brcne žogo naprej manj kot 1 
meter. 

 √ √ 

Brcne žogo 3 metre ali več. √ √    

Graf 25: Začetno in končno 
testiranje sklopa brcanje 

(učenka 3) 
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vseeno vztraja pri športni vadbi, saj se ji le – to, lahko prilagodi v največji možni meri. Hkrati 

dosega cilje, ki višajo kakovost življenja. 
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Tabela 27: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenec 2) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Učenec 2 je pri prvem in drugem merjenju dosegel maksimalno število točk, 15. Vse vaje je 

izpeljal samostojno in pravilno. Glede na dobljene rezultate lahko rečemo, da gre za 

učenčevo močno področje. 

 

 

Tabela 28: Primerjava obeh testiranj po posameznih gibalnih aktivnostih (učenka 4) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ob prvi meritvi je učenka 4 dosegla 14 točk. Vaje 1 – 4 je izpeljala samostojno, le vajo 5 z 

delno pomočjo. Rezultati končnega merjenja kažejo, da je brez pomoči izvedla vseh pet vaj.

 popolna 
pomoč -  
1 točka 

delna 
pomoč -  
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brez 
pomoči - 
3 točke 

Poskuša se dotakniti žoge s 
stopalom. 

  √  √ 

Dotakne se žoge s stopalom.   √  √ 

Potisne žogo naprej s stopalom.   √  √ 

Brcne žogo naprej manj kot 1 
meter. 

  √  √ 

Brcne žogo 3 metre ali več.   √  √ 
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delna 
pomoč -  
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brez 
pomoči - 
3 točke 

Poskuša se dotakniti žoge s 
stopalom. 

  √  √ 

Dotakne se žoge s stopalom.   √  √ 

Potisne žogo naprej s stopalom.   √  √ 

Brcne žogo naprej manj kot 1 
meter. 

  √  √ 

Brcne žogo 3 metre ali več.  √ √ 

Graf 26: Začetno in končno 
testiranje sklopa brcanje 

(učenec 2) 

Graf 27: Začetno in končno 
testiranje sklopa brcanje 

(učenka 4) 
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Hipotezo 4: učenci bodo po opravljenem programu treninga MATP gibalno napredovali na 

področju brcanja, zavrnemo, saj vsi učenci niso napredovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 28: Primerjava začetnega in končnega testiranja sklopa brcanje (cela skupina) 

 

Silliman in French (1993) sta v svoji raziskavi ugotovila, da se po petnajstih vadbenih enotah 

doseže statističen napredek zadevanja cilja pri brcanju žoge. V naši raziskavi so vsi učenci, 

razen učenka 3, napredovali. Največji napredek je viden pri učenki 2. Brcanje je kombinacija 

koordiniranega gibanja, zato menimo, da je redna vadba pogoj za napredek. 

Če povzamemo rezultate tega sklopa, je najbolj napredovala učenka 4. Najmanjši napredek 

je viden pri učenki 3.  
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5 SKLEPI 

V raziskavi nas je zanimalo, ali bodo izbrani učenci ob izvajanju 12 tedenskega programa 

MATP napredovali na posameznih področjih merjenja. Področja so bila: naravne oblike 

gibanja, rokovanje, udarjanje ter brcanje. 

Ugotovili smo naslednje: 

a) izbrana učenca in učenke so napredovali na področju naravnih oblik gibanja po 12 

tedenskem programu, zato Hipotezo 1, potrdimo. 

b) rokovanje je močno področje vseh učencev, saj so vsi napredovali, tako ob prvem, kot 

drugem merjenju, dosegli maksimalno število točk, zato hipotezo 2, potrdimo. 

c) na področju udarjanja, so učenci in učenke na drugem merjenju dosegli višje rezultate kot 

na prvem, torej so vsinapredovali, zato hipotezo 3, potrdimo. 

d) Hipoteze 4 ne moremo potrditi, saj napredek ni viden pri učenki 3 (poslabšanje 

zdravstvenega stanja), ostali učenci so napredovali, zato hipotezo 4, zavrnemo. 

 

Glede na rezultate lahko rečemo, da ima program MATP pozitivni vpliv na izbrane učence z 

MDR. 

Pomanjkljivosti raziskave: večjih zaključkov in posploševanj ni mogoče narediti, saj gre za 

majhen vzorec merjencev. Skupina testirancev je bila heterogena po spolu, starosti in 

motnjah.  

Možnost nadaljnjih raziskav: MATP sega tudi na področje vodnih aktivnosti, ki jih v našo 

raziskavo nismo vključili. Zanimivo bi bilo preveriti, ali je 12-tedenski program, na področju 

vodnih aktivnosti,  dovolj dolg, da ugotovimo napredek.  Ker SOS predpisuje najmanj 8 

tednov priprave na igre MATP bi lahko raziskali ali obstajajo razlike med 8-tedenskim in 12-

tedenskim programom vadbe. V kolikor bi uspeli sestaviti bolj homogene skupine (npr. po 

starosti, spolu, motnji), bi lahko primerjali rezultate med spoloma, med različno starostjo in 

težavnostjo motnje.   
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V raziskavo bi bilo zanimivo vključiti populacijo gibalno oviranih z MDR, ki je v naši raziskavi 

ni bilo. Preverili bi lahko, kakšen je napredek po 12-tedenskem treningu pri njih. Nenazadnje 

bi lahko rezultate primerjali z Blockovo raziskavo (2001). 

Doprinos: raziskava pripomore predvsem trenerjem, še posebej začetnikom, ki se lotevajo 

MATP-ja. Področje MATP-ja pri nas skoraj ni raziskano. Oblikovali smo individualni program 

za razvoj NOG, rokovanja, udarjanja in brcanja, ki bo omogočil trenerjem učinkovitejše 

načrtovanje individualiziranih načrtov in programov dela za posameznike. Rezultati in 

napredovanje na tekmovalnem nivoju SOS je dosegljivo, vendar mora biti delo trenerja 

dobro načrtovano, usmerjeno, fleksibilno, a še zmeraj dosledno.  
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7 PRILOGE 

 

OCENA MOTORIČNIH SPRETNOSTI – MATP (Priloga 1) 

SPLOŠNA OCENA 

IME IN PRIIMEK: _____________________________________ 

DATUM: _____________________ 

OBČUTENJE IN ZAZNAVANJE (odzivanje na dražljaje)                        1 točka            2 točki          3 točke 

Poskuša spremljati nekatere dražljaje v okolju.    

Poskuša se osredotočiti na določene dražljaje.    

Sledi predmetu z gledanjem, poslušanjem, tipanjem.    

Raziskuje predmet z gledanjem, poslušanjem, tipanjem.    

 

OKRETNOST, GIBLJIVOST (MOBILNOST) 

Leži na trebuhu na blazini in poskuša dvigniti glavo.    

Leži na trebuhu in dvigne glavo.    

Zakotali se s trebušnega v hrbtni položaj.    

Zakotali se dvakrat zapored, kontinuirano.    

 

ROČNOST, FINA MOTORIKA 

Poskuša prijeti in držati manjše predmete.    

Prime in zadrži manjše predmete.    

Prime manjše predmete in jih odmakne od telesa.    

Prime, premakne in izpusti predmet.    

Vrže predmet ali mehko žogo.    

 

UDARJANJE 

Poskuša se dotakniti žoge, ki je nameščena poleg roke.    

Dotakne se žoge, nameščene poleg roke.    

Porine žogo s podstavka z roko.    

Udari žogo s podstavka z roko.    

Udari žogo s podstavka z rekvizitom za udarjanje.    

 

BRCANJE 

Poskuša se dotakniti žoge s stopalom.    

Dotakne se žoge s stopalom.    

Potisne žogo naprej s stopalom.    

Brcne žogo naprej manj kot 1 meter.    

Brcne žogo 3 metre ali več.    
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Priloga 2 

PRIPRAVA – MATP 

Datum: ____________________ 

Prisotni: _____________________________________________________________________ 

UVOD:  

Ogrevanje:  

- velike terapevtske žoge (zapojemo pesem po izbiri učencev in opravimo kratek pozdravni pogovor) 

- lovljenje po prostoru 

- dihalne vaje 

- vaje za raztezanje 

JEDRO: 

Spretnostne vaje: 

- kotaljenje po blazini (»delamo palačinke«) 

- plazenje skozi tunel 

- zbijanje žogice s stožca 

- podiranje kegljev 

Skupinske aktivnosti: 

- igre s padalom (spusti padalo, zamenjaj mesto, katapult) 

ZAKLJUČEK: 

Sklepni del: 

- štorklja in žabice 
- pozdrav
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INDIVIDUALIZIRANI PLAN DELA – MATP (Priloga 3) 

 

Učenec/učenka: A 

Močno področje: gibljivost, natančnost 

Šibko področje: hitrost, koordinacija 

 

Cilj: 

Znižanje telesne teže (D.C.). 

Koraki: 

- motiviranje za delo 

- premori med gibalnimi aktivnostmi 

- raznolike aktivnosti 

- pohvale 

- redno obiskovanje treningov 

- udeležba na dnevih MATP 

Evalvacija: 

Učenka A redno obiskuje treninge. Preko motivacijskih aktivnosti jo napeljemo k več gibanja (K.C.). 

Hitro se utrudi. Pri izvajanju vaj je sicer zelo počasna, a natančna. Vaje izvaja pravilno. Ob pohvali 

dobi več motivacije za delo (K.C.), saj dobi pozitivno potrditev. Zaradi počasnega izvajanja vaj, ima 

večje težave pri vajah, vezanih na koordinacijo. Zaradi težav s srcem izvaja predvsem vaje nizke 

intenzivnosti (da ji preveč ne naraste srčni utrip). Zelo se veseli udeležbe na igrah. Teža ni upadla, saj 

nimamo kontrole nad prehranjevanjem.  

 

 

POSEBNOSTI: težka govorna motnja, težave s srcem 

 

 

K.C.: kratkoročni cilj 

D.C.: daljnoročni cilj 
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INDIVIDUALIZIRANI PLAN DELA – MATP 

 

Učenec/učenka: B 

Močno področje: hitrost, koordinacija, petje 

Šibko področje: pozornost, koncentracija, strah pred neznanimi situacijami 

 

Cilj: 

Pozorno spremljanje dogajanja (D.C.). 

Koraki: 

- umirjanje preko pesmic 

- vnaprej  seznaniti s potekom dela 

- podajanje kratkih navodil 

- preveriti razumevanje navodil 

- dajati pohvale 

- time out dejavnosti 

 

Evalvacija: 

Rada prihaja na treninge. V začetku leta je večkrat nagajala ostalim učencem, sčasoma smo to zajezili 

(K.C.). Potrebuje stalni nadzor, najboljše kot individualno delo. Ves čas išče bližnjice do cilja. Kadar 

česa ne želi delati, se izgovarja, da mora na stranišče. Tekom treninga bi želela ogromno različnih 

dejavnosti, saj pri nobeni ne zdrži dlje časa. Cilj ni dosežen, prenese se v naslednje leto. V naslednjem 

letu bo imela svojega spremljevalca.  

 

POSEBNOSTI: ADHD, avtizem (ne mara dotikov), dieta (brez glutena), težka govorna motnja 

 

 

 

K.C.: kratkoročni cilj 

D.C.: daljnoročni cilj 
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INDIVIDUALIZIRANI PLAN DELA – MATP 

 

Učenec/učenka: A 

Močno področje:  

Šibko področje: koordinacija, groba motorika, fina motorika, pozornost, koncentracija 

 

Cilj: 

Pozorno spremljanje dogajanja (D.C.). 

Koraki: 

- umirjanje preko pesmic 

- vnaprej  seznaniti s potekom dela 

- podajanje kratkih navodil 

- dajati pohvale 

- time out dejavnosti 

Evalvacija: 

Dečkovo gibanje je nekoordinirano. Aktivnosti z njim izvaja spremljevalka, individualno. Potrebuje 

veliko časa, da osvoji novo gibanje. Večina gibalnih aktivnosti zanj so vaje, ki razvijajo čisto primarne 

oblike gibanja, saj npr. plazenje, ni usvojeno. Njegovi gibi so refleksni. Cilj ni dosežen in je prenesen v 

naslednje leto. Udeležil se je iger MATP. 

 

POSEBNOSTI: MAS, ADHD, težka govorna motnja, rad uhaja, potreben stalen nadzor 

 

 

 

 

 

K.C.: kratkoročni cilj 

D.C.: daljnoročni cilj 
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INDIVIDUALIZIRANI PLAN DELA – MATP 

 

Učenec/učenka: C 

Močno področje: fina motorika 

Šibko področje: koordinacija, hitrost, pozornost, koncentracija 

 

Cilj: 

Na treningu aktivno sodelovati (D.C.). 

Koraki: 

- motiviranje za delo 

- raznovrstnost vaj 

- pohvale 

- vnaprej seznaniti s potekom treninga 

Evalvacija: 

Učenka se je ob začetku hotela izogibati treningom, vendar je ob pozitivnih spodbudah in pozitivnih 

povratnih informacijah raje prihajala na trening. Delala je po trenutnih zmožnosti. V zimskem času je 

bila veliko odsotna zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja. Ob vrnitvi je potrebovala veliko 

spodbud. Večkrat je ona izbrala aktivnosti (izmed nabora ponujenih).  Veselila se je MATP srečanja, 

vendar jo je zoper premagal strah pred novimi in neznanimi situacijami, zato je ostala doma. Cilj ni 

dosežen. Prenese se v naslednje šolsko leto. 

POSEBNOSTI: močni in pogosti epileptični napadi, šibek mišični tonus, strabizem 

 

 

 

 

 

 

K.C.: kratkoročni cilj 

D.C.: daljnoročni cilj 
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INDIVIDUALIZIRANI PLAN DELA – MATP 

 

Učenec/učenka: B 

Močno področje: gibljivost 

Šibko področje: hitrost, koordinacija, pozornost, motivacija za delo 

Cilj: 

Znižanje telesne teže (D.C.). 

Koraki: 

- motiviranje za delo 

- premori med gibalnimi aktivnostmi 

- raznolike aktivnosti 

- pohvale 

- redno obiskovanje treningov 

- udeležba na dnevih MATP 

Evalvacija: 

Učenec ne obiskuje treningov redno. Če je le mogoče, se jim izmika, saj ne mara aktivnosti vezane na 

šport. Po ogledu fotografij preteklih tekmovanj, je motivacija narasla. Zaradi prekomerne teže težje 

izvaja nekatere vaje in se težje vključi v igro, čeprav navodila razume. Starši ne kažejo zanimanja za 

vzpostavitev primerne prehrane. Cilj ni bil dosežen. Menim, da brez sodelovanja ostalih ključnih 

akterjev (staršev, razrednika, učitelja ŠPO), cilj ni dosegljiv. 

 

POSEBNOSTI: težave s srcem, zelo hitro se utrudi  

 

 

 

 

 

K.C.: kratkoročni cilj 

D.C.: daljnoročni cilj 
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INDIVIDUALIZIRANI PLAN DELA – MATP 

 

Učenec/učenka: D 

Močno področje: zagnanost, natančnost, gibljivost 

Šibko področje: hitrost 

 

Cilj: 

Znižanje telesne teže (D.C.). 

Koraki: 

- premori med gibalnimi aktivnostmi 

- raznolike aktivnosti 

- pohvale 

- redno obiskovanje treningov 

- udeležba na dnevih MATP 

 

Evalvacija: 

Učenka redno obiskuje treninge (K.C.). Rada preizkuša nove stvari. Za delo je zelo motiviran (K.C.). 

Izvaja veliko aerobnih vaj. Pomaga ostalim, če potrebujejo pomoč. Pri malici in kosilu se držijo 

dogovora o zmernosti količine hrane (K.C.). Zaradi hiperfleksibilnih sklepov izvaja nenavadne gibe. 

Teh gibov ne spodbujamo dodatno, da ne bi prišlo do poškodb. Pri izvajanju vaj za moč, dela z veliko 

premori. Cilj ni dosežen, potrebno bo vključiti več članov tima (starše, učitelja ŠPO). 

 

POSEBNOSTI: težave s srcem, težave z uravnavanjem telesne temperature 

 

 

 

 

K.C.: kratkoročni cilj 

D.C.: daljnoročni cilj
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NABOR AKTIVNOSTI, KI SMO JIH IZVAJALI MED TRENINGI (Priloga 4) 

Zaznavno-gibalne aktivnosti 

 Dihalne vaje 

 Obračanje s trebuha na hrbet 

 Obračanje s hrbta na trebuh 

 Kotaljenje (»delamo palačinke) 

 Plazenje in lazenje po blazini (»kot kače«) 

 Plazenje in lazenje čez ovire po blazini (»po hribu navzgor in navzdol«) 

 Plazenje in lazenje skozi ovire po blazini (čez poligon) 

 Gibanje v omejenem prostoru (plazenje skozi tunel) 

 Vožnja z vozički 

 Vlečenje po vrvi s sedenjem na vozičku 

 Oponašanje živali 

 Igra »ptički v gnezda« 

 Kotaljenje velike terapevtske žoge 

 Odbijanje velike terapevtske žoge (enoročno, soročno) 

 Met gimnastične žoge v tarčo 

 Igre s padalom  

 Podiranje kegljev 

 Guganje 

 Ploskanje po ritmu 

Aktivnosti za razvoj vestibularnega sistema 

 Sedenje na klančini na vozičku in vožnja med ovirami 

 Hoja po črti (z odprtimi in zaprtimi očmi) 

 Stoja na eni nogi (z odprtimi in zaprtimi očmi) 

 Krožimo z glavo (z odprtimi in zaprtimi očmi) 

Aktivnosti za roke 

 Plezanje po letveniku 

 

Aktivnosti za noge 

 Oponašanje skokov različnih živali (zajček , žaba,...) 

 Skakanje v obroč in nazaj ven 

 Skakanje v serijo obročev 

 Skok s švedske klopi na debelo blazino 

 Skakanje na trampolinu 
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Aktivnosti za razvijanje statičnega in dinamičnega ravnotežja 

 Stati na mestu z zaprtimi očmi 

 Pobiranje majhnih predmetov s tal 

 Hoja po drugačnem naklonu 

 Hoja in tek med ovirami 

 Hoja in tek čez ovire 

 Lovljenje (bratec reši me, repki,...) 

Aktivnosti za razvoj lokomotorike 

 Račja hoja 

 Medvednja hoja (po vseh štirih s stegnjenimi rokami in nogami) 

 Kdo se boji črnega moža 

 Ponovi za menoj (posnemanje gibov) 

 


