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 I 

IZVLEČEK 
Zumba fitnes program je priljubljena skupinska vadba v različnih delih sveta. Ne samo zumba 

fitnes, ampak tudi druge vrste rekreacije imajo vedno večjo vlogo pri preživljanju našega 

prostega časa, saj se vedno bolj zavedamo njihove pomembnosti za naš obstoj in počutje. 

Zakaj bi bile osebe z motnjo v duševnem razvoju prikrajšane za kvalitetno življenje zaradi 

primanjkovanja ponudb prilagojenih vadb na tržišču. Odločili smo se, da v diplomskem delu 

prilagodimo zumba fitnes program tako, da mu bodo te osebe lahko sledile. 

V prvem delu diplomskega dela predstavljamo pomen gibanja in aerobne aktivnosti za 

počutje ter vitalnost našega telesa in zumba fitnes program. Teoretično smo se dotaknili 

področja prilagajanja programa, da bo primeren za osebe z motnjo v duševnem razvoju. V 

različnih literaturah smo našli nekaj dobrih teoretičnih izhodišč za sestavo prilagojenega 

programa. Na podlagi idej in izkušenj smo si zamislili strukturo koreografij in način vodenja 

ure ter teoretična izhodišča preverili v praksi z izpeljavo petih ur prilagojenega zumba fitnes 

programa. Sestavili smo vprašalnik za druge zumba fitnes inštruktorje in jih vprašali za 

mnenje o programu in idejah za njegovo izboljšavo. 

Cilji naše raziskave so bili ugotoviti, ali lahko prilagodimo zumba fitnes program tako, da mu 

bo sledila populacija oseb z motnjo v duševnem razvoju, kako koreografsko in časovno 

sestaviti uro, da bomo še ohranili motivacijo naših vadečih ter dobiti povratno informacijo 

zumba fitnes inštruktorjev o ustreznosti prilagojenega programa. 

V diplomskem delu smo ugotovili, da je prilagojen program vsebinsko in časovno ustrezen za 

ciljno populacijo. Zumba fitnes inštruktorji so nam pomagali dopolniti prilagojen zumba 

fitnes program. V praktičnem delu smo zapisali smernice za sestavo koreografij prilagojenega 

zumba fitnes programa. 
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II 

ADAPTED ZUMBA FITNESS PROGRAM FOR ADOLESCENTS AND 
ADULTS WITH INTELECTUAL DISABILITY 

SUMMARY 
Zumba fitness program is a popular group exercise all around the world. Not only Zumba 

fitness, but also other recreational activities have been assuming an increasing amount of our 

free time, as we are more and more aware of their importance for our existence and well-

being.  

The question that arises is why people with intellectual disabilities should be deprived of 

quality living, as there is lack of customized workouts on the market. This is why we decided 

to devote our thesis work to developing adapted Zumba program, which can be followed by 

people with intellectual disabilities.  

The first part of our thesis represents the importance of movement and aerobic activities for 

the well-being and vitality of our body and the Zumba fitness program. Theoretically, we 

covered areas of customization of the program to be suitable for people with intellectual 

disabilities. In different studies we identified several good theoretical standpoints for the 

preparation of the customized program. Based on those ideas, we prepared choreographies 

and the method of instructing the exercise. We then tested the theoretical standpoints by 

executing a five-hour customized Zumba fitness program. We also prepared a questionnaire 

for other Zumba fitness instructors, to receive their opinions regarding the program. 

The goals of our research were to examine whether we can adapt Zumba fitness program for 

people with intellectual disabilities to prepare an exercise program that will choreographically 

and in terms of duration maintain the motivation of our participants, and to obtain feedback 

from fitness instructors on adequacy of the adapted program.  

The findings of the thesis work showed that the adapted program is appropriate for people 

with intellectual disabilities in terms of content and duration. Furthermore, Zumba fitness 

instructors assisted us in improving the adapted Zumba fitness program. 

 

Key words:  

Zumba fitness, adapted Zumba fitness program, aerobics, dance, adolescents and adults with 
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III 

KAZALO 

1. UVOD ................................................................................................................................................................... 1 
2. TEORETIČNA IZHODIŠČA ............................................................................................................................ 2 

2.1 ČLOVEKOV RAZVOJ ......................................................................................................................................... 3 
2.1.1  Mladostništvo ........................................................................................................................................ 5 
2.1.2  Odraslost ............................................................................................................................................... 5 
2.1.3 Celostni razvoj ....................................................................................................................................... 5 

2.2 POMEN GIBALNE AKTIVNOSTI ZA ČLOVEKOV RAZVOJ ..................................................................................... 6 
2.2.2  Vpliv gibalne aktivnosti na telesni in gibalni razvoj ............................................................................. 8 
2.2.3  Vpliv gibalne aktivnosti na kognitivni razvoj ........................................................................................ 8 
2.2.4   Vpliv gibalne aktivnosti na čustveni razvoj .......................................................................................... 9 
2.2.5  Vpliv gibalne aktivnosti na socialni razvoj ......................................................................................... 11 

2.3 AEROBIKA ..................................................................................................................................................... 12 
2.3.1 Izvor imena aerobika ............................................................................................................................ 12 
2.3.2  Opredelitev pojma aerobika ................................................................................................................ 13 
2.3.3  Učinki vadbe v aerobiki ...................................................................................................................... 14 
2.3.3.1  Vpliv aerobike na srčno-žilni in dihalni sistem ................................................................................ 15 
2.3.3.2  Vpliv aerobike na živčno – mišični sistem ........................................................................................ 17 
2.3.3.3 Vpliv aerobike na telesno maso ......................................................................................................... 19 
2.3.3.4  Vpliv aerobike na psihomotorične sposobnosti ................................................................................ 20 
2.3.3.4.1 Koordinacija .................................................................................................................................. 20 
2.3.3.4.1.1 Metode za izboljšanje koordinacije ............................................................................................. 23 
2.3.3.4.2 Gibljivost ........................................................................................................................................ 26 
2.3.3.4.2.1 Sredstva in metode za povečanje gibljivosti ................................................................................ 27 
2.3.3.4.3 Vzdržljivost ..................................................................................................................................... 29 
2.3.3.4.3.1 Sredstva in metode za povečanje vzdržljivosti ............................................................................ 31 
2.3.3.5  Vpliv aerobike na psihično počutje in razpoloženje ........................................................................ 33 
2.3.4  Pojavne oblike aerobike ...................................................................................................................... 34 
2.3.4.1  Step aerobika .................................................................................................................................... 34 

2.3.4.2  SLIDE AEROBIKA .................................................................................................................................... 35 
2.3.4.3  New body .......................................................................................................................................... 35 
2.3.4.4  Aerobika v vodi ................................................................................................................................ 35 
2.3.4.5  Funk aerobika .................................................................................................................................. 36 

2.3.5  TRENING MIŠIČNE MOČI ............................................................................................................................ 36 
2.5 ZUMBA FITNES PROGRAM ............................................................................................................................. 39 

2.5.1  Nastanek zumba fitnes programa ........................................................................................................ 39 
2.4.2  Kaj je zumba fitnes program ............................................................................................................... 40 
2.4.3  Filozofija zumba fitnes programa ....................................................................................................... 42 
2.4.4  Prednosti zumba fitnes programa ....................................................................................................... 42 
2.4.5 Načrtovanje in vodenje vadbe .............................................................................................................. 42 
2.4.5.1 Uvodni del ......................................................................................................................................... 43 
2.4.5.2 Glavni del .......................................................................................................................................... 44 
2.4.5.3  Sklepni del ........................................................................................................................................ 44 
2.4.6  Zgradba pesmi ..................................................................................................................................... 45 
2.4.7  Glasba in ritem .................................................................................................................................... 46 
2.4.8  Osnovni koraki za koreografiranje pri zumba fitnes programu .......................................................... 46 
2.4.8.1  Zumba osnovni koraki za merengue ................................................................................................. 46 
2.4.8.2  Zumba osnovni koraki za salso ........................................................................................................ 47 
2.4.8.3  Zumba osnovni koraki za cumbio ..................................................................................................... 48 
2.4.8.4  Zumba osnovni koraki za reggaeton ................................................................................................ 49 
2.4.9 Nadzor vadbene ure ............................................................................................................................. 49 
2.4.9.1  Nadzor  vadečih ................................................................................................................................ 50 
2.4.9.2  Nadzor okolja ................................................................................................................................... 51 
2.4.10  Ocenjevanje uspešnosti vadbene ure ................................................................................................ 51 
2.4.11  Posredovanje informacij vadečim ..................................................................................................... 52 
2.4.11.1  Neverbalno sporazumevanje .......................................................................................................... 52 
2.4.11.2  Verbalno sporazumevanje .............................................................................................................. 53 
2.4.11.3  Demonstracija inštruktorja pred vadečimi .................................................................................... 53 



IV 

2.4.12  Lik inštruktorja .................................................................................................................................. 54 
2.5 OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU ..................................................................................................... 56 

2.5.1  Definicija motenj v duševnem razvoju ................................................................................................ 56 
2.5.2  Značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju ............................................................................... 56 
2.5.2.1  Zaznavanje oseb z motnjo v duševnem razvoju ................................................................................ 57 
2.5.2.2  Vid .................................................................................................................................................... 57 
2.5.2.3  Sluh ................................................................................................................................................... 57 
2.5.2.4  Kinestetične zaznave ........................................................................................................................ 58 
2.5.2.5  Kožne zaznave .................................................................................................................................. 58 
2.5.2.6  Zaznavanje prostora in časa ............................................................................................................ 58 
2.5.3  Učenje in spomin ................................................................................................................................. 58 
2.5.4 Specifičnost učenja pri osebah z motnjo v duševnem razvoju .............................................................. 59 
2.5.4.1  Pozornost .......................................................................................................................................... 59 
2.5.4.2  Zaznavanje ....................................................................................................................................... 59 
2.5.4.3 Kognitivni razvoj ............................................................................................................................... 59 
2.5.4.4 Motorični razvoj ......................................................................................................................... 60 
2.5.5 Čustva ................................................................................................................................................... 61 
2.5.5.1  Čustvovanje oseb z motnjo v duševnem razvoju .............................................................................. 62 
2.5.6  Motivacija ........................................................................................................................................... 62 
2.5.6.1  Motnje v motivacijskih duševnih procesih pri osebah z motnjo v duševnem razvoju ...................... 63 

2.6 GIBANJE IN OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU ................................................................................... 63 
2.6.1  Posebnosti v gibanju oseb z motnjo v duševnem razvoju .................................................................... 64 
2.6.2  Opazovanje gibanja kot ustrezno izhodišče za načrtovanje vadbe ..................................................... 65 
2.6.3  Psihosocialna vedenja, ki so lahko povezana z neučinkovitostjo gibanja .......................................... 66 
2.6.4  Strategije učenja gibalnih aktivnosti ................................................................................................... 66 
2.6.5  Ples za osebe z motnjo v duševnem razvoju ........................................................................................ 67 
2.6.5.1  Koristi plesnih programov ............................................................................................................... 68 
2.6.6  Plesne prilagoditve za osebe z motnjo v duševnem razvoju ................................................................ 69 
2.6.7  Gibalni elementi .................................................................................................................................. 70 
2.6.7.1 Naravne oblike gibanja kot gibalni elementi v koreografiji zumba fitnes programa ....................... 73 
2.6.7.1.1 Hoja ................................................................................................................................................ 74 
2.6.7.1.2 Tek .................................................................................................................................................. 74 
2.6.7.1.3 Skoki ............................................................................................................................................... 75 
2.6.7.1.4 Potiskanja in vlačenja ter upiranje ................................................................................................ 76 
2.6.8  Lik inštruktorja, primernega  za osebe z motnjo v duševnem razvoju ................................................ 78 
2.6.9  Težave, ki se lahko pojavijo na vadbi .................................................................................................. 80 
2.6.10  Smernice za motivacijo oseb na vadbi .............................................................................................. 80 
2.6.11  Sproščanje po vadbi .......................................................................................................................... 81 

3. PREDMET RAZISKAVE ................................................................................................................................ 83 
4. CILJI .................................................................................................................................................................. 83 
5. HIPOTEZE ....................................................................................................................................................... 83 
6. METODE DELA .............................................................................................................................................. 83 

6.1 VZOREC ........................................................................................................................................................ 83 
6.2 MERSKI INŠTRUMENTARIJ ............................................................................................................................. 84 
6.3  POTEK DELA ................................................................................................................................................. 84 
6.4  OBDELAVA PODATKOV ................................................................................................................................ 85 

7. REZULTATI ..................................................................................................................................................... 85 
7.1  PRIKAZ NAČINA DELA, PRILAGODITEV IN IZVEDBE UR PRILAGOJENEGA ZUMBA FITNES PROGRAMA ............ 85 
7.2  ANALIZE UR PRILAGOJENEGA ZUMBA FITNES PROGRAMA, V KATEREGA SO BILE VKLJUČENE OSEBE Z 
MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU .......................................................................................................................... 85 
7.3  PREDSTAVITEV ODGOVOROV ZUMBA FITNES INŠTRUKTORJEV IN INŠTRUKTORJEM SKUPINSKIH VADB O 
PRILAGOJENEM ZUMBA FITNES PROGRAMU ZA OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU ................................... 98 
7.4  SMERNICE PRILAGOJENEGA ZUMBA FITNES PROGRAMA ............................................................................. 100 

8. RAZPRAVA .................................................................................................................................................... 104 
9. SKLEP ............................................................................................................................................................. 107 



V 

10. LITERATURA IN VIRI .............................................................................................................................. 108 
11. PRILOGE ......................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
 
 
 



 

1 

1. UVOD	  
Telesa ne moremo zamenjati ali zbežati iz njega, zato moramo narediti vse, da se v njem 

dobro počutimo. Telo je tudi zunanja manifestacija duha ali zavesti, ki se zrcali v izrazu 

obraza in telesni drži. Veliko je načinov, kako izboljšati počutje, med drugim tudi športno 

udejstvovanje. Bravničar – Lasanova (1996) pravi, naj bo šport zabaven, neprestižen, a vendar 

tekmovalen v smislu, da vsak posameznik tekmuje s seboj. V človeku razvije samozavest, da 

je sposoben narediti nekaj iz sebe, da se je sposoben izboljšati. Če se mu posreči v športu, se 

mu bo posrečilo tudi v življenju. Skupina v športu daje občutek pripadnosti, varnosti in 

predstavlja okolje za prepoznavanje in priznavanje različnosti. Ena izmed oblik skupin v 

športu je zumba fitnes program. Program je nekaj posebnega v ponudbi skupinskih vadb. Je 

mešanica fitnes in aerobne vadbe. Je zabaven način za doseganje dobre telesne pripravljenosti 

in zdravja. (Zumba Fitness LLC, 2010) 

Vsak izmed nas rad obiskuje gibalno dejavnost, v kateri uživa. Izbira vrste rekreacije je v 

večji meri odvisna od ponudbe v kraju, kjer prebivamo. V nekaterih mestih je boljša, v drugih 

slabša. Opazili smo, da je športno-rekreativna ponudba za osebe z motnjo v duševnem razvoju 

okrnjena. Primanjkuje programov, ki bi bili ustrezni za to populacijo. Berčič in drugi (2001) 

navajajo, da lahko na področju športa zaznamo neustrezno ponudbo, v kateri manjkajo 

različni programi za odrasle, ki so bolj ali manj ciljno usmerjeni v posamezne vzorce odraslih 

glede na njihove potrebe, želje, interese in pripadnost določeni skupini. Glede na pozitivne 

učinke, ki jih prinaša redno športno udejstvovanje, je pomembno, da postane ponudba v krajih 

čim bolj pestra in prilagojena za različno populacijo, tako stare kot mlade, kot tudi za osebe s 

posebnimi potrebami. 

Zumba fitnes program se je v zadnjih letih uspešno zasidral v fitnes centrih. (Zumba Fitness 

LLC, 2010) Postal je priljubljena rekreacija za mlade in starejše, vendar pa ni prilagojen za 

osebe z motnjo v duševnem razvoju. Programu bi težje sledili in tako bi lahko izgubili 

motivacijo za športno udejstvovanje. Odločili smo se, da sprejmemo izziv in prilagodimo 

zumba fitnes progam tako, da mu bo sledila tudi populacija oseb z motnjo v duševnem 

razvoju. Naša ciljna skupina so mladostniki in odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
Šport je v sodobnem času uveljavljen pojem za gibanje, ki se je razširilo po vsem svetu. 

(Bizjan, 2004) Pomaga nam delovati na način, ki ustvarja pogoje za razvoj kreativnega 

mladega človeka. Poskuša ozavestiti zakonov človeškega bivanja. Vzgaja z igro, brez strahu 

in prisile ter nam pokaže, da se naučimo življenje sprejeti kot igro, izziv in ne kot grožnjo. 

Posamezniku omogoča oblikovati pozitivno samopodobo, nauči ga tekmovati samega s seboj, 

omogoča ozavestiti zakon vzroka in posledice, zakon izmenjavanja aktivnosti in počitka, 

vedenje, da je vsakdo enakovreden posameznik v skupini, omogoča najti harmonijo med 

telesnim, duševnim in duhovnim. (Bravničar – Lasan, 1996) Tako lahko zaključimo, da je za 

vse spole in za vsa starostna obdobja postal nujen sestavni del našega življenja. (Bizjan, 2004) 

Vsak potrebuje prosti čas in po opravljenih obveznostih z njim razpolagamo svobodno. 

Ponavadi je to čas, ki si ga vzamemo za sprostitev, počitek, za razvoj lastne osebnosti. Šport 

kot način preživljanja prostega časa velja za tisto človekovo dejavnost, kjer se razodeva 

posebna plat njegove igrivosti in ustvarjalnosti. (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) 

Človekovo bivanje je ustvarjeno tako, da je zaznamovano z gibanjem. Že v preteklosti je bilo 

človeštvo prisiljeno trdo delati za preživetje. Sodobni način življenja je človeka prisilil na 

prevladujoč sedeči način življenja. (Sperryn, 1994) Zaradi tega pozabljamo na osnovno 

človeško biološko potrebo, ki je gibanje. Posledice so vidne kot propadanje organov in 

organskih sistemov v človeku. Pljuča izgubljajo svojo učinkovitost, srce je izpostavljeno večji 

možnosti za zastoj, krvne žile izgubljajo svojo prožnost, mišičje propada, prihaja do obolenj 

sklepov in vezi. (prav tam) Stres, ki ga doživljamo čez dan, se nam kopiči, ker ga redno ne 

odpravljamo. Če vadbo redno izvajamo dvakrat do trikrat tedensko dovolj intenzivno, zadošča 

za zdravje in dobro počutje. (Bizjan, 2004) Pomembno je, da vadimo vsaj eno aerobno 

gibalno aktivnost, dopolnjujemo pa jo z vajami za moč, gibljivost in sprostitev. (prav tam) 

Športna vadba je sistem. Da jo lahko opravičeno tako imenujemo, mora izpolnjevati dva 

pogoja in sicer mora imeti sestavne dele ter morajo biti povezani med seboj. Med 

pomembnejše sestavine tega sistema sodijo športnik oz. vadeči in trener oz. vodja vadbe, 

vadba s svojimi značilnosti in okolje, kjer se vse odvija. (Ušaj, 1997) Športna in rekreativna 

vadba ne pomenita enako. Ko govorimo o športni vadbi, imamo v mislih šport v tekmovalnem 

smislu. Rekreativna vadba pa ima pomen gibanja za vzdrževanje človekovega tako psihičnega 

kot fizičnega zdravja. Rekreativno vadbo poznamo pod sinonimi rekreacija, gibalna aktivnost, 

gibalna vzgoja, telesna vzgoja … vsa pa pomenijo enako – gibanje, ki ne služi tekmovalnemu 

namenu. (Barborič, Berčič, Jeromen, Kajtna, Pintar, Smrdu in Tušak, 2005) 



3 

Rekreativna vadba ima ugodne učinke na duševno zdravje. Ukvarjanje z rekreativnim 

športom spada med pomembnejše sestavine kakovosti življenja posameznikov. (prav tam) Je 

izrazito sproščujoč. Zmanjšuje simptome depresivnosti prav tako učinkovito kot psihoterapija. 

Na kortizol, hormon, katerega pomanjkanje v telesu sproži depresivnost, pozitivno deluje 

zmerna telesna aktivnost, saj se sprošča z vadbo. (Sperryn, 1994) Človek v stresnih 

okoliščinah med telesnim naporom izživi te telesne in duševne spremembe. 

Glavni cilj gibalne vzgoje je ustvarjanje splošnega zdravja in dobrega počutja, razvijanje 

čutno-gibalnih spretnosti in samozavesti. (Ušaj, 1997) Z dobro sestavljenim programom 

gibalne vzgoje, ki poveže različne stroke, pa lahko naredimo veliko več. Tak program lahko 

pripomore k telesnim sposobnostim, načinu gibanja, k duševnim sposobnostim za reševanje 

problemov ter na čustvovanje in odnos z drugimi osebami. Sperryn (1994) pravi, da dobra 

telesna pripravljenost in trening povečujeta sposobnost organizma, da bolje prenaša duševno 

in telesno stisko. Zakaj torej trenirati? Da pripravimo telo in duha do stanja, ko se bosta lahko 

upirala utrujenosti in do skrajnosti razviti dane telesne sposobnosti. 

Novi športni slogani priporočajo, naj vsakdo izbere vadbo, ki mu najbolj ustreza, ob kateri 

uživa, se sprosti, se odpočije od vsakdanjih skrbi in obveznosti. Hkrati mora biti prilagojena 

človeku in njegovemu načinu življenja, zadovoljevati mora potrebo po gibanju, pripomoči k 

bolj zdravemu načinu življenja. Iz tega razloga športni strokovnjaki vedno znova oblikujejo 

nove športne zvrsti, rekvizite, orodja in metode. (Bergoč in Zagorc, 2000) 

Zumba fitnes program je namenjen osebam brez motenj v razvoju. Vsebuje plesne elemente 

različnih plesnih zvrsti, kot so merengue, cumbia, salsa, reggeaton in druge latino zvrsti s 

svojstvenim načinom koreografiranja. (Zumba Fitness LLC, 2010) Način koreografiranja ni 

prilagojen osebam z motnjo v duševnem razvoju, saj bi tej vadbi težko sledili. Tudi nekatere 

gibe bi bilo potrebno poenostaviti, da bi jih lahko te osebe varno in preventivno izvajale. Tako 

bi se izognili poškodbam in izgubi motivacije za rekreacijo. V diplomski nalogi bomo 

sestavili prilagojen zumba fitnes program za mladostnike in odrasle osebe z motnjo v 

duševnem razvoju. V pomoč nam bo metodika učenja aerobike, ideja intervalnega treninga in 

treninga mišične moči ter metodika učenja plesnih korakov, saj je zumba fitnes program 

skupek teh načinov gibalnih aktivnosti. (Zumba Fitness LLC, 2010) 

2.1 Človekov razvoj 
Teorije človekovega razvoja so pokazale, da obstaja več razvojnih zakonitosti. (Marjanovič 

Umek, Zupančič, Fekonja Peklaj, Kavčič, Svetina, Tomazo – Ravnik in Bratanič, 2004) 
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Vsem je skupno, da razvoj vsakega posameznika poteka na vseh razvojnih področjih po 

določenih predvidljivih tendencah. Nič drugače ni pri osebah z motnjo v duševnem razvoju. 

Osebe z motnjo v razvoju ne dosežejo vseh ravni razvoja. Razvoj se zaustavi na nižjih 

stopnjah. Ključno je, da poteka po enakih zakonitosti kot pri osebah brez razvojnih težav. 

(Žerovnik, 2004) 

Posameznik je celota, skupek delov, zato njegov razvoj ne poteka posamično, po delih, ampak 

na vseh razvojnih področjih hkrati. To pomeni, da ne moremo razvijati določenega področja, 

ne da bi s tem razvijali tudi drugo področje. Človek se razvija kontinuirano in v določeni 

smeri. V različnih stadijih razvoja, ki so povezani s starostjo, obstajajo podobnosti med 

posamezniki. Pomembna je tendenca, ki pravi, da se intenzivnost razvoja posameznih funkcij 

menjuje; v razvoju se najprej intenzivneje razvija ena funkcija, nato druga. Kot primer, v 

določenem obdobju razvoja se hitreje in intenzivneje razvija govor kot hoja in obratno. V 

razvoju obstajajo razlike med posamezniki, ki pogosto otežujejo razlikovanje normalnih 

razvojnih variacij od zrelostnih zaostalosti oziroma med začasnimi motnjami in vztrajnim 

slabšanjem. (Batistič – Zorec, 2003) Zato moramo delovati diferencirano in individualizirano, 

da v vsakem posamezniku razvijamo sposobnosti, ko oseba pokaže zrelost in pripravljenost 

zanjo. 

Eden izmed najpomembnejših dosežkov na področju proučevanja človekovega razvoja je 

določitev razvojnih značilnosti različno starih posameznikov ali drugače rečeno, njihova 

umestitev v razvojne stadije ali faze, ki veljajo za vsa razvojna področja. (Zurc, 2007) 

Razvojnih periodizacij je več. Vsaka periodizacija je naravnana k njihovi vsebini. Da ne bi 

prišlo do nesoglasij, so se v zadnjih desetletjih uveljavile klasifikacije po kronološki starosti, 

ki periodizirajo celoten posameznikov razvoj in s tem tudi razvoj na posameznih področjih 

razvoja. (Zurc, 2008) Ena takšnih klasifikacij človekov razvoj deli na: prednatalno obdobje 

(zarodek do rojstva), infantilno obdobje (od rojstva do drugega leta starosti), zgodnje otroštvo 

(od 2 do 5 let), pozno otroštvo (od 5 do 10 let), adolescenca (od 10 do 18 let), odraslost (od 18 

do 40 let), srednja leta (od 40 do 60 let) in starejša leta (od 60 let naprej). (Zaichkowsky idr., 

1980 v Zurc, 2008) Nas zanima obdobje adolescence in odraslosti. 

Za prehajanje iz faz v druge, višje faze, je pomembno, da mora vsak posameznik v določenem 

obdobju zadovoljiti nekatere razvojne zahteve, da bi lahko prešel v višjo fazo razvoja. V 

načinu razvojnega zaporedja med otroki ni razlik. Vsaka oseba gre skozi vse razvojne faze po 

vnaprej določenem zaporedju. Razlike se pojavijo v hitrosti in kvaliteti osvojenih funkcij na 

določenih področjih v posameznih obdobjih razvoja. (Zupančič, 2004) 
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2.1.1  Mladostništvo 
Mladostništvo je razvojno obdobje med koncem otroštva in začetkom zgodnje odraslosti, 

približno med 11. in 24. letom starosti. Obdobje se začenja s puberteto (obdobje pospešenega 

telesnega razvoja, ki vključuje doseganje reproduktivne zrelosti), ki sledi intenzivni telesni 

rasti in se nadaljuje v zgodnja dvajseta leta. V tem obdobju se poleg bioloških sprememb 

dogajajo tudi psihološke spremembe. Konec obdobja mladostništva ni jasno zarisan. 

Obstajajo različna merila. V glavnem pa je bistvena razrešitev razvojnih nalog mladostništva, 

doseganje relativne spoznavne, čustvene, socialne in moralne zrelosti ter skrb za redno telesno 

aktivnost. (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) 

2.1.2  Odraslost 

Odraslost ima v sodobnih tehnološko razvitih družbah predvsem socialni pomen. 

Posameznikove predstave o odraslem vključujejo racionalnost, discipliniranost, relativnost na 

različnih področjih delovanja, osebno in socialno odgovornost, sprejemanje veljavnih 

družbenih norm, vrednot in socialnih vlog. Da bi deloval skladno s takimi predstavami, 

posameznik teži k obvladovanju določenih razvojnih nalog. Ena izmed teh nalog je tudi skrb 

za redno telesno aktivnost. (Marjanovič Umek, 2004) 

Redna telesna dejavnost v odraslosti vpliva na rast mišičevja, spodbuja porabo maščevja, 

delovanje srca in pljuč, povečuje gostoto in trdnost kosti, zmanjšuje raven sladkorja v krvi ter 

pospešuje krvni pretok v možganih. Spodbuja tudi delovanje imunskega sistema in zmanjšuje 

tveganje obolenja za gripo, prehladi in drugimi boleznimi, ki jih povzročajo virusi. (prav tam) 

2.1.3 Celostni razvoj 
Vsa področja otrokovega razvoja (telesno, gibalno, kognitivno, čustveno in socialno) so v 

medsebojni soodvisnosti. Ker so sistemi človekovega razvoja med seboj tesno povezani, se 

spremembe v enem sistemu nujno odrazijo tudi v drugem sistemu. Tako pomeni napredek v 

enem področju tudi napredek na drugem in obratno, zaostanek na enem področju pomeni 

zaostanek na vseh drugih. Osebnost osebe se razvija kot enovita celota, ki je ni moč 

razdružiti. (Pišot, 1999) Spremembe na telesnem področju so povezane s spremembami v 

gibalnem razvoju in te s spremembami v intelektualnem razvoju oziroma v intelektualnem 

procesiranju, ki predstavlja razvoj spomina, sklepanja, reševanja problemov, govora, učenja in 

presojanja.  (Marentič – Požarnik, 1992) Zato predstavlja gibanje v otroštvu, mladostništvu in 

odraslosti pomemben dejavnik k uspešnemu vključevanju v socialno življenje in zadovoljivo 

opravljanje vsakdanjih obveznosti. Prav tako ne gre zanemariti povezave med gibalnimi 

aktivnostmi in razvojem čustvenih in socialnih funkcij. (Zurc, 2008) 
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Če postavimo v ospredje vpliv dednosti na človekovo vedenje, vidimo, da ima velik vpliv pri 

človekovem razvoju. (prav tam) Geni nam določajo plato razvoja sposobnosti. Ali bomo plato 

dosegli ali ne, je odvisno od okolja. Če bo otrok živel v družini oziroma okolju, ki bo nanj 

delovalo vzpodbudno, bo razvil svoje sposobnosti v največji možni meri. Če okolje ne bo 

učinkovalo pozitivno na razvoj sposobnosti, tudi oseba z višjimi sposobnosti ne bo razvila 

svojega platoja. Vedno gre za preplet enega in drugega dejavnika. (Erikson, 1963) Kakšne 

gibalne predispozicije bo otrok razvil, je odvisno od njegovih praktičnih izkušenj. Tiste 

gibalne spretnosti, ki jih izvaja pogosteje, bo vedno bolj razvijal. Gre za vlogo ožjega 

otrokovega okolja, to je družina in šola, in širšega okolja, kar pomeni možnosti, ki jih ima 

otrok v okolju, kjer biva. (Marentič – Požarnik, 1992) Iz tega razloga se trudimo, da lahko v 

okolju ponudimo različne športne dejavnosti in programe, ki bi jih obiskovale osebe z motnjo 

v duševnem razvoju. Tako bi razvijale svoje sposobnosti na zabaven in zanimiv način, saj vse 

omenjeno vodi do zaključka, da načrtovani vplivi okolja (redna gibalna aktivnost) lahko 

pomembno pospešijo razvoj dednostnih predispozicij pri otroku in to kljub temu, da so morda 

individualni razvojni izidi v teh sposobnostih pod močnih vplivom genetskih procesov. (Zurc, 

2008) 

2.2 Pomen gibalne aktivnosti za človekov razvoj 
Gibanje je vir zdravja in zdravje je vir gibanja. (Berčič, Sila, Tušak in Semolič, 2001) Z 

rednim športnim udejstvovanjem si utrjujemo zdravje in podaljšujemo življenje. Ukvarjanje s 

športom vpliva posledično tudi na človekov razvoj. Najpomembnejše je v času otroštva, saj 

gibalna aktivnost z vidika kognitivnega razvoja vpliva na razvoj inteligentnosti in osnovnih 

miselnih sposobnosti. Na področju čustvenega razvoja opazimo povezave s povečanjem 

samopodobe, manjšo prisotnostjo stresa, boljšim psihičnim počutjem in preprečitvijo 

depresije. (Zurc, 2008) Z vidika socialnega razvoja pa vidimo največji vpliv pri oblikovanju 

socialnih spretnosti, značaja in spolne vloge. Otroci in mladostniki kot tudi odrasli prej in v 

večji meri navezujejo stike z drugimi ljudmi, imajo večjo samokontrolo, večjo odgovornost, 

empatijo, pogosteje se vključujejo v skupine. (prav tam) Proces vključevanja vadbe v 

vsakodnevno življenje je dolgotrajen proces. Sprememba telesa in njegovih proporcev 

zahtevajo čas, vztrajnost in predanost. Vadba ni kratkoročna obveznost, ampak mora postati 

način življenja. (Barborič, Berčič, Jeromen, Kajtna, Pintar, Smrdu in Tušak, 2005) 

Otrokom in mladostnikom, ki še obiskujejo programe izobraževanja, dodatno ukvarjanje s 

športom koristi. Pri njih razvija določene razvojne značilnosti, ki so bistvenega pomena za 

uspešnost pri učenju. Da smo pri vsakdanjih obveznostih uspešni, potrebujemo dobre 
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kognitivne sposobnosti, ustvarjalnost, pozitivno vrednotenje samega sebe, obvladovanje 

čustev, sodelovati moramo z drugimi ljudmi, imeti moramo dobro razvite delovne navade, biti 

moramo odgovorni in skrbni. Vse to pa razvijamo z redno telesno aktivnostjo. (Zurc, 2008) 

In zakaj bi se morali ljudje v zrelosti ukvarjati s športom? Odgovorov je veliko. Najpogostejše 

ugotovitve na to vprašanje pa pove, v kolikor se bo posameznik zmerno, vendar redno gibal, 

toliko dlje bo ohranjal in izboljševal svoje psihomotorične sposobnosti ter bo toliko dlje 

motorično učinkovit. (Berčič, Sila, Tušak in Semolič, 2001) 

Strel (1995) zapiše, da je gibanje prevladujoča človekova dejavnost že od prvih dni življenja. 

Je izraz zadovoljstva, igrivosti in ustvarjalnosti, hkrati pa tudi pomembno sredstvo vzgoje, 

samopotrjevanja in samouresničevanja. Iz njegovega zapisa je razvidna vloga gibalne 

aktivnosti in športa za ravnotežje med telesnimi in duševnimi napori v življenju otrok, 

mladostnikov in odraslih. Šport s svojim vplivom oblikuje pri človeku vse dele njegove 

osebnosti, kar pomeni, da se v njej prepletajo čustveni, razumski, socialni in vrednostni vidiki. 

Razvoj gibalnih sposobnosti pa je povezan z otrokovim zdravstvenim stanjem, intelektualnim, 

čustvenim in socialnim razvojem. Gibalna aktivnost vpliva na človekovo telesno rast in 

duševni razvoj, na zadovoljevanje potreb po vsakodnevni aktivnosti, na odnos do 

prevzemanja odgovornosti za zdrav način življenja, na sprostitev in dobro počutje po 

vsakdanjem naporu, do oblikovanja zdravega odnosa do okolja in narave, na razvoj gibalnih 

in intelektualnih sposobnosti in še mnogo stvari. (Filipčič, Strel in Rogelj, 2003) 

Najočitnejši vplivi gibalne aktivnosti so pozitivno učinkovanje na zdravo rast in razvoj 

mišično-skeletnega sistema, srčno-žilnega in dihalnega sistema ter ohranjanje energijskega 

ravnotežja za vzdrževanje zdrave telesne mase. (Sperryn, 1994) Pomembna je pogostost 

aktivnosti, saj le redna gibalna aktivnost omogoča skladno razvitega človeka. Na kvaliteto 

gibalne aktivnosti vpliva tudi oblika izvajanja le te, ki je lahko organizirana, strokovno 

vodena ali pa neorganizirana. Med boljše oblike štejemo organizirano obliko gibalne 

aktivnosti pod vodstvom strokovno usposobljenega delavca. (Ušaj, 1997) Vendar pa tudi 

organizirano udejstvovanje nima pravega učinka na razvoj gibalnih, kognitivnih, čustvenih in 

socialnih komponent, če ne poteka z ustrezno izbranimi programi, oblikami in metodami 

poučevanja, ki so usmerjeni k posamezniku. (Strel, 1995) Če programi, pristopi in metode 

niso pravilno izbrani, to pomeni, da ne vključujejo primarnih ciljev vadečega, vodijo do 

načinov, ki so do njih agresivni, saj niso skladni s principi motoričnega razvoja in 

psihomotoričnega učenja. (Pišot, 1999) 



8 

Navsezadnje pa je zdravje tista vrednostna kategorija, ki je še posebej pomembna, ko 

govorimo o kvaliteti človekovega bivanja. Dejstvo je, da redno in sistematično ter pravilno 

ukvarjanje s športom krepi zdravje. To pa se odraža v človekovem dobrem fizičnem in 

psihičnem počutju, na človekovi duševnosti in njegovem duhovnem ustroju. Poudarek je na 

zmerni gibalni aktivnosti, saj se moramo pri rekreativni vadbi izogibati pretiranim naporom. 

To je tudi cilj slehernega razvedrilnega športa. (Berčič, Sila, Tušak in Semolič, 2001) 

2.2.2  Vpliv gibalne aktivnosti na telesni in gibalni razvoj 
Med telesnim in gibalnim razvojem je tesna povezava, zato ju nekateri omenjajo kot enotno 

področje. Ne glede na to pa predstavljata ločeni področji, ki sta v zelo tesnem sovplivanju. 

Napredek na enem področju nujno vodi do napredka tudi na drugem področju. Gibalni razvoj 

je v neposredni povezavi s telesnim razvojem, oba pa sta odvisna od količine in kakovosti 

gibalnih izkustev v okolju, to je od otrokove gibalne aktivnosti. (Zurc, 2008) 

Nekateri kritiki telesne vzgoje trdijo, da splošna telesna spretnost ni tako pomembna za 

vsakdanje življenje. Naše vsakdanje gibanje je tudi hoja, hoja po stopnicah, pripogibanje … 

ob manjši telesni spretnosti te dejavnosti opravljamo nesmotrno, nespretno in pride do 

nastanka poškodb. Cilji gibalnih vadbenih programov naj bi bili večja telesna zmožnost in 

vztrajnost ter razvoj nekaterih navad telesnega gibanja. (Ušaj, 1997) 

Delo s telesom in preko telesa je pomembna stopnica v smeri, kako vzpostavimo ravnovesje v 

družbenem in zasebnem življenju. Za posameznike, ki se bolj ukvarjajo z »glavo«, je 

protiutež sproščanje, razvijanje občutljivosti, mehkobnosti gibanja in intuicije. (Bravničar – 

Lasan, 1996)  

2.2.3  Vpliv gibalne aktivnosti na kognitivni razvoj 
O povezanosti gibalne aktivnosti in kognitivnega razvoja so pisali Platon, Locke, Komenski, 

Piaget in drugi. Vsi so verjeli, da je gibalna aktivnost osnova intelektualnemu razvoju. 

Ustrezna gibalna in športna aktivnost lahko stimulativno vplivata na razvoj kognitivnih 

sposobnosti oziroma na strukture centralnega živčnega sistema, ki so odgovorne za 

kognitivno delovanje. (Planinšec, 1995 v Zurc 2008) Spoznanja na področju povezav med 

gibalno aktivnostjo in kognitivnim razvojem kažejo, da obstaja povezava med gibalno 

aktivnostjo in usvajanjem novega znanja oziroma pojmov. (Zurc, 2008) Pri zumba fitnes 

programu lahko vključimo usvajanje geometrijskih likov v sklopu koreografije. Če  se otroci 

gibalno srečajo z likom, si ga bodo lažje zapomnili pri učnih urah. 
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Za učinkovito izvajanje gibalnih struktur je potrebno usklajeno delovanje mehanizmov za 

sprejem, predelavo in analizo aferentnih in eferentnih informacij v centralnem živčnem 

sistemu, delovanje zunanjega in notranjega regulacijskega kroga ter najvišjih kortikularnih 

struktur v obeh hemisferah. (Pišot, 2000) Možgani delujejo asociativno tako na športnem 

terenu kot v šoli. Nove elemente povezujejo z že prej naučenimi. Pomembno je le, da so 

naloge za otroke nove in toliko informacijsko zapletene, da zahtevajo vključevanje njegovih 

višjih možganskih centrov. (Zurc, 2008) To pomeni, da so gibalne dejavnosti sredstvo za 

izboljšanje krmilnih funkcij živčnega sistema. Z njimi lahko popravimo razdražljivost in 

impulzivnost živčno prizadetih otrok. 

Poznavanje sveta, ki nas obdaja, je odvisno od občutka časa in prostora, na katerega so vezane 

vse stvari in dogodki. Prostor je omejen na to, kar otroku omogoča izkušnja. Čim več se je 

oseba sposobna gibati, tem večje območje osvaja in toliko več je sposobna dojemati. Z 

gibanjem oseba neposredno doživlja prostor in čas, s tem pa se razvija njuna predstava. Če teh 

izkušenj nima, je ta predstava nejasna in zabrisana. (Frostig, 1989) 

2.2.4   Vpliv gibalne aktivnosti na čustveni razvoj 
Telo je posoda duha. Le skozi čisto in prožno telo, uravnovešena in umirjena čustva se lahko 

duh v popolnosti izrazi. Telo in osebnosti potrebujeta gibanje, dihanje, hrano in mišljenje. 

(Bravničar – Lasan, 1996) 

Vsak poskuša čisto intuitivno ali pa popolnoma zavestno vplivati na svoje razpoloženje preko 

sprememb svojega zunanjega videza. (Berčič, Sila, Tušak in Semolič, 2001) Nekateri iščejo 

rešitev v telesnem naporu in sprostitvi, drugi pa načine, ki niso neposredno povezani s telesno 

aktivacijo. Pri tem je pomemben občutek, da smo nekaj storili zase. Preko občutka lastne 

vrednosti se izboljša celosten odnos do samega sebe, s tem pa tudi razpoloženje in splošno 

počutje. 

Barborič, Berčič idr. (2005) zapišejo, da vadba ustvarja občutek »zadetosti« in je sama po sebi 

naravna droga, ki koristi umu in telesu, če je ne zlorabljamo. Med fizično aktivnostjo v telesu 

potekajo biokemične spremembe, ki ustvarjajo ugoden občutek, ki traja le nekaj ur. Naslednji 

dan si zaradi tega ponovno zaželimo gibalne aktivnosti, pri kateri smo se dobro počutili. Med 

vadbo se realnost spremeni, sprosti se energija, ki se zbira v telesu in povzroči napetost. 

Avtorja opozarjata tudi na možnost zlorabe športa kot bega pred težavami. Bolj kot se 

posameznik čuti neadekvatnega, več vadi in to ga lahko pripelje do odvisnosti in 

samopoškodb. Posameznik vadi do onemoglosti. Ključna dejavnika pretiravanja sta čas in 

odnos. Znak odvisnosti je tudi občutek, da mora vadeči vaditi vsak dan ali pa ga bo 
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»pobralo«. V takšnem primeru si je primerno sestaviti program, ki vključuje visoko in nizko 

intenzivni trening, da prepreči pretreniranost. Glavno je, da vadeči zmanjša potrebo po tem, 

da trdo trenira. Zato je pomembno, da razvijemo pozitivno odvisnost na vadbo. Kriteriji, ki 

nam povedo, ali vadimo zmerno so (prav tam): 

• aktivnost je netekmovalna, svobodno izbrana in traja uro na dan; 

• je nekaj kar lahko vadeči dela lahkotno, brez mentalnega naprezanja; 

• vadbo lahko vadeči opravlja sam, brez prisotnosti drugih (pri skupinskih vadbah je ta 

kriterij izključen); 

• vadba ima fizično, mentalno in duhovno vrednost; 

• vadeči je prepričan, da se bo s športnim udejstvovanjem izboljšal, če bo vztrajal, 

napredek pa meri na svoji skali; 

• vadeči opravlja vadbo brez samokritike. 

Gibalna aktivnost ima pomemben vpliv v obdobju otroštva in mladostništva na razvoj 

samopodobe. (Zurc, 2008) Samopodoba ali pojmovanje samega sebe je zavest o sebi, ki je 

dinamična in spreminjajoča. Je večplastna slika, ki zajema več dimenzij mnenja o sebi. 

Pomanjkljiv občutek samozavesti je lahko znamenje okvar krmilnih funkcij, ki se ne razvijajo 

zaradi pomanjkanja gibalnih izkušenj. (Frostig, 1989) Globalna samopodoba pomeni 

percepcijo samega sebe kot učinkovitega, sposobnega posameznika, zadovoljnega s seboj. 

Telesna samopodoba pa je ena izmed glavnih delov globalne samopodobe. Tukaj gre za 

duševno sliko človekove zunanje samopodobe. S tega vidika je gibanje temeljnega pomena za 

človekov razvoj. (Zurc, 2008) 

Samospoštovanje je povprečje občutkov o samemu sebi, tako pozitivnih kot negativnih. Izvira 

iz tega, kaj delamo, kako dobro to počnemo in iz občutkov lastnega telesa. Telesna 

samopodoba tvori velik del samospoštovanja, zato posameznikom, ki nimajo najboljše 

samopodobe, priporočajo redno športno udejstvovanje. Pri tem je pomembno, da vadeči 

prednosti dobre forme oceni kot subjektivno vrednost, nekaj, kar dela samo zase. (Barborič, 

Berčič, Jeromen, Kajtna, Pintar, Smrdu in Tušak, 2005)   

Anksioznost in depresija sta stanji, ki sta v življenju pogosto zastopani. Anksioznost se 

pojavlja v mnogih oblikah (pretirana skrb, nespečnost, telesna napetost) in pri proučevanju 

učinkov redne vadbe na telo, so ugotovili, da telesna vadba vpliva na spremembo 

razpoloženja v smislu večje mirnosti in dobrega počutja. Izjemno dobro počutje po vadbi traja 

nekaj ur, kasneje se spremeni v splošno dobro počutje. Pomembno je, da se človek nauči, da 

lahko sam, preko vadbe, vpliva na boljše razpoloženje. S tem pa razvija občutek kontrole nad 
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lastnim počutjem in čustvi. Za spremembo razpoloženja je potrebno vaditi od 20 do 30 minut 

zelo intenzivno. Ker pa je za dolgotrajno intenzivno vadbo potrebna določena vzdržljivost, ki 

je začetni rekreativci ponavadi nimajo, lahko na začetku začnejo s preprosto 5 minutno 

raztezno vadbo, jogijskim dihanjem, 10 minutnim sprehodom in podobno. Oseba vaje ponovi 

večkrat dnevno, vedno ko začuti, kako upada volja. Prekinitve vsakodnevnih naporov delujejo 

blagodejno. (prav tam) 

2.2.5  Vpliv gibalne aktivnosti na socialni razvoj 
Ko spreminjamo svoje telo, vplivamo tudi na svoj um. Ko vztrajamo pri določeni aktivnosti 

dovolj dolgo, se naučimo samokontrole in premagovanja ovir. (Barborič, Berčič, Jeromen, 

Kajtna, Pintar, Smrdu in Tušak, 2005) Pomembno je osredotočanje na premagovanje ovir, ne 

na nemoč, ki jo občutimo, ko smo nezadovoljni s seboj. Pri vadbi mora vadeči upoštevati 

svoja čustva, da je zanj prijetna in ciljno ustrezna. (prav tam) 

Socialni razvoj je eden izmed osrednjih področij človekovega razvoja. Nanaša se na 

komunikacijo, medosebne odnose, socialne spretnosti in socialno razumevanje. Socialnih 

veščin se lahko naučimo, vseeno pa je ne glede na socialno spretnost vedno prisoten dedni 

faktor. Ne glede na to, v kakšnem okolju živimo, imamo od 30 odstotkov do 50 odstotkov 

vpliva dednosti na to, kako se bomo socialno razvili. (Zupančič, 2004) 

Uspeh v doseganju gibalnih spretnosti vodi v zadovoljstvo in hkrati s tem v usvajanje 

težavnejših in kompleksnejših gibalnih spretnosti. Vlogo gibalne aktivnosti pa velja 

izpostaviti pri učenju identificiranja s skupino ter pri učenju oblik socialnega vedenja (Zurc, 

2008). Pri igri z drugimi pridobivamo socialne spretnosti in se učimo sodelovanja. (Barborič, 

Berčič, Jeromen, Kajtna, Pintar, Smrdu in Tušak, 2005) 

Mladostnik potrebuje družbo sovrstnikov za nemoten razvoj. Vanjo pa se lahko vključi v 

raznih krožkih, kulturnih in športnih skupinah ter drugih organizacijah. S tem, ko se oseba 

udeležuje prostočasnih aktivnosti, se socializira, raste njen občutek samozavesti in lastne 

vrednosti. (Toličič, 1979 v Zurc 2008) Ker je gibanje prevladujoča dejavnost vrstniških 

skupin v obdobju poznega otroštva oziroma mladostništva, imajo šolarji, ki se več gibljejo in 

ukvarjajo s športom, veliko večjo veljavo v kolektivih, kjer velja načelo medsebojnega 

združevanja na osnovi telesnih kvalitet in zmožnosti. Boljše obvladovanje določenih gibalnih 

spretnosti samo po sebi prinaša mladostniku višji položaj v družbi sovrstnikov. (Zurc, 2008) 

Ljudje se razlikujemo tudi po tem, koliko časa smo pripravljeni preživeti z drugimi ljudmi. 

Ločimo introvertne in ekstravertne ljudi. Glede na to si ustrezno  poiščemo poklic in seveda 
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rekreacijo. Socialne vezi so za človeka pomembne. Pozitivne in močne socialne vezi 

izboljšujejo psihično in fizično počutje. Športni objekti pa postajajo središča, kjer se ljudje 

srečujejo in spoznavajo; spoznavanje novih ljudi, s katerimi imamo skupen konjiček – šport. 

Drugi vidik se nanaša na socialno povezovanje. Vse kaže na to, da so prijateljstva, ki 

nastanejo med telesnim naporom, trdnejša in intimnejša kot tista, ki so nastala drugače. 

(Barborič, Berčič, Jeromen, Kajtna, Pintar, Smrdu in Tušak, 2005) 

2.3 Aerobika 
Vsak trening oz. šport je ciklično ponavljanje določenih elementov na vedno višji ravni. 

(Bravničar – Lasan, 1996) Med razvijanjem ene sposobnosti se v organizmu prilagajajo tej 

novi situaciji vse ostale sposobnosti in oblikujejo novo, enkratno in enovito celoto. 

Organizem moramo obravnavati kot celoto, to pomeni, da je pri spreminjanju potrebno imeti 

v mislih vse stranske učinke, ki se pojavijo kot posledica rušenja ravnovesja v telesu in 

vzpostavljanje novega. 

Pod ime »aerobika« sodijo vsi programi, ki vsebujejo ciklične športne aktivnosti, športne igre 

in dejavnosti, pri katerih dosegajo obremenitve območje aerobne cone (Berčič, Sila, Tušak in 

Semolič, 2001). Udeleženci jih lahko izvajajo samostojno, v paru ali v skupini. Skupinska 

vadba je bila od nekdaj zanimiva. Poznamo različne oblike skupinskih vadb, ki se izvajajo na 

osnovi skupinske dinamike, koreografije in glasbenega ritma. Vsi programi so lahko 

prilagojeni različnim starostnim skupinam in kondicijskim sposobnostim vadečih. 

2.3.1 Izvor imena aerobika 

Ime Aerobic je uvedel ameriški zdravnik K. Cooper kot novo obliko vadbe, s katero se je 

želel spoprijeti s problemi duševne otopelosti v odnosu do telesa in problemi neaktivnosti. 

Aerobic je bil zagonski podvig in je predstavljal miselni preobrat v pogledu na ukvarjanje s 

športom. Prvotno je bil program zastavljen kot del kondicijskih priprav za astronavte oziroma 

člane zračnih sil ZDA. Aktivnosti, ki jih je avtor predlagal, so preproste. To so tek, jogging, 

hoja, plavanje, kolesarjenje, nekatere športne igre in preskakovanje kolebnice. (Zagorc, 

Zaletel in Ižanc, 1996) 

Cooper je izdelal programe postopne vadbe za različno trenirane športnike vseh starosti. 

Najprej so bili namenjeni moškim, kasneje je programe preoblikoval tako, da so bili primerni 

tudi za ženske. Priročnik New Aerobic, ki je bil izdan 1970 v Ameriki prvič govori o ženski 

gimnastiki kot dodatku programa Aerobica. Drugi fitnes strokovnjaki so v začetku 

sedemdesetih let začeli razmišljati, kako bi takšno vadbo popestrili. Razmišljali so, kako bi 
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vključili še druge športne zvrsti, s katerimi bi lahko dosegali podobne areobne učinke. Tako 

se je razvila Aerobic dancing, ki ga je sestavila Jackie Sorensen, ki je ugotovila, da se lahko 

tudi s plesnim treningom doseže enake učinke kot s tekom ali aktivnostmi, ki jih je priporočal 

Cooper. Iz preprostih ritmičnih poskokov, plesnih korakov, teka in drugih gibalnih elementov 

ob glasbeni spremljavi se je aerobni ples oz. plesna aerobika razvila v privlačno športno 

disciplino. (prav tam) 

Največje zasluge za prepoznavnost aerobike v svetu gredo Jane Fonda, ki je s svojo medijsko 

podporo in s svojim vzgledom prepričala sto tisoče žensk po vsem svetu, kako koristna je 

telesna vadba za naše počutje. (prav tam) V kratkem času je aerobika preplavila ves svet. 

Pojavila se je evforija in mnogi so bili prepričani, da je samo modna muha, ker jo je v prostor 

in čas umestila Jane Fonda. Aerobika je preizkus časa prestala. Postala je ena od dominantnih 

oblik ženskega športnega udejstvovanja. (Bergoč in Zagorc, 2000) 

Aerobika je primerna za večino ljudi, ne glede na socialno ekonomski status, čeprav so ljudje 

z višjim socialno ekonomskim statusom prevladujoči pri tej obliki vadbe. Ne zahteva drage 

opreme, ni vezana na posebna okolja in ni odvisna od partnerja ali članov skupine. Pri tej 

vadbi ni tekmovanj, vsaj v prvotni fazi. Vadba lahko poteka ob vsakem dnevnem in tudi 

tedenskem času. (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) 

2.3.2  Opredelitev pojma aerobika 

Beseda aerobika izhaja iz grške besede aer, kar pomeni zrak in besede bios, kar pomeni 

življenje. V dobesednem prevodu pomeni aerobika »z zrakom«. (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 

1996) 

Aerobika ima več pomenov. Dva izmed njih se največkrat uporabljata v kontekstu aerobike. 

Prva od definicij pravi, da je aerobika najpomembnejši izvor energije v organizmu; biološka 

oksidacija ali z drugimi besedami aerobna respiracija je proces, v katerem se hranilne snovi 

pretvarjajo v vodo in ogljikov dioksid ob prisotnosti kisika. (Mcclaren in Powers, 1990 v 

Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) Druga definicija razlaga, da je aerobika metoda fizične vadbe, 

s katero povzročimo učinkovite spremembe v dihalih in obtočilih z aktivnostmi, ki zahtevajo 

samo srednjo porast porabe kisika in jih lahko vzdržimo. (Cooper, 1968 v Zagorc, Zaletel in 

Ižanc, 1996) Danes izrazi aerobni trening, aerobno delo, aerobna obremenitev pomenijo tiste 

pojave, ki se odvijajo v telesu ob povečani prisotnosti kisika. Pomenijo aktivnost, ki zaradi 

povečanega izgorevanja povzroča povečano porabo kisika v telesu. (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 

1996) 
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V klasifikaciji kinezioloških dejavnosti po kriterijih strukturiranosti giba (Mraković, 1993 v 

Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996), lahko aerobiko uvrstimo v skupino športov, katerih osnovne 

značilnosti so pretežno ciklična gibanja. Osnovni namen aerobike je doseči aerobne učinke, 

hkrati pa določene estetske kriterije. Njena posebnost je, da se vsa gibanja izvajajo ob 

glasbeni spremljavi. Uvrščamo jo med športe, pri katerih je velik poudarek na energijski in 

informacijski komponenti,  pa tudi na estetiki gibanja. (Bergoč in Zagorc, 2000) 

Gibanja, ki jih izvajamo pri aerobiki, vključujejo velike mišične skupine, pospešujejo delo 

srca, pljuč in drugih funkcionalnih sistemov organizma. Pomembno je, da vadba traja dovolj 

dolgo, ker samo v tem primeru povzroči aerobne učinke. Aerobne sposobnosti pa so odvisne 

predvsem od srčno-žilnega sistema vadečega. (Bizjan, 2004) Vadba vedno poteka ob glasbeni 

spremljavi. Spodbuja delo vadečih, s svojim ritmom določa obremenitev, predvsem pa 

poskrbi za prijetno vzdušje v skupini. (Cooper, 1979) Glasba in ritem sta vselej prisotna v 

človekovem življenju, gibanje v ritmu pa je človekova biološka potreba. Mnogi menijo, da je 

prav to vzrok, da se je aerobika »prijela« in obdržala po vsem svetu ter je kot športna 

dejavnost zastopana še danes. (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) 

2.3.3  Učinki vadbe v aerobiki 
Aerobika pozitivno vpliva na vse komponente človekovega statusa v vseh življenjskih 

obdobjih. Človekove fiziološke in motorične sposobnosti razvijamo in vzdržujemo s primerno 

načrtovanim obsegom in intenzivnostjo. Z rednim aerobnim treningom pa med drugim 

zvišujemo tudi imunsko odpornost, kar nam omogoča obnavljanje življenjske energije in 

dobro počutje po pogostih psihičnih obremenitvah. (Cooper, 1979) 

Napetost in stres se vračata, vendar redna vadba pomaga, da ju človek lažje nadzoruje. 

Vprašalnik o različnih razpoloženjih in nivoju napetosti, ki ga bralec oceni od 0 do 2, glede na 

strinjanje z zapisanim; 0 -  ne, 1 -  ne vem in 2 - da. Vprašalnik sestavlja 5 vprašanj in sicer 1. 

Pogosto občutim tesnobo, 2. Pogosto sem potrt/a in depresiven/na, 3. Moje telo je pogosto 

napeto, 4. Tisti, ki me poznajo, menijo, da sem mrka oseba in 5. Velikokrat me kaj skrbi. 

Kdor doseže od 7 do 10 točk pri vprašalniku, so po vsej verjetnosti primerni kandidati za 

intenzivno vadbo aerobike. (Barborič, Berčič, Jeromen, Kajtna, Pintar, Smrdu in Tušak, 2005) 

Z redno vadbo izboljšamo aerobno zmogljivost. Aerobna zmogljivost je sposobnost 

dolgotrajnejšega neprekinjenega opravljanja neke telesne dejavnosti, pri kateri se število 

srčnih utripov v minuti dvigne približno vsaj za 50 odstotkov od vrednosti v mirovanju. (Ušaj, 

1997) Ta sposobnost je posledica fizioloških sprememb, ki so nastale v različnih organskih 

sistemih. Spremembe se kažejo v boljšem delovanju srca, boljši prekrvavljenosti skeletnih 
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mišic, hkrati pa se mišice v daljšem vadbenem obdobju naučijo učinkovitejše izrabljati kisik. 

Aerobika je odlična vadba za razvijanje sposobnosti, ker vpliva na izboljšanje srčno-žilnega in 

dihalnega sistema. Najbolj aktivne so velike mišične skupine. Vadba je primerna za ljudi 

različnih starosti, ker se izvaja v zmerni intenzivnosti. (Bizjan, 2004) Če aerobne aktivnosti 

izvajamo nepretrgoma 20 minut ali več, v telesu izzovejo prilagoditvene učinke. Učinki se 

kažejo v zvezi s srčno-žilnim in dihalnim sistemom ter živčno-mišičnim in energijskim 

sistemom (Ušaj, 1997). Posebej je potrebno poudariti, da se prilagoditve na aerobno vadbo 

razvijajo postopno, z leti rednega in vztrajnega aerobnega treninga. (Bizjan, 2004) 

2.3.3.1  Vpliv aerobike na srčno-žilni in dihalni sistem 

Srce je organ, čvrsta mišična črpalka, ki poganja kri po žilah. Spravljeno je v osrčniku. 

Sestavljeno je iz levega in desnega preddvora ter levega in desnega prekata. Iz levega 

preddvora teče kri v levi prekat, ki požene kri v aorto. Aorta se razveja na arterije, arteriole in 

do najdrobnejših žil, kapilar. Kri, ki priteče po arterijah, oskrbuje celice vseh telesnih 

organov. Kri se vrača v srce po venah v desni preddvor. Od tod odteka v desni prekat, ki 

poganja kri po pljučni arteriji v pljuča. Pljuča omogočajo izmenjavo ogljikovega dioksida, ki 

je končen produkt presnove s kisikom iz ozračja. V pljučih kri odda ogljikov dioksid, ki je 

nastal pri kemičnih energijskih procesih in se oskrbi s kisikom. Kri, bogata s kisikom, odteče 

v levi preddvor od koder nadaljuje pot po vsem telesu. (Plut, 2014) 

Srce, pljuča in ostalo telo pojmujemo kot medsebojno povezane sisteme. Na vadbo ali bolezen 

se odzivajo s spreminjanjem. Spremembe kateregakoli sistema povzročijo nadomestne 

spremembe drugih sistemov. (Sperryn, 1994) 

Količino krvi, ki jo srce iztisne v minuti, imenujemo minutni volumen srca (v nadaljevanju 

MVS). Izražen je v litrih ali mililitrih na minuto in predstavlja produkt utripnega volumna (v 

nadaljevanju UV), ki predstavlja količino krvi, ki jo srce iztisne z enim krčenjem in frekvence 

srca (v nadaljevanju FS). Minutni volumen srca se spreminja sorazmerno s stopnjo telesne 

aktivnosti. Povprečen minutni volumen srca v mirovanju je približno 5 litrov na minuto. Hoja 

dvigne MVS na 5 litrov na minuto, naporna vadba pa tudi na 25 do 35 litrov na minuto pri 

vrhunsko treniranih športnikih. FS se lahko pri telesnem naporu poveča tudi do 200 utripov na 

minuto, utripni volumen pa do 120 oz. 140 mililitrov na srčni utrip. (Bravničar - Lasan, 1996) 

Krvni tlak je odvisen od sile, s katero srce potiska kri po telesu, volumna krvi in odpora 

manjših krvnih žil. Krvni tlak je odvisen od posameznika, prav tako pa velja, da je med 

aktivnostjo višji kot pa v mirovanju. Povprečna vrednost krvnega tlaka se giblje okrog 120/80 

mmHg. (Stušek, 2005) 
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FS je pri netreniranih ljudeh povprečno od 70 do 80 udarcev na minuto. Pri treniranih 

športnikih tipa vzdržljivosti pa od 30 do 40 udarcev na minuto. Med vadbo se srčni utrip 

povečuje in dosega maksimalne vrednosti, ki se gibljejo od 160 do 210 udarcev na minuto. 

Bolje trenirani ljudje imajo značilno nižji maksimalni srčni utrip kot manj trenirani ali 

netrenirani. Srčni utrip naraste, kadar gibanje vključuje delo zgornjih in spodnjih okončin 

hkrati. Poveča se tudi pri izvajanju gibov z večjo amplitudo, z več vložene energije, z večjo 

čustveno vzburjenostjo in povečano motivacijo. Pri redni vadbi pade srčni utrip v mirovanju 

že v šestih do osmih tednih zaradi prilagoditve srčno-žilnega sistema. (Sperryn, 1994) 

Dihalni sistem sestavljajo dihalne poti in pljuča z veliko dihalno površino. Dihalna pot se 

prične z nosno votlino in se nadaljuje s sapnikom. Sapnik se razveja na dve sapnici, ki se v 

levem in desnem pljučnem krilu vejita v vedno manjše bronhiole. Najtanjše se končujejo z 

grozdi pljučnih mešičkov. Pljučne mešičke imenujemo alveole. Dihalne poti so prekrite z 

migetalčastim epitelom, ki neprestano utriplje. Tako čisti stene sapnika in sapnic. Nesnago, ki 

se je nabrala, vodi skozi žrelo. Zrak nenehno kroži po dihalnih poteh.  V pljučih je na milijone 

alveol, ki so na gosto prepredene s kapilarami. Površina vseh alveol je velika zato, da se lahko 

v kratkem času izmenjajo velike količine zraka med krvjo v kapilarah in alveolah. (Plut, 

2014) 

Glavna funkcija dihalnega sistema je izmenjava plinov, in sicer kisika in ogljikovega 

dioksida. Plina se izmenjujeta v obeh smereh skozi stene alveol in kapilar. Izmenjava poteka 

zaradi razlike v parcialnem tlaku kisika in ogljikovega dioksida v alveolah. Izmenjava obeh 

plinov je večja med telesno aktivnostjo. Kisik je potreben za tvorbo energije v telesu, ogljikov 

dioksid pa je končni produkt energijskih kemičnih procesov v celicah. (Plut, 2014) 

Aerobna vadba veča moč srca in njegovo sposobnost črpanja krvi. Redna in pravilno 

načrtovana vadba izboljšuje delovanje srca in ga razbremenjuje. (Bravničar, 1996) Mišična 

vlakna v steni srca se podaljšajo in odebelijo, kar pomeni, da se srčna prekata razširita, 

sprejmeta več krvi in tako iztisneta več krvi. Razširijo se srče žile, ki oskrbujejo srčno mišico. 

Na ta način ji dovajajo več krvi in kisika. Trenirano srce ima večjo moč krčenja. To pomeni, 

da iztisne več krvi kot netrenirano. V mirovanju bije počasneje in z vsakim utripom z večjo 

silo izbrizgava večji volumen krvi. Torej lahko pošlje v žile več krvi in se pri tem manjkrat 

skrči. Tako ima več časa, da si odpočije in nabere moči za naslednjo krčenje. (Sperryn, 1994) 

Frekvenca srca (FS) se ne bo zmanjšala takoj, ko začnemo trenirati. Spremembe bodo nastale 

po letu, dveh, odvisno od intenzivnosti in pogostosti treningov. S postopno vedno 

zahtevnejšim treningom postaja srce vedno bolj učinkovito v mirovanju in med 
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obremenitvijo. (prav tam) Srčni utrip je dober kazalec posameznikove kondicije. Počasnejši 

kot je utrip, boljša je kondicija posameznika. Je objektivni kazalec izboljševanja zdravja. 

(Strojnik, 2000) Takšno srce stori več, čeprav dela manj. Z zniževanjem utripa v mirovanju se 

znižuje tudi utrip za določeno delovno obremenitev. (Sperryn, 1994). 

Podedovane telesne mere in sposobnosti določajo skrajne meje dosežkov. Izziv športa je 

pripeljati športnika čim bližje njegovim dokončnim mejam. (prav tam) Z rekreativno vadbo 

skušamo telesne sposobnosti nenehno izboljševati, ali pa vsaj preprečiti njihovo upadanje. 

2.3.3.2  Vpliv aerobike na živčno – mišični sistem 
Živčevje je učinkovit regulacijski sistem. Posreduje sporočila po vsem telesu, kamor segajo 

izrastki živčnih celic. Izredno hitro reagira na različne spremembe v okolju in telesu. Osnovna 

gradbena enota živčnega tkiva je živčna celica ali nevron. Nevron sestavljajo izrastki in telo. 

Imenujemo jih živčna vlakna. Ta delimo v dendrite in nevrite ali aksione. Živčna celica 

sprejema dražljaje od drugih živčnih ali čutilnih celic in se vzburi. Vzburjenje se širi od 

dendrita po telesu celice do aksona, po aksonu pa do konca živčne celice. Nevroni so med 

seboj povezani z živčnimi končiči aksonov in dendriti. Bistvene lastnosti živčevja so 

vzdraženost, prevajanje impulzov in povezanost živčnih celic med seboj. (Plut, 2014) 

Možgani s hrbtenjačo predstavljajo osrednje živčevje. 12 parov možganskih živcev in 31 

parov hrbteničnih živcev iz hrbtenjače prenaša vsa sporočila v osrednje živčevje in iz njega. 

Vsi skupaj sestavljajo somatsko in avtonomno živčevje. Avtonomno živčevje uravnava 

delovanje žlez in notranjih organov, somatsko pa uravnava dejavnost prečno progastih mišic. 

Avtonomno živčevje je sestavljeno iz simpatičnega in parasimpatičnega dela. Simpatični del 

poskrbi, da se telo pripravi na aktivnost, parasimpatično pa telesu pomaga varčevati z 

energijo. Je aktiven po naporu in med spanjem. (prav tam) 

Vsi procesi oblikovanja končne strukture gibanja potekajo v osrednjem živčevju. V te procese 

so vključene emocije in  motivacija posameznika v povezavi s trenutnimi informacijami iz 

okolja in s spominom, ki je kulturni zapis družbe. (Bravničar – Lasan, 1996) Ko se te 

informacije povežejo z informacijami o trenutnem stanju telesa, zlasti mišic, se optimalno 

strukturira želen gib. Živčno-mišični sistem tvorijo uravnalni sistem, efektorji in receptorji ter 

povezave med njimi; aferentne in eferentne poti. (prav tam) 

Mišica je tkivo, ki se krči in sprošča. V telesu je okrog 600 prečno progastih mišic, ki 

premikajo naš skelet. Dajejo oporo telesu in notranjim organom. Mišiče sestavljajo snopi 

mišičnih celic. Celotno mišico in vsako njeno enoto ovijajo vezivne ovojnice, ki se združujejo 
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v kite. Mišične celice so sestavljene iz miofibril, miofibrile pa sestavljajo mišične nitke oz. 

miofilamente. Miofilamenti sestavljajo miozin in aktin, ki osnovni proteinski vlakni. Skeletne 

mišice se s kitami pripenjajo na kostne okrajke, na hrustanec ali na ligamente oziroma vezi. 

Ta povezava omogoča, da krčenje mišic deluje na kosti in se spremeni v gibanje. Skeletne 

mišice delujejo v parih. Ko se ene krčijo, se druge sproščajo. Imenujemo jih agonisti in 

antagonisti. (Plut, 2014) 

Pri vadbi aerobike težimo k obremenitvi dveh največjih mišičnih skupin telesa. Najbolj so 

obremenjene mišice spodnjih okončin in medeničnega obroča. (Cooper, 1979) To so 

iztegovalke kolčnega, kolenskega in skočnega sklepa. Mišice trupa, zgornjih okončin in 

ramenskega obroča so nekoliko manj obremenjene. Če jih želimo bolj obremeniti, uporabimo 

lažje uteži ali pa krepilne vaje na tleh, kjer predstavlja obremenitev naša lastna teža. 

Krepitev mišic je pomembna zaradi starostnih degenerativnih procesov (atrofija mišičnega 

tkiva), ki se začnejo že okrog štiridesetega leta. Procesi so najbolj zaznavni na mišičnem 

tkivu. Z redno aerobiko najbolj aktiviramo mišice spodnjih okončin in s tem zaustavljamo 

oziroma odmikamo začetek degeneracije. (Strojnik, 2000) Med vadbo so mišice veliko bolj 

prekrvavljene zaradi povečanja volumna žil in odprtja kapilar, ki so v mirovanju telesa zaprte. 

Z večjo prekrvavitvijo pride v mišice več kisika.  

V začetni fazi treninga je povečanje mišične moči povezano na spremembe v živčevju. 

(Bravničar – Lasan, 1996) Spremeni se vzorec električne stimulacije motoričnih enot, poveča 

se frekvenca živčnih impulzov in izboljša se usklajenost aktiviranja motoričnih enot 

(izboljšana intramuskularna koordinacija). Poleg izboljšanja znotrajmišične 

(intramuskularna), se izboljša tudi medmišična koordinacija (intermuskularna) (prav tam). 

Kaže se v učinkovitejši interakciji agonistov in sinergistov ter inhibicije antagonistov. 

Povečanje velikosti mišic ali hipertrofija spremlja povečanje moči ali mišične vzdržljivosti. 

(Ušaj, 1997) Atrofija mišic pa nastaja zaradi telesne neaktivnosti. Mišična hipertrofija, ki je 

posledica aktivnega treninga (tudi dvigovanja uteži), je rezultat povečanega premera vlaken 

ali večje količine miozina in aktina, ki sta gradnika mišičnega tkiva. Skladno s povečanjem le-

tega se poveča količina vezivnega tkiva, kit in ligamentov. Za razvoj mišične moči je 

adaptacija veziva in živčevja pomembnejša od adaptacijskih sprememb v mišičnih celicah. 

Povečana količina vezivnega tkiva v mišici in kiti, dvigne prag vzdraženosti Golgijevega 

kitnega receptorja in tako se posledično lahko v mišici razvije večja sila. (Bravničar – Lasan, 

1996) Obenem se z aerobno aktivnostjo zmanjša količina maščobnega tkiva. Trenirane mišice 

so odpornejše in sposobnejše premagovati napore v človekovem vsakdanu. (Ušaj, 1997) 
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Aerobna vadba utrjuje sklepne vezi. (Cooper, 1979) Vsaka kost, ki tvori sklep, je v njem 

pokrita z gladko blazinico hrustanca. Naloga sklepnega hrustanca je blaženje udarcev in 

omogočanje tekočega gibanja. Sklepni hrustanec nima žil, zato se lahko prehranjuje le s 

hranilnimi snovmi, ki so v sklepnem mazilu. (Plut, 2014) Več kot se gibljemo, več sklepnega 

mazila bodo izločale notranje stene sklepnih ovojnic. Več kot bo mazila, več bo hranilnih 

snovi, s tem se bo tudi izboljšala prehranjenost sklepnega hrustanca. (Bergoč in Zagorc, 2000) 

To je pomembno zaradi odpornosti proti poškodbam. (Bravničar – Lasan, 1996) Hkrati pa 

določene vaje pri aerobiki pozitivno učinkujejo na razvoj in ohranjanje gibljivosti. (Vončina, 

Kovač in Jakše, 2008) 

Po športni aktivnosti se v nekaj urah ali celo naslednji dan lahko pojavi mišična bolečina. 

Najmočneje je lokalizirana na prehodu mišice v kito ali v predelu kite. Vzrok je mehanska 

obremenitev, ki je vezana na vezivno tkivo. (Bravničar – Lasan, 1996) Bolečino lahko 

povzročajo zelo intenzivna mišična krčenja, ki ne povzročajo utrujenosti, mišični spazem, 

ishemija po telesnem naporu ali edem povezan z akutnim vnetjem. (Sperryn, 1994)  

2.3.3.3 Vpliv aerobike na telesno maso 
Debelost je psihosomatična in hkrati sodobna civilizacijska bolezen današnjega časa. Vzroki 

zanjo so pretiravanje v zaužiti hrani in premalo gibanja. (Berčič, Sila, Tušak in Semolič, 

2001) S hrano pride v telo določeno število kalorij, to pomeni energije. Če to število kalorij 

presega tisto, ki je potrebna za normalno delovanje človeškega organizma in omogoča 

preživetje v stanju mirovanja, se presežek kalorij kopiči v telesu v obliki maščob. (Zagorc, 

Zaletel in Ižanc, 1996) Debeli ljudje obolevajo pogosteje kot osebe z normalno telesno maso, 

so bolj podvrženi boleznim srca in ožilja, pogostejši je zvišan krvni pritisk, pogostejše je 

obolevanje za sladkorno boleznijo pri ljudeh s povečano telesno maso, med debelimi je več 

obolenj jeter, žolčnika in žolčnih poti, pogostejše so krčne žile, v večjem odstotku so prisotne 

degenerativne spremembe kolkov, kolen in hrbtenice, pogostejše so tudi spolne motnje. 

(Berčič, Sila, Tušak in Semolič, 2001) Zaradi teh razlogov je nujno, da poskrbimo za 

normalno telesno maso. 

Energijski vir za kratke in intenzivne napore je glikogen, ki je prisoten v mišičju. Za dlje časa 

trajajoče aktivnosti manjše intenzivnosti pa se začne črpati energija iz maščobnih zalog. Za 

dejavnosti, ki trajajo uro in dlje, se večji del energije dobi z maščobami. Poraba maščobe pa je 

odvisna tudi od intenzivnosti vadbe. (Bravničar – Lasan, 1996) Vadeči se bojijo, da bodo 

imeli po aerobni vadbi večji apetit zaradi večjega fizičnega napora in se bodo zredili. Zmerna 

telesna aktivnost apetita ne poveča, ravno nasprotno, zmanjša ga. Ob tem poudarjamo zmerna, 



20 

saj se pri nekaterih posameznikih poveča apetit z večjo telesno aktivnostjo, ker njihovo telo 

reagira po principu »več kot porabim, več pojem«. (Ušaj, 1997) Želja in potreba po hrani se 

zmanjšata. Redno aktivni ljudje imajo boljšo prebavo, trdnejši spanec in potrebujejo manj 

spanja.  (Bravničar – Lasan, 1996) Najboljši način za uravnavanje optimalne telesne teže je 

količinsko in kakovostno primerna in uravnotežena prehrana ter primerna in zmerna gibalna 

dejavnost. (Berčič, Sila, Tušak in Semolič, 2001) 

2.3.3.4  Vpliv aerobike na psihomotorične sposobnosti 
Človekove psihomotorične sposobnosti, s katerimi se srečujemo v športu so koordinacja oz. 

spretnost, gibljivost, moč, hitrost in vzdržljivost. (Ušaj, 1997) Te sposobnosti imenujemo 

psihomotorične zato, ker o njihovi stopnji razvitosti odločajo tako biološki kot psihološki 

dejavniki. S športno vadbo želimo načrtno spremeniti psihomotorične sposobnosti v začrtani 

smeri.  

V različnih starostnih obdobjih so potrebe po razvijanju psihomotoričnih sposobnosti različne. 

S pravilnim izborom športnih vsebin bi morali poskrbeti za skladen razvoj psihomotoričnih 

sposobnosti. (Pistotnik, 1999) Tudi človek srednjih let bi moral skrbeti za ohranjanje vseh 

sposobnosti. Z leti se njihov pomen spremeni. Pri starejših ljudeh je bistvenega pomena 

ohranjanje moči, ravnotežja, gibljivosti in koordinacije. Natančnost gibanja lahko 

zanemarimo, vadbo hitrosti pa sploh opustimo, ker hitrostne vaje za starejše osebe niso 

primerne, koristne in dopustne, lahko so celo nevarne. (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) Razlog 

je v zmanjšani prožnosti mišičnega in vezivnega tkiva. Aerobika razvija prav tiste gibalne 

sposobnosti, ki bi jih odrasli morali ohranjati. (Cooper, 1979) Z aerobnimi aktivnostmi najbolj 

vplivamo na koordinacijo in vzdržljivost, ob koncu pa je primerno povečevati oz. ohranjati 

gibljivost, zato smo se tem področjem tudi bolj posvetili. 

2.3.3.4.1 Koordinacija 

To je človekova sposobnost učinkovitega oblikovanja in izvajanja kompleksnih gibalnih 

nalog. Je posledica optimalne usklajenosti delovanja vseh ravni osrednjega živčevja in 

skeletnih mišic. Boljša koordinacija je posledica večje usklajenosti delovanja posameznih 

mišičnih skupin in odsotnosti vseh nepotrebnih gibov. (Bravničar – Lasan, 1996) Za posebej 

pomembno se izkaže pri nenaučenih, nepredvidljivih in zahtevnih motoričnih nalogah. Iz tega 

razloga je potrebna kar največja stopnja naučenosti osnovne motorične naloge ali z drugimi 

besedami tehnike, ki mora biti čim bolj neodvisna glede na različne motnje iz okolja. 

Koordinacija je kompleksna sposobnost, zato je glede na ostale psihomotorične sposobnosti 

slabše definirana. Povezana je z gibljivostjo, močjo, hitrostjo, preciznostjo oz. natančnostjo in 
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ravnotežjem, zato jo je težko oceniti brez vpogleda v druge motorične sposobnosti 

posameznika. (Pistotnik, 1999) Poznamo različne pojavne oblike, zato govorimo o več vrstah 

koordinacije: (Ušaj, 1997) 

• sposobnost hitrega opravljanja zapletenih in nenaučenih motoričnih nalog;  

To nam omogoča, da opravimo nalogo hitro in uspešno tudi v primeru, ko naloge ne moremo 

predvideti oz. ko nalogo lahko predvidimo, vsebino, trenutka, položaja in kraja pa ne. 

• sposobnost opravljanja ritmičnih nalog;  

V diplomskem delu se večino časa ukvarjamo s to vrsto koordinacije. Izraža se v okoliščinah, 

ko je treba motorične naloge opravljati v določenem časovnem zaporedju – ritmu. Za tekočo 

izvedbo nekega gibanja je potrebno prepoznati in udejaniti njegov notranji ritem ali pa lastno 

gibanje uskladiti z zunanjim izvorom ritma. (Pistotnik, 1999) Navadno je zaporedje 

motoričnih nalog znano in se ga najprej nauči. Pri aerobiki se gibov predhodno ne naučimo, 

ampak inštruktor skozi glasbeno podlago vodi do osvojitve določenih gibov, ki se na koncu 

ponavljajo. V začetnik fazah izvedbe ritničnega gibanja je najpomembnejša akustična 

informacija, v ospredje pa prihajajo tudi taktilne informacije, saj so za ritmične oblike 

običajno značilni enaki intervali med posameznimi gibi. Tako akustične informacije postanejo 

ponovno pomembne, ko prične slabiti občutek za ritem ali pri ponovitvi gibanja. (prav tam) 

Pri Zumba fitnes programu je učenje malce drugačno od učenja koreografij pri aerobiki. 

Ritem pomeni tekoče, pravilno in uravnoteženo gibanje. Pomembni sta dve področji; gibalni 

vzorec in gibalni tok. Gibalni vzorec uporabimo npr. pri hoji, gibalni tok pa pomeni ritmično 

izvajanje neke gibalne dejavnosti. Ritem se lahko izvaja na podlagi posnemanja ali 

zaznavanja ponavljajočih se udarcev na glasbeno podlago. Pogoj za ritmično gibanje je 

sočasnost skladnega gibanja. (Ušaj, 1997) 

• sposobnost pravočasne izvedbe motoričnih nalog ali z drugimi besedami timing; 

Z izrazom mislimo silovite kratkotrajne napore, ki se morajo izvesti v točno določenem 

trenutku. Če ta trenutek zamudimo, potem nadaljevanje ne more biti uspešno. Pri tem je 

pomembna ocena celotnega trajanja gibanja in določitev časovnega intervala, ki je odločilen 

za izvedbo posamezne gibalne enote v tem gibanju. (Pistotnik, 1999) Primeri za to vrsto 

koordinacije so smučarski skoki, akrobatika, športna gimnastika pa tudi športne igre.  

• sposobnost reševanja motoričnih nalog s spodnjimi okončinami; 
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Označuje jo izvajanje kompleksnih gibov s spodnjimi okončinami. Običajni gibalni program 

za spodnje okončine je izmenično premikanje naprej in nazaj, kar je povezano z unitelarno 

inervacijo (hoja, tek, skoki). Gibalne naloge, ki zahtevajo fino in natančno manipulacijo 

spodnjih okončin s predmeti ali pa sočasne in istovrstne gibe z njimi, imenujemo bilateralna 

inervacija. (Pistotnik, 1999) zato se variabilnost med ljudmi kaže v sposobnosti izvajanja 

neobičajnih gibanj s spodnjimi okončinami. Ta sposobnost je v veliki meri pridobljena, ko se 

je potrebno naučiti izvesti motorično nalogo tudi z nedominantnim udom. (Ušaj, 1997) 

• sposobnost usklajenega gibanja zgornjih in spodnjih udov;  

Pojavlja se v vseh motoričnih nalogah, kjer morajo roke in noge delovati usklajeno (rokomet, 

košarka). 

• sposobnost hitrega spreminjanja smeri gibanja (agilnost); 

• sposobnost natančnega zadevanja cilja;  

• sposobnost natančnega vodenja gibanja.  

Gre za sposobnost natančnega in nenehnega uravnavanja gibanja športnega rekvizita od štarta 

do cilja (sabljanje, vožnja avtomobila …). 

Omejitvena dejavnika, ki vplivata na koordinacijo, delimo na biološki in psihološki faktor. 

(Ušaj, 1997) Iz biološkega vidika lahko za vsako vrsto koordinacije najdemo skupna 

izhodišča. Ta so pravočasno, ritmično in usklajeno premikanje udov tako, kot zahteva 

motorična naloga. To pomeni usklajeno krčenje in oz. ali sproščanje različnih mišičnih 

skupin. To poteka zavestno in avtomatsko. Organski sistem, v katerem potekajo proženje, 

analiza, sinteza, nadzor in uravnavanje vseh dražljajev je centralni živčni sistem. (DeVries, 

1976) Periferni živčni sistem predstavlja povezavo med receptorji (organi, deli organov, ki 

zaznavajo spremembe) in centralnim živčnim sistemom. Robazza (1987) v Ušaj (1997) navaja 

preprosto shemo delovanja motoričnega sistema. Teorija pravi, da se motorični živčni sistem 

odziva glede na želeni rezultat in začetne razmere tako, da trenutno shemo odziva prilagaja 

povratnim informacijam, ki so temelj za oceno napake. Pri opravljanju določene motorične 

naloge se podatki, ki jih imamo o tej nalogi shranjene v spominu nenehno primerjajo s 

trenutnimi podatki, ki prihajajo iz senzoričnih centrov (vid, sluh, tip, živčni končiči, mišična 

vretena). Stopnja hkratnega in zaporednega primerjanja med različnimi podatki je tisti 

dejavnik, ki pri koordinaciji najbolj izstopa. Hitrost primerjave podatkov je v veliki meri 

prirojena. Drugi pomemben dejavnik je količina podatkov o različnih motoričnih nalogah, ki 
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so v spominu. Čim večja je količina, večja je motorična izkušenost posameznika. Tretji 

dejavnik je kakovost živčnih dražljajev iz receptorjev. Zmanjšana zmogljivost receptorjev 

povzroči manjše število potrebnih dražljajev, slabše razpoznavanje ali prekinitev. To povzroči 

razliko med informacijami iz spomina in tistimi, ki jih ustrezni centri razpoznajo iz dražljajev. 

Na podlagi primerjave obeh informacij odločamo o načinu, kako bomo izvedli motorično 

nalogo. Četrti omejitveni dejavnik je predstava o trenutnem stanju pri izvedbi motorične 

naloge. Ta se nenehno spreminja (čustva, izguba orientacijskih točk v prostoru, utrujenost). 

Drugi dejavnik, ki ima vpliv na koordinacijo izvira iz psihološkega spektra. Različna 

psihološka stanja so pomembna za uspešno koordinacijo. Trema ima velik vpliv, ki pa lahko 

negativno ali pozitivno učinkuje na koordinacijo. (Ušaj,1997)  

2.3.3.4.1.1 Metode za izboljšanje koordinacije 
Izboljšanje koordinacije je posledica ponavljanja določenega giba ali gibalne strukture, ki 

povzroči oblikovanje optimalnih živčnih sklopov in poveča hitrost prenosa informacij preko 

sinaps. (Bravničar – Lasan, 1996) Koordinacijo je mogoče razvijati z uporabo nespecifičnih 

sredstev. To pomeni nenehno spreminjanje okolja, rekvizitov, zahtev pri vadbi, položaja 

vadečega idr., ki preprečujejo avtomatizacijo določenega gibanja. Osnovna metoda za 

izboljšanje koordinacije je metoda s ponavljanji (Ušaj, 1997), ker pa se koordinacija 

izboljšuje predvsem v fazi motoričnega učenja, moramo pri tovrstni vadbi poskrbeti, da se 

gibanja ne naučimo v tolikšni meri, da bi postalo avtomatizirano. Gibanja se naučimo z 

motoričnim učenjem, ki pomeni, pridobivanje in izpopolnjevanje izkušenj pri opravljanju 

motoričnih nalog ter ohranjanje dosežene ravni, ki preprečuje pozabljanje naučenega. 

(Bravničar – Lasan, 1996) V primeru izboljšanja koordinacije si moramo prizadevati za 

največjo zapletenost, in spreminjanje motorične naloge tako, da preprečimo stabilizacijo 

motoričnega programa. To pa lahko naredimo na več načinov: (Ušaj, 1997) 

• Nenavaden začetni položaj (spremembe smeri gibanja, sprememba izvedbe gibanja). 

• Opravljanje gibanja z nedominantno okončino (gibanje samo z eno okončino ali z 

obema). 

• Povečanje hitrosti gibanja (višja hitrost izvedbe z zagotovitvijo olajšanih okoliščin, 

spremenljiva hitrost izvedbe). 

• Omejitev prostora za gibanje (manjši ali večji prostor v katerem izvajamo vadbo). 
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• Spreminjanje starih tehničnih elementov in dodajanje novih (z dodatnimi nalogami 

otežimo osnovno gibanje in zmanjšamo stopnjo njegove naučenosti). 

• Kombiniranje naučenih in še nenaučenih gibanj (k naučenim gibanjem dodamo nove 

naloge in poskusimo gibanje izvajati brez poprejšnje priprave). 

• Spreminjanje vadbenih razmer (okolja, oblike terena, oblačila, lastnosti rekvizitov). 

Koordinacija spodnjih okončin je specifična pojavna oblika koordinacije, ki se razvija z 

izvajanjem različnih, nevsakdanjih gibov s spodnjimi okončinami. Ra razvoj se morajo 

izvajati predvsem taka gibanja, v katerih so zajete dejavnosti z obema okončinama hkrati ali 

pa manipuliranje spodnjih okončin z različnimi predmeti (vodenje, prenašanje žoge, 

postavljanje stopal v različnem vrstnem redu). (Pistotnik, 1999) 

Pri motoričnem učenju moramo biti pozorni na zunanje in notranje pogoje ter na učno 

aktivnost. (Ušaj, 1997) Med zunanje pogoje štejemo sporazumevanje in povratne informacije. 

Uspešno sporazumevanje je takrat, ko sporočevalec pove misli tako, da poslušalec razume 

njegove besede enako, kot jih je sporočevalec mislil sporočiti. Uporabljati moramo besede, ki 

jih bo poslušalec razumel. To ugotovimo preko poslušalčevih povratnih informacij (govorne, 

vidne). Med notranje pogoje uvrščamo motorične sposobnosti ob začetku procesa učenja, 

motorično informiranost, razumske, čustvene sposobnosti in lastnosti ter prilagodljivost 

procesu učenja. Moč, hitrost in vzdržljivost so sposobnosti, ki so v fazi motoričnega učenja 

nepogrešljive. Če niso dovolj razvite, jih je treba najprej izboljšati, sicer motorična vadba ni 

mogoča ali je otežena (prav tam). Z aerobiko vplivamo predvsem na vzdržljivost in 

koordinacijo. (Cooper, 1979) Poleg tega na motorične sposobnosti vpliva motorična 

informiranost. Večja kot je, hitrejše je učenje. Razumske in čustvene lastnosti vplivajo na 

hitrost posameznikovega razumevanja motoričnih nalog in poteka učenja. Posebno 

pomembne so vedenjske značilnosti, ko je učenje težavno in dolgotrajno. Prilagodljivost pri 

motoričnem učenju pa je tista značilnost posameznika, ki ločuje talente od drugih vadečih. 

(Ušaj, 1997) Za uspešno učenje sta potrebna motivacija in razumevanje motoričnih nalog. 

Potrebno je ohranjanje motivacije na dovolj visoki stopnji. S primerno motivacijo ohranjamo 

učno aktivnost dovolj visoko, da se naučimo motoričnih nalog, izpopolnimo vzorce in 

prilagodimo organizem. 

V učnem procesu pri motoričnem učenju gremo skozi tri faze. Te faze imenujemo faza 

grobega koordiniranja gibanja, faza natančnega koordiniranja ter faza stabilizacije in uporaba 

motoričnega programa v različnih okoliščinah. (Pistotnik, 1999) V prvo fazo vstopimo, ko se 
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odločimo za učenje nove motorične naloge, končamo jo, ko »obvladamo« gibanje v grobem. 

To pomeni, da je tehnika gibanja v pretežnem delu pravilna. Vaje izvajamo upočasnjeno, ob 

sebi moramo imeti človeka, ki nam pomaga pri kontroli gibov, gibanje se izvaja v olajšanih 

okoliščinah in z malimi bremeni. Bistveni del je v dojemanju gibanja. Predstava nastaja na 

podlagi informacij iz okolja, pri tem je najbolj pomembna vidna informacija. V tej fazi je 

predstava o gibanju nepopolna in groba, hitro prihaja do utrujenosti. Tukaj se odvija 

najintenzivnejši in najzahtevnejši proces, ki zahteva od vadečega velik napor. V prvi fazi 

moramo biti pozorni, da se česa ne naučimo narobe, ker je že izdelani motorični program 

težko spreminjati oz. popravljati. Pozorni moramo biti, da v tej fazi čim manj spreminjamo 

okolje in rekvizite s katerimi utrjujemo gibanje. V drugi fazi tako imenovani fazi natančnega 

koordiniranja vadeči pride do stopnje, ko zmore gibanje izvesti pravilno in zanesljivo v 

znanih vadbenih okoliščinah. Motorični program je že dokaj izpopolnjen, zavestni nadzor 

gibov je že manjši. V tej fazi je motorični program še občutljiv na spremembe v okolju, 

čeprav je tehnika že oblikovana. Pri končani tretji fazi zna vadeči gibanje natančno izvesti 

kljub spreminjanju okolja in rekvizitov. Motorični program je zanesljiv in prilagodljiv. 

Tehnika se prilagaja posebnostim posameznika in postaja njegov stil. Gibanje je na videz 

lahkotno, ne predstavlja napora za vadečega. Tehnika in stil nista nikoli izpopolnjena do 

najvišje možne stopnje, vedno ju lahko še izboljšamo. (Ušaj, 1997) 

Razlikujemo temeljne (analitična, sintetična, kombinirana) in dopolnilne (ideomotorična, 

metoda povezovanja, iterativna) metode za izboljšanje motoričnega učenja (prav tam). 

Analitična metoda uporablja način učenja po delih. Gibanje najprej razdelimo na dele, nato te 

dele učimo vsakega zase, v zadnji fazi pa naučene dele postopoma sestavljamo v začetno 

gibanje. Uporabna je predvsem pri zapletenem gibanju.  

Sintetična metoda je najbolj uporabljena metoda. Namenjena je učenju tistih gibanj, ki se jih 

lahko naučimo v celoti. To pomeni za manj zahtevna in nenevarna gibanja. (prav tam) Metoda 

vključuje ponavljanje demonstriranega gibanja ali pa vodenje gibanja najprej v poenostavljeni 

obliki, ki mu dodajamo zahtevnejše gibe, pri tem pa ves čas upoštevamo celoto. Primerna je 

za otroke. 

Kombinirana metoda predstavlja kombinacijo analitične in sintetične metode. (prav tam) 

sintetična metoda predstavlja osnovo, analitična metoda je le dopolnilo, ki jo uporabljamo pri 

korekciji napak ali pri posebej težkih koreografijah. 

Dopolnilne metode so tiste metode, ki jih uporabljamo zato, da bi pospešili hitrost učenja, 

povečali kakovost naučenih gibov in si ustvarili boljšo sliko o gibanju, ki se ga želimo naučiti. 
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(prav tam) Ideomotorična metoda je primerna, ko je potrebna najboljša predstava o 

določenem izzivu, tehniki, gibanju, zato si aktivnost vadeči najprej pogleda, potem pa si 

poskušajo zapomniti tako, da v mislih čim večkrat ponovijo. Metodo povezovanja uporabimo, 

ko napredek v tehniki zahteva izboljševanje tudi drugih motoričnih sposobnosti. Iterativna 

metoda pride v poštev v športih oz. športnih aktivnostih, kjer zaradi ponavljanja določenega 

gibanja v serijah pride do izboljšanja koordinacije in tehnike posameznega giba (judo) ter pri 

tem povečamo moč ali vzdržljivost v moči. V našem primeru, ko v uro vključimo krepilne 

vaje. 

2.3.3.4.2 Gibljivost 

Gibljivost je sposobnost izvedbe gibov z veliko amplitudo. Gibanje z večjo amplitudo 

omogoča posamezniku, da omogoča delovanje sile na daljši poti z manjšo frekvenco gibov pri 

enaki hitrosti in bolj racionalno premagovanje ovir. (Ušaj, 1997) Večja amplituda daje videz 

lahkotnejšega in lepšega gibanja, kakor tudi boljšo gibalo izraznost in kakovost gibanja. 

V sklopu telesnih sposobnosti ima gibljivost ključno mesto. Pogojuje manifestacijo drugih 

gibalnih sposobnosti in je pomemben dejavnik naše optimalne splošne pripravljenosti. 

(Bravničar – Lasan, 1996) 

Osnovni biološki podlagi, ki omogočata gibljivost, sta elastična struktura mišičnih vlaken in 

kompleksno uravnavanje njene togosti. (Ušaj, 1997) Elastičnost mišice lahko pogledamo iz 

mehanskega in fizikalnega vidika. Mehanski nam pove, da se daljše mišice pri enakem 

koeficientu raztegljivosti raztegnejo za večjo razdaljo od krajših. S fizikalnega vidika je 

pomembna fiziološka podlaga gibljivosti. Predstavlja jo usklajenost med napetostjo in 

sproščenostjo antagonistične in sinergistične mišice (mišica, ki deluje nasproti aktivirane 

mišice in mišica, ki pomaga aktivirani mišice). Gibljivost se zmanjšuje skupaj s 

poslabševanjem splošne telesne pripravljenosti. (Bravničar – Lasan, 1996) Sklepi neaktivnega 

človeka so vedno manj gibljivi in izgubijo celo tisti razpon gibljivosti, ki je potreben za 

opravljanje vsakdanjih aktivnosti. Bravničar – Lasanova (1996) navaja, da je 80 procentov 

bolečin v križu, ki povzročajo mlajšim ljudem največ težav, povezanih z zmanjšanjem 

gibljivosti in neustreznega mišičnega steznika (hrbtne in trebušne mišice). Primerna gibljivost 

je dejavnik dobrega počutja, ker je sproščenost mišic povezana s sprostitvijo psihične 

napetosti v organizmu. 

Omejitveni dejavniki gibljivosti so anatomski, fiziološki, starost in spol, mišična in telesna 

temperatura, dnevni biološki ritem, pomanjkanje mišične moči, utrujenost in stres. (Ušaj, 

1997) Z anatomskega vidika omejujejo gibljivost zgradba sklepov, kosti, elastičnost kit in 
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sklepnih ovojnic, vezivna tkiva med mišičnimi fascikli in koža. Ti dejavniki predstavljajo 

meje obsežnosti gibov. Pri fizioloških dejavnikih gre za uspešnost delovanja refleksnih lokov. 

Najpomembnejši so tisti loki, ki uravnavajo medmišično koordinacijo. Poseben pomen v 

povezavi z gibljivostjo ima refleks na raztezanje. Je posledica delovanja mišičnih vreten. 

(DeVries, 1976) Refleks mišičnega vretena se sproži ob raztezanju mišice in refleksno poveča 

njeno napetost oz. mišični tonus. Mišični tonus je zaščita mišice pred prevelikim ali prehitrim 

raztezanjem. Pojav izgine, če položaj, ko gre za raztezanje mišice držimo nekaj časa. Ta pojav 

izrabljamo pri povečanju gibljivosti, zato mu v vadbeni uri aerobike, ponavadi na koncu, 

namenimo pozornost. (Bergoč, Zagorc, 2000)  

Gibljivost celotnega telesa se povečuje do približno šestnajstega leta starosti, kasneje se 

postopno zmanjšuje. (Ušaj, 1997) Ženske so v povprečju bolj gibljive od moških. S povečano 

telesno temperaturo se povečujeta tudi gibljivost v vseh sklepih in raztegljivost mišic, 

nasproten proces se dogaja ob ohlajanju telesa. Aktivnost centralnega živčnega sistema je 

različna v različnih delih dneva. To se nanaša na delovanje hormonov, ki vplivajo na 

gibljivost. Ugotovili so, da je največja amplituda gibov med deseto in enajsto ter šestnajsto in 

sedemnajsto uro, medtem ko je zmanjšana amplituda gibov v jutranjih urah. (Bompa, 1983 v 

Ušaj, 1997) 

Gibljivost in moč sta povezani sposobnosti, ki sta odvisni druga od druge. Pri uporabi vaj za 

gibljivost je pomembno, kakšni sta moč in raztegljivost obeh skupin. (Ušaj, 1997) Pri velikem 

nesorazmerju med agonistom in antagonistom je velika možnost poškodbe. Iz tega razloga je 

potrebno določiti ustrezno vadbo, ki bo vzpostavila primerno razmerje v silovitosti in 

raztegljivosti mišičnih skupin. Tudi utrujenost zmanjšuje raztegljivost mišice. Največkrat iz 

razloga zmanjšane sposobnosti sprostitve le te. Emocionalna vzburjenost oz. stres vpliva na 

vzdraženost motoričnih centrov centralnega živčnega sistema in na aktivnost hormonskih 

žlez. Posledično se to stanje v telesu odraža tudi pri sposobnosti raztezanja mišic. Primerno 

nizek stres ugodno vpliva na temperaturo v telesu in večjo presnovo v mišicah, zato tudi na 

večjo gibljivost in elastičnost. V primeru prevelika stresa je ta odraža v togosti in manjši 

raztegljivosti. (prav tam)   

2.3.3.4.2.1 Sredstva in metode za povečanje gibljivosti 
Za povečanje gibljivosti se v praksi večinoma uporabljajo gimnastične vaje. (Ušaj, 1997) Vaje 

se izvajajo samostojno ali v paru. Učinkovito lahko gibljivost povečujemo le, če uporabljamo 

mejne in največje amplitude. V ta namen morajo biti mišice, ki jih raztezamo, sproščene. 

Prekomerna psihična vzburjenost učinkuje negativno na gibljivost, saj povečuje aktivnost 
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motoričnih centrov, spodbuja izločanje aktivacijskih hormonov, ki prispevajo k hitrejši 

presnovi v mišicah. Iz tega razloga so pomembne sprostilne vaje, ki jih vključimo v vadbo. 

Najbolj znana metoda je avtogeni trening. (prav tam) Cilj metod za sproščanje je učenje 

preusmerjanja pozornosti s premagovanja vaj gibljivosti v človekovo notranjost in organske 

sisteme (mišice, dihala). Pri tem zavestno sproščamo posamezne mišice in druge dele telesa, 

ki so ob vadbi občutili povečano težo in povišanje temperature.  

Izmed metod za razvoj gibljivosti se najpogosteje uporabljajo metodi dinamičnega raztezanja, 

metoda statičnega raztezanja in kombinirane metode (PNF-proprioceptive neuromuscular 

facilitation). (Enoka, 1988) Pri metodah dinamičnega raztezanja uporabljamo predvsem vaje z 

zamahi, v katerih se želene mišice raztezajo zaradi delovanja njim nasprotno delujočih mišic.  

Metodo je potrebno pazljivo uporabljati, ker pri izvajanju vaj pride najprej do refleksa 

povečanja silovitosti krčenja in s tem možnost poškodbe. Drugi način dinamičnega raztezanja 

je, da povečujemo amplitude gibov. Cilj te metode je povečati največjo amplitudo giba. Pri 

metodah statičnega raztezanja oz. stretchinga je naloga vadečega, da se kar najbolj sprosti. 

Primeren je za vsakogar, ne glede na starost in gibljivost. Metoda je nežna in enostavna, 

prilagojena posameznikom, ki se med seboj razlikujejo po gibljivosti in mišičnem tonusu. 

Vaje izvajamo kadarkoli smo za to razpoloženi, navadno pa jih izvajamo pred in po vadbi 

oziroma športni aktivnosti. Pri izvedbi vaj poskrbimo za postopno doseganje ekstremnih 

položajev v določenem gibu. Ta položaj zadržimo za določen čas, priporočljivo je od 30 do 60 

sekund. V tem času izgine učinek refleksa na raztezanje. (Anderson, 2001) 

Raztezne vaje imajo širok spekter učinkovanja. Zagotavljajo optimalno dolžino mišic, ki je 

pogoj za razvoj maksimalne mišične sile. Zmanjšajo ali preprečujejo možnost poškodb, 

predvsem mišic, kit in vezi. Zagotavljajo dobro počutje, ker sta dobro psihično počutje in 

zmanjšanje mišične napetosti v pozitivni korelaciji. Raztezne vaje pripravijo telo na napor in s 

tem olajša telesno dejavnost. Pospešijo regeneracijo z izboljšanjem prekrvavljenosti in limfne 

drenaže, ki izboljša presnovo tkiv. Z razteznimi vajami ozaveščamo dihanje. Vdih in izdih sta 

nam dana kot osnovni mehanizem in se ga sploh ne zavedamo. Dan nam je za izmenjavo 

plinov in sproščanje napetosti. S podaljševanjem vdiha in izdiha, ozavestimo dihanje, s tem pa 

podaljšujemo obdobje sproščenosti, miru in čas počitka za organizem. (Bravničar – Lasan, 

2004)   

Raztezanje temelji na zakonitostih uravnavanja mišičnega tonusa. Na izboljšanje gibljivosti 

najbolj vplivajo mehanizmi za uravnavanje mišičnega tonusa (refleks mišičnega vretena, 

Golgijev kitni refleks, disinaptična recipročna inhibicija, Renshawjeva rekurentna inhibicija) 
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in so v povezavi s supraspinalno ravnjo, ki vključuje zavestno sproščenost, tonični refleks 

labirinta in dihanje. (prav tam)  

Obstajata dve smeri povečanja gibljivosti. Povečanje splošne gibljivosti in povečanje 

specifične gibljivosti. (Ušaj, 1997) Gibljivost lažje povečujemo v mladosti, skozi vsa 

starostna obdobja pa se moramo truditi, da ostanemo gibljivi. Pri vadbi za povečanje 

gibljivosti je pomembna izbira vaj, ki mora biti prilagojena zahtevam treniranosti vadečega. 

Uporabiti moramo vaje, ki povečajo amplitudo gibov v več smereh, da gibljivost povečujemo 

sistematično in načrtno. Znotraj vadbene enote je potrebno večkrat doseči stopnjo največje 

amplitude gibov (prav tam). Gibljivost povečujemo s pomočjo večje količine ponovitev. 

Najpogosteje vaje opravimo v sklepnem delu ogrevalnega dela vadbe. Gibljivost je primerno 

povečevati v otroški dobi, njeno ohranjanje pa je proces, ki poteka nenehno. (Pistotnik, 1999) 

2.3.3.4.3 Vzdržljivost  
Najpomembnejša osnovna sposobnost človeškega organizma je vzdržljivost. (Bravničar – 

Lasan, 1996) V kolikšni meri izkoristimo ta potencial, je odvisno od našega znanja in 

možnosti aktivacije. Kakor vse druge sposobnosti, je potrebno tudi vzdržljivost prebuditi in 

doseči njeno mejo.  

Sposobnost, ki jo označujemo kot dolgotrajna vzdržljivost, definira napore, ki trajajo od tri 

minute do ene ure. (Ušaj, 1997) Pri aerobnih aktivnostih izboljšujemo to sposobnost. 

Telesna vzdržljivost je v tesni povezavi v vzdržljivostjo na področju koncentracije. Če smo 

dobri v telesni kondiciji, bomo lažje prenašali večje umske napore. (Vidovič, Srebot, Cerar in 

Markun Puhan, 2003) 

Najpomembnejša biološka osnova dolgotrajne vzdržljivosti so aerobni energijski procesi. 

(Fox in Mathews, 1981) Ti so zmožni dolgotrajne sprotne obnove porabljene energije. To 

zmogljivost omogočajo kisik, ki v mišice prihaja iz ozračja in goriva: glikogen, glukoza, 

proste maščobne kisline in glicerol. (prav tam) Pri dolgotrajni vzdržljivosti pa je posebej 

pomembna moč teh procesov, saj določa, kako hitro se bo porabljena energija sproti 

obnavljala. 

Pomemben je tudi razumski in čustveni del človekove psihe. (Ušaj, 1997) Predvidevati je 

potrebno, s kolikšno največjo intenzivnostjo je še mogoče premagati določen napor v  

določeni časovni enoti. Različne čustvene situacije prispevajo k nestabilnim občutkom napora 

ali k spremenljivosti predvidevanja napora pri določeni obremenitvi.  
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Energija, potrebna za napor, se sprošča le v aerobnih energijskih procesih. Mišice bolj 

vzdržljivih vadečih, vsebujejo večji delež počasnih vlaken. (Fox in Mathews, 1981) Te imajo 

več mitohondrijev, ki so večji. Počasna mišična vlakna so obdana z bogato mrežo kapilar, 

medtem ko hitra vlakna ne. Pri vadečih, ki so bolje trenirani, je opaziti učinkovitejšo črpalko 

za kri-srce. Po svoji prostornini je večje od srca netreniranih oseb. Hkrati pa srce bolj 

vzdržljivih rekreativcev deluje bolj gospodarno pri isti prečrpani količini krvi. (prav tam) 

Poraba kisika v obremenjenih mišicah in celotnem organizmu je tisti pomemben dejavnik, ki 

določa, do katere stopnje intenzivnosti obremenitve bo premagovanje napora potekalo 

pretežno s pomočjo aerobnih energijskih procesov. Presnovni produkti (ogljikov dioksid in 

voda) in posledica njihovega kopičenja v organizmu so pri dolgotrajnem naporu dejavnik, ki 

vpliva na vzdržljivost. Povzroča acidozo in obremenjenost dihalnega sistema, kar občutimo 

kot utrujenost. Obenem potekajo tudi anaerobni energijski procesi, katerih glavni produkt je 

mlečna kislina-laktat. (prav tam) 

Goriva za energijske procese ne določajo sposobnost vzdržljivosti. Organizem ima na voljo 

dve vrsti goriv in sicer ogljikove hidrate in maščobe. Za napor, ki presega 70 % Vo2max je 

prevladujoča vloga ogljikovih hidratov kot goriva (glikogen v mišicah in jetrih, glikoza v 

krvi). Zaloga goriva zadošča za tovrstne napora, vendar se pri aktivnosti daljših od ene ure ta 

zaloga nevarno izčrpa (prav tam), kar vodi do utrujenosti. Takšen napor ni nikoli največji, 

zato pride do ekonomičnega gibanja, kar pomeni, da se tehnika gibanja prilagaja čim manjši 

porabi energije. Neprekinjena ponovitev je največji napor, z uvedbo prekinitve v dolgotrajno 

gibanje lahko ta postane intenzivnejša, zato je napor večji. (Ušaj, 1997) 

Pri tej sposobnosti ima pomen motivacije večji smisel. Tu gre za dolgotrajnejše ohranjanje 

srednje intenzivnega vzburjenja, zato je potrebna specifična motivacija. (prav tam) 

Za dolgotrajno vzdržljivost so pomembni nadmorska lega, temperatura okolja in onesnaženost 

zraka. (Fox in Mathews, 1981) Večja kot je nadmorska višina, manj smo vzdržljivi. Najbolj 

idealna temperatura okolja je od -10 do +18. Če presega to mejo, je lahko nevarnost 

pregrevanja ali podhlajevanja. Povišana temperatura pomeni dodaten napor za srčno – žilni 

sistem, zato je potrebno organizem ohlajati. Telo mora del krvi prerazporediti v podkožje, s 

tem pa omogoči telesu potenje. Visoka vlažnost preprečuje izparevanje znoja. (Bravničar – 

Lasan, 1996) Posledica nezadostnega oddajanja toplote je naraščanje notranje telesne 

temperature, ki organizmu zmanjša zmogljivost. Znižana telesna temperatura povzroči 

ohlajanje, predvsem na površini telesa. Pri velikem naporu ni nevarnosti podhlajevanja 

organizma, nevarne so ozebline izpostavljenih delov telesa (prsti, nos, ušesa). Onesnaženost 
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zraka na telo ne vpliva neposredno med naporom, ampak se v daljših obdobjih vadbe na 

prostem v onesnaženem okolju pojavijo bolezenske spremembe, navadno na pljučih, ki 

negativno učinkujejo na vzdržljivost. (Ušaj, 1997) 

Vadba vzdržljivosti pomeni vadbo z veliko količino. Napor lahko predstavlja ena 

neprekinjena obremenitev, ki lahko traja tudi do dve uri. (prav tam) Dolgotrajnejši napor 

lahko prekinjamo z odmori. Frekvenca vadbenih enot je velika, navadno od trikrat do štirikrat 

na teden ali pa tudi do dvakrat dnevno. Intenzivnost vadbe lahko določimo na različne načine. 

Najstarejše metode uporabljajo meritve frekvence srca. (prav tam) Najnižja intenzivnost, ki jo 

je še smiselno izbrati kot nizek vadbeni dražljaj je v območju od 60 do 70 % frekvence srca v 

mirovanju, novejše metode pa temeljijo na določanja laktatnega praga. 

S treningom vzdržljivosti se srčni utrip v mirovanju znižuje. S stopnjevanjem telesnega 

napora le ta narašča do maksimalne vrednosti 220 utripov na minuto. (Bravničar – Lasan, 

1996) 

2.3.3.4.3.1 Sredstva in metode za povečanje vzdržljivosti 

V različnih športih se uporabljajo različna specialna sredstva z povečanje vzdržljivosti. Vsem 

je skupno, da sredstva predstavljajo enako ali kar se da podobno gibanje tistemu na 

tekmovanju. Pri atletskih tekih ponavadi uporabljajo teke na večjih in krajših razdaljah, teke v 

naravi, poskoke, tekaške vaje za vzdržljivost v moči in podobno. (Ušaj, 1997) Za povečanje 

dolgotrajne vzdržljivosti pa uporabljamo predvsem šest metod in sicer (prav tam): 

• metoda neprekinjenega napora; 

Ta metoda uporablja dolgotrajni napor, od 30 do 90 minut, nizke do srednje intenzivnosti. 

Frekvenca srca se giba od 150 do 170 utripov na minuto. Je najpogostejša metoda za 

povečanje dolgotrajne vzdržljivosti. Povečanje napornosti vadbe v tej metodi je omogočeno s 

povečanjem količine vadbe v posamezni vadbeni enoti in s povečano frekvenco te vadbe. Za 

izboljšanje minutnega volumna srca je najboljši tek navkeber pri nagibu od 3 do 10 odstotkov. 

(Bravničar- Lasan, 1996) 

• metoda s ponavljanji; 

Uporaba večjega števila ponovitev in nižjo intenzivnosti pri daljšem naporu, ki traja od 3 do 

15 minut. Število ponovitev v eni vadbeni enoti je od 3 do 10, odmori pa trajajo od 3 do 7 

minut. Pri aerobiki, ki je neprekinjena aktivnost, si tako dolgih odmorov ne moremo 

privoščiti, zato ta metoda ni uporabna pri tovrstnemu tipu vadbe. 
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• piramida; 

Ta metoda se uporablja po principu metode s ponavljanji, razlikuje pa se po spreminjanju 

trajanja napora po vnaprej določenem protokolu. Navadno se obremenitev oz. razdalja najprej 

skrajšuje, nato pa povečuje. V skladu s spreminjanjem razdalje naj bi se spreminjala tudi 

hitrost gibanja pri kar se da visokem naporu. Intenzivnost tukaj dosega kar najvišjo stopnjo. 

Pri zumba fitnes programu lahko na tak način spreminjamo dolžino pesmi in hitrosti takta v 

pesmi. Povečanje zahtevnosti vadbe je omogočeno s povečanjem števila ponovitev v eni 

vadbeni enoti, povečanjem intenzivnosti obremenitve, skrajševanjem odmorov in povečanjem 

frekvence vadbe.  

• intervalna metoda; 

Bistvo takega treninga je, da se izmenjujejo intervali visokega in intervali nizkega napora. 

Metoda uporablja ponavljanje razmeroma kratkotrajnih naporov, od 30 do 90 sekund, ki jih 

ločijo približno enako dolgi odmori. Obremenitev je srednje intenzivna. Omogoča učinkovito 

vadbo v določenem časovnem okviru, da lahko ljudje z različnim stanjem kondicije sodelujejo 

pri aktivnosti. Pozitivni učinki intervalnega treninga so povečanje kardiovaskularne 

kapacitete, zvišanje aerobnega in anaerobnega pragu (mlečna kislina), učvrstitev mišic, večja 

kontrola pri nadzorovanju nihanja krvnega tlaka, zmanjšuje odstotek maščobnega tkiva v 

telesu, izboljša fizični videz vadečega, povečuje odstotek kisika v krvi in gibljivost ter 

izboljšuje psihološko razpoloženje z znižanjem stresa v našem vsakdanjiku. (Zumba Fitness 

LLC, 2010) Zahtevnost vadbe v intervalni metodi se povečuje s povečanjem števila serij, 

povečanjem intenzivnosti napora in povečanjem frekvence tovrstne vadbe. (Ušaj, 1997) 

• kombinirana metoda; 

Uporablja kombinacijo prvih štirih metod, najpogosteje metode s ponavljanji in intervalne 

metode. Njen cilj je popestriti vadbo. to je pomembno takrat, ko se urijo taktične variante. 

Najbolj znana tovrstna metoda prihaja iz atletike. Uporablja kombinacijo maratonske vadbe, 

ki ji sledi kombinacija intervalne vadbe in vadbe s ponavljanji.  

• fartlek. 

Je posebna oblika kombinirane metode. Je najprimernejša za povečanje osnovne vzdržljivosti. 

dopušča spontano izbiro intenzivnosti in količine vadbe v eni vadbeni enoti, saj se prilagaja 

posebnostim oblike terena, kjer jo opravljamo in tudi počutju vadečega. Je igra hitrosti, 

sproščena in naporna vadba, ki se vedno izvaja v prijetnem okolju.  
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Učinki tovrstne vadbe se kažejo v povečani aerobni presnovi vlaken tip I in deloma tipa II. 

Povečanje aerobne presnove se kaže predvsem v povečani aktivnosti encimov, ki katalizirajo 

aerobne procese. Mišica poveča število in velikost mitohondrijev kar ji omogoča večjo 

zmogljivost za aerobno razgradnjo goriv, še posebej maščob. Te se na račun zmanjšanja 

porabe ogljikovih hidratov porabljajo v večji meri, kar deloma učinkuje na tvorbo laktata. 

Povečana gostota kapilarne mreže omogoča povečana gostota kapilarne mreže. (Ušaj,1997) 

2.3.3.5  Vpliv aerobike na psihično počutje in razpoloženje 
Človek je v današnjem času izpostavljen stresu doma, na delovnem mestu in v okolju katerem 

živi. Sindromi so razdražljivost, vzkipljivost, napadalnost, nezadovoljstvo, krči v trebuhu, 

razbijanje srca, dušenje, stiskanje v grlu in podobno. Povzročitelji tega stanja so 

nezadovoljstvo s svojim stanjem, čustvena napetost, razočaranje, sovraštvo, strah in 

obremenitve. (Zagorc, zaletel in Ižanc, 1996) 

Čedalje manj je telesnih obremenitev in več duševnih. Z redno vadbo se pomirimo in 

otresemo potlačenosti. Gibalna aktivnost in sodelovanje skupin ljudi med njo je postal način 

za izboljšanje splošnega in duhovnega zdravja. (Sperryn, 1994) Rekreacija sprošča telo in 

duha ter odvrača misli na vsakodnevne težave. Če se pravilno fizično obremenimo, pozitivno 

vplivamo na uravnavanje hormonske aktivnosti organizma, dvigovanje volje in mentalne 

energije ter zniževanje napetosti. (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) 

Pri aerobiki se gibanja in gibalne strukture izvajajo ob glasbi. Glasba s svojim ritmom in 

melodijo povezuje gibanje in njegove učinke. Aerobika ohranja notranje zadovoljstvo in 

človeku daje občutek osvobojenosti. Z glasbo podaljšujemo kardiovaskularno vzdržljivost, 

mišično vzdržljivost in pospešimo učenje določenih motoričnih nalog. (Bergoč in Zagorc, 

2000) 

Rekreacija je postala zanimiva kot način pridobivanja psiholoških dobrin, duhovne rasti in 

filozofskega razvijanja posameznika. (Sperryn, 1994) Zamisel o sproščeni koncentraciji 

poskuša človeka osvoboditi napetosti, tako da se postopoma sprosti in osredotoči nase. 

Vrhunska izkušnja imenujemo zamaknjenosti podobnemu stanju v katerem se športnik nauči 

sproščati v vadbi na tak način, da pade v »omamo«. (prav tam) V stanju zamaknjenosti se še 

bolj zaveda samega sebe in vsega kar počne.  

Anderson (2001) navaja, da je velik del obolenj direktno povezan s stopnjo telesne aktivnosti 

oz. neaktivnosti. Vedno bolj se zavedamo, da svojo telesno in psihično zdravje lahko 

ohranimo le z rednim športnim udejstvovanjem. To pa ne pomeni le nekaj let, ampak vse 
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življenje. Športno aktivno ljudje živijo bolj polno življenje, imajo več energije, so bolj 

odporni in zdravi. Taki ljudje so samozavestnejši, manj depresivni in opravljajo svoje delo do 

pozne starosti. Zdravje v vseh življenjskih obdobjih je nagrada za aktivno življenje. 

Aerobika oziroma skupinske vadbe pomagajo osebam, ki niso dovolj asertivni, da to 

postanejo. Pri skupinskih vadbah vadeči vidijo druge, kako vlagajo čas vase, si jemljejo čas 

zase in so sami sebi pomembni. S takšnim načinom vadeči spozna, da je sam sebi dovolj 

pomemben, nauči se ceniti svoje fizične in psihološke potrebe, svoje prioritete začne 

postavljati pred tiste, ki mu jih vsiljujejo drugi. Uči se z zgledom. Po nekaj tednih take vadbe 

je željeno, da si sestavi individualni načrt, s pomočjo katerega gradi svojo neodvisnost. 

(Kajtna in Tušak, 2003) 

2.3.4  Pojavne oblike aerobike 
Aerobika se razvija v vedno nove oblike, kar zadržuje interes za vadbo in privablja vedno 

nove vrste vadečih. Med najbolj priljubljene vrste sodijo step aerobika, slide aerobika, new 

body, aerobika v vodi in funk aerobika. Na kratko predstavimo vsako od zvrsti. (Zagorc, 

Zaletel in Ižanc, 1996) 

2.3.4.1  Step aerobika 

Osnovala jo je Gin Miller, bivša tekmovalka v body buildingu, sedaj je ena izmed najboljših 

inštruktorjev aerobike na svetu. Step aerobika je aerobni trening, pri katerem uporabljamo 

stopničko (»steper«), na katero se s pomočjo raznih gibalih struktur vzpenjamo in se zopet 

spuščamo z nje. (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) 

Stopničko si lahko postavimo na tri različne višine. Na 10, 20 ali 30 centimetrov oddaljenosti 

od tal. Dolžina »steperja« je 110 centimetrov, širina pa 40. Stopničke manjših dimenzij za 

odrasle niso primerne. Površina mora biti prevlečena z gumo, da prepreči spodrsavanje. Na 

spodnji strani stopničke morajo biti primerne podložke, ki preprečujejo premikanje po 

prostoru. (prav tam) 

Step aerobika je primerna za vse rekreativce in tudi vrhunske športnike. Je počasnejša 

vadbena zvrst. Poudarek je na krepitvi mišic nog in zadnjice, obremenimo tudi mišice 

zgornjega dela telesa. Mišice rok lahko dodatno obremenimo z uporabo različnih manjših 

rekvizitov. (prav tam) 
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2.3.4.2  Slide aerobika 

Na osnovi proučevanj elementov kondicijskih treningov v hitrostnem drsanju, tekih na 

smučeh, smučanju, košarki in nogometu so strokovnjaki razvili novo vrsto aerobike in jo 

poimenovali slide areobika.  (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) 

Ta aerobika vključuje lateralno gibanje. Športna medicina in fizioterapija jo uporabljata za 

rehabilitacijo po poškodbi gležnjev, kolen, kolkov in hrbtenice. Poudarek je na krepitvi 

spodnjega dela telesa, ob uporabi manjših rekvizitov pa krepimo tudi zgornji del. (prav tam) 

Pri vadbi slide aerobike uporabljamo drsno ploščo. V dolžino meri 168 centimetrov, v širino 

pa 60 centimetrov. Plošča ima ob straneh posebne robove, od katerih se odrivamo, z njimi pa 

je možno prilagoditi tudi širino drsne površine. V pomoč pri drsenju so nam posebni copati, ki 

nam omogočijo boljše drsenje. Nataknemo jih preko svoje obutve. Večinoma drsamo prečno 

glede na drsno ploščo, lahko pa tudi vzdolžno (izpadni korak). V tem položaju krepimo 

trebušne mišice, in sicer tako, da se postavimo na vse štiri in primikamo ter odmikamo noge 

od rok. (prav tam) 

2.3.4.3  New body 
Ta oblika vadbe se je razvila v Avstraliji leta 1980. Prištevamo jo med nizko intenzivna 

gibanja, pri katerih sočasno uporabljamo lahke uteži, od pol do dva kilograma. (Zagorc, 

Zaletel in Ižanc, 1996) 

S takim načinom vadbe pridobivamo dihalno in srčno-žilno vzdržljivost, zmanjšujemo 

količino maščobnega tkiva, povečujemo tonus, moč in vzdržljivost mišic. Oblikujemo tudi 

mišice zgornjega dela telesa. (Bergoč in Zagorc, 2000) Koreografija oziroma delo nog mora 

čimbolj enostavno, da se lahko osredotočimo na delo rok. Velja priporočilo za nosečnice in 

osebe z zvišanim krvnim tlakom, da se pri vadbi raje izognejo ročkam. (Zagorc, Zaletel in 

Ižanc, 1996) 

2.3.4.4  Aerobika v vodi 
Ta vrsta vadbe je primerna za vse, ne glede na dosedanje znanje in izkušnjami v aerobiki. Še 

posebej je priporočljiva za športnike s poškodbami, osebe s prekomerno telesno težo (v vodi 

je večji upor), ženske v nosečnosti in po njej, starejše osebe in invalidom. (Zagorc, Zaletel in 

Ižanc, 1996) 

Vadba v vodi je lažja, saj je teža našega telesa v vodi manjša. Pri tem ne obremenjujemo 

sklepov in vezi. V vodi z gibi premagujemo upor, s tem pa krepimo mišice. Izognemo se 
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pregretosti telesa, saj nas sproti hladi. Vadba v bazenu poteka podobno kot ure visoke 

intenzivnosti. Krepilne vaje izvajamo ob robu bazena. (prav tam) 

2.3.4.5  Funk aerobika 
Je vrsta plesne aerobike, ki izhaja iz pouličnega plesa. Razvila se je v Ameriki v poznih 80-tih 

letih. Po svetu ima mnogo privržencev, ker s plesom dosegamo znatne aerobne učinke. 

(Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) 

Gibi, ki jih ta stil uporablja, izhajajo iz street dance-a, funky-ja, jazz baleta in latino plesov. 

Značilna je glasba, katere ritem se razlikuje od klasične glasbe v aerobiki, saj so poudarki na 

nepoudarjenih ritmičnih enotah. Tovrstne ritme vsebujejo glasbene zvrsti funk-a, rap-a in hip 

hop-a. (prav tam) 

Značilen je tudi drugačen stil oblačenja udeležencev ur, saj se njihova oprema razlikuje od 

obleke udeležencev na drugih urah aerobike. Vadeči nosijo prevelike majice, kape s 

ščitnikom, namesto športnih copat obujejo t.i. bulerje. Ta zvrst je izredno popularna med 

mladimi. (prav tam) 

Takšne ure so dobrodošle za popestritev, saj z malo domišljije lahko ustvarimo veselo vzdušje 

na sami uri. Na urah poskušamo biti čim bolj ustvarjalni, odkrivamo nove korake, jih po svoje 

imenujemo, še posebej, če delamo z mladimi. Ura funk aerobike ponuja mnogo možnosti, od 

inštruktorja pa je odvisno, kako bo takšno uro izpeljal. (prav tam) Med funk aerobiko 

uvrščamo tudi zumba fitnes program. 

2.3.5  Trening mišične moči 

Obstaja veliko različnih definicij in vidikov moči kot motorične sposobnosti. V stroki se 

uporabljajo različne definicije za razlago moči. Najpogosteje pa se uporablja ta, ki pravi, da je 

moč sposobnost premagati veliko breme bodisi enkrat ali večkrat zapored. (Strojnik, 2000) 

Izberemo lahko tri glavne vidike definiranja moči kot motorične sposobnosti: vidiki deleža 

mišične mase, s katerim premagujemo obremenitev (splošna, lokalna), vidik tipa mišičnega 

krčenja (statična, dinamična) in vidik silovitosti (največja moč, hitra-eksplozivna moč, 

vzdržljivost v moči). (Ušaj, 1997) 

Splošna moč pomeni tisto moč, ki je označena kot moč celotnega mišičevja nekega človeka, 

povezana tudi z njegovo konstitucijo in značajem. (prav tam) Gre za moč, ki ni pridobljena z 

vadbo, če je, ni specifično vezana na določeno mišično skupino, temveč na celo telo. Medtem, 

ko je specifična ali lokalna moč skoraj v celoti pridobljena s specifično vadbo, ki se kaže 

samo v nekem specifičnem gibanju.  
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Statična moč se kaže kot sila izometričnega krčenja, dinamična moč pa kot sila pri 

dinamičnem krčenju. (prav tam) Pri tem gre za velikost opravljenega dela ali silovitost 

premaganega bremena. 

Največja moč je sposobnost mišice, da z enkratnim krčenjem premaga največje možno breme. 

Lahko govorimo o maksimalno-absolutni (breme) moči ali o maksimalno-relativni 

(breme/telesna masa) moči. (Strojnik, 2000) 

Hitra ali eksplozivna moč je sposobnost mišice, da v čim krajšem času razvije čim večjo silo. 

(prav tam) To pomeni, kolikšno največjo hitrost gibanja je mišica sposobna razviti pri 

določeni obremenitvi. Po tej oznaki so močnejši tisti športniki, ki dlje skočijo, vržejo kopje, 

sunejo kroglo itd. (Ušaj, 1997) 

Vzdržljivost v moči je sposobnost mišice, da proizvaja kontrakcije pri neki submaksimalni 

obremenitvi skozi določeno časovno obdobje, ki traja dlje časa. (prav tam) Druga definicija, 

ki se tudi velikokrat uporablja v stroki, pravi, da je vzdržljivost v moči sposobnost ohranjanja 

visoke intenzivnosti mišičnega naprezanja brez pojava utrujenosti. (Strojnik, 2000) To 

sposobnost določata motivacija tistega, ki premaguje napor in zmogljivost njegovih mišic. 

(Ušaj, 1997) Telo se prilagodi na vadbo moči na različnih področjih. Ta področja so živčno-

mišični sistem, srčno žilni sistem, vezivno, maščobno in kostno tkivo ter endokrini sistem. 

(Strojnik, 2000) 

Adaptacija živčno-mišičnega sistema se kaže kot hipertrofija mišice in transformacija 

mišičnih vlaken. Mišica zaradi obremenitve hipertofira ali hiperplazira. Hipertrofija je 

povečanje mišice zaradi povečanja velikosti mišičnih vlaken. Hiperplazija je pojav, ko se 

mišica poveča zaradi povečanja števila mišičnih vlaken (aktin, miozin). (prav tam) Druga 

sprememba je v transformaciji mišičnih vlaken, kar pomeni, da vadba povzroči spremembe v 

mišični presnovi. To je, da se pod določenimi pogoji hitra vlakna spremenijo v počasna in 

obratno. Če povečanju moči ne sledi povečanje mišice, potem govorimo o spremembi 

živčnega sistema. Živčni sistem z vadbo adaptiramo tako, da ga naučimo kar najbolj 

funkcionalno aktivirati mišice, ki jih potrebujemo za določeno delo. Izboljša se torej mišična 

aktivacija, znotrajmišična koordinacija in medmišična koordinacija. (Ušaj, 1997) 

Vezivno tkivo se na vadbo moči odzove s povečano odpornostjo na povečane sile. Večjim 

obremenitvam bo izpostavljeno vezivno tkivo, večja bosta njegova moč in elastičnost. Kostno 

tkivo se na vadbo moči prilagodi z večjo mineralizacijo, kar pomeni, da kosti povečamo 

gostoto. Pri tem igra večjo vlogo velikost obremenitve kot pogostost vadbe. Eden 
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najpomembnejših adaptacijskih sistemov na vadbo je sprememba v strukturi telesa. Telo se na 

vadbo moči odzove s povečanjem nemastnega tkiva ter z zmanjšanjem mastnega. Zmanjšanje 

odstotka maščobe je tesno povezano tudi s primernim prehranjevanjem. (prav tam) 

Pri vadbi moči pride tudi do odziva hormonskega sistema. Pri tem je velikost odvisna od 

intenzivnosti ali obsega. Večja, kot bo intenzivnost ali obseg, večji bo hormonski odziv. 

Ključni hormoni pri adaptaciji vadbe moči so testosteron, rastni hormon, IGF, kortizol, 

adrenalin in noradrenalin.  (prav tam) 

Splošni učinki vadbe na moč so vidni v povečani odpornosti na poškodbe. To pomeni manj 

mišičnih neravnovesij in funkcionalnih nepravilnosti, katere so v večini primerov vzrok za 

poškodbe. Izboljšan je telesni videz. Ta se kaže predvsem v deležu zmanjšanja mastnega in 

povečanja nemastnega tkiva. Z vadbo moči izboljšamo počutje in samopodobo. Povečamo 

oziroma izboljšamo delovanje presnove oz. metabolizma, kar se kaže v povečani porabi 

kalorij (je merska enota, s katero izražamo energijsko vrednost hrane). (Strojnik, 2000) 

Omejitveni dejavniki moči so: (Ušaj, 1997) 

• fiziološki presek mišice; 

To je namišljen presek skozi mišico, ki preseka vsako mišično vlakno pravokotno glede na 

njegov potek. Fiziološko hipertrofirana mišica lahko deluje na breme z večjo silo. Večja 

silovitost mišičnega krčenja je možna zato, ker se lahko aktivira večje število aktinskih in 

miozinskih vlaken. 

• mišična aktivacija; 

Gre za hkratno aktivacijo motoričnih nevronov in motoričnih vlaken. Pri zavestnem mišičnem 

krčenju se ne vzdražijo vsa mišična vlakna hkrati. Največja stopnja vzdraženja je pri manj 

treniranih osebah nižja kot pri treniranih. Prvih nekaj posledic na vadbo moči je povečanje 

števila zavestno in hkratno vzdraženih vlaken. (Fox in Mathews, 1981) 

• znotrajmišična koordinacija; 

Gre za uskladitev aktivnosti aktivacije mišice in inhibicijskih refleksov (kitni) pri zelo 

silovitih krčenjih mišic. Ta so prisotna pri premagovanju zelo velikih bremen in pri 

koncentrično-ekscentričnih krčenjih, ki so pogosta pri poskokih, seskokih, zamahih in 

udarcih. Če mišica ni prilagojena na take obremenitve, potem je lahko učinek inhibicijskega 

refleksa prevladujoč. (Ušaj, 1997) Z vadbo se uskladi delovanje obeh nasprotno delujočih 

refleksov, da je inhibicijski vedno manj izražen. 
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• medmišična koordinacija; 

Zaporedje, s katerim se določene mišice vključujejo v premagovanje napora in uspešnost 

delovanja agonističnih in antagonističnih mišic, imenujemo medmišična koordinacija. 

Koordiniranost aktivacije agonistov in sproščanje antagonistov sta pomembna pri hitrih gibih, 

še posebej pri pojavu utrujenosti. Takrat se koordinacija poruši in povzroči večjo porabo 

energije, posledica pa je še večja utrujenost. Pasivno krčenje mišic, ki v gibanju sodelujejo kot 

opora glavnih mišicam, ki opravljajo delo v določenem trenutku, je ključnega pomena za 

uspešno izvedeno gibanje in pravilno tehniko. 

• breme in hitrost krčenja; 

Manjše kot je breme, ki ga mora mišica s svojo silo premagati, večja je hitrost krčenja. Sila 

krčenja je največja takrat, kadar je njena hitrost najmanjša. To imenujemo izometrično 

krčenje. Če mišico obremenimo tako, da je breme, ki ga mora premagovati večje od tistega pri 

izometričnem krčenj, nastane ekscentrično krčenje. Pri tem je sila krčenja večja kot pri 

izometričnem krčenju. (prav tam) 

• prevladujoči tip mišičnih vlaken; 

Prevladuje mnenje, da so ra premagovanje velikih bremen potrebna mišična vlakna tipa BII. 

(Fox in Mathews, 1981) Jasnega dokaza za to ni, saj je sestava vlaken športnikov, ki so 

selekcionirani kot uspešni v svoji panogi, v primerjavi z netreniranimi ljudmi tudi podobna in 

so razlike le nakazane, ne pa izrazito izražene. (Ušaj, 1997) 

2.5 Zumba fitnes program 
2.5.1  Nastanek zumba fitnes programa 
Zumba fitnes program je ustvaril Alberto »Beto« Perez. Kot deček je začel plesati v svojem 

rodnem mestu Caliju, ki leži v južnem delu Kolumbije v Južni Ameriki. V najstniških letih je 

uporabil svoje plesno znanje in ustvarjalnost za sestavljanje koreografij za lokalne umetnike, 

plesal je v salsa klubih, da bi lahko staršem pomagal pri plačevanju položnic. Kasneje je dobil 

štipendijo za šolanje na prestižni brazilski akademiji Maria Sanford. Ko je diplomiral, je na 

isti akademiji postal inštruktor, specializiran za latino plese. Poučeval je na urah salse, 

merengue in rumbe. Bil je predavatelj ur step, funk in jazz aerobike ter ur modernega plesa. 

Beta je zanimala splošna telesna vzdržljivost ali kot drugače imenujemo kondicija ljudi, zato 

je postal osebni trener ljudi in inštruktor skupinskih vadb. (Zumba Fitness LLC, 2010) 
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Nekega dne, ko je Beto prišel na svojo vadbeno uro, je opazil, da je doma pozabil glasbo, ki je 

namenjena uram aerobike (ritem in hitrost glasbe mora biti prilagojena). S seboj je imel nekaj 

zgoščenk latino glasbe. Iz nahrbtnika je potegnil eno izmed njih in jo vstavil v predvajalnik. 

Improviziral je uro aerobike, ki jo je prilagodil glede na svoje plesno znanje. Zanj je bila to 

najtežja ura doslej, ker je moral skozi celotno uro improvizirati. Čutil je olajšanje, ko se je 

končala. Ravno nasprotno pa so se odzvali njegovi vadeči. Ura jim je bila všeč. Navdušili so 

jih plesni gibi in glasbena zvrst, ki jo je Beto uporabil na uri. Hoteli so jo ponoviti. V roku 

enega meseca od njegovega improviziranja na uri aerobike, se je obisk vadečih na njegovi uri 

povečal. Zumba fitnes program je zaživel. Beto je postal v svojem rodnem mestu rodnem, 

Celiju, tako priljubljen, da ga je glasbena zvezda Shakira najela za osebnega koreografa za 

svoj album »Pies Descalzos«. (prav tam) 

Leta 2000 se je Beto preselil v Združene države Amerike. V upanju, da ga čaka boljša 

prihodnost, je prišel v Miami. Leta 2001 sta njegov plesni stil opazila dva podjetnika Alberto 

Perlman in Alberto Aghion. Beto, Perlman in Aghion so se združili in ustvarili Zumba 

Fitness, LLC, ki temelji na Betovi filozofiji fitnesa. (prav tam) 

Zumba fitnes program je ustvarjen zaradi Betove strasti do latine glasbe, eksotičnih plesnih 

ritmov in fitnesa. Njegova filozofija pravi, da morajo biti ure skupinske vadbe zabavne, z 

elementi zabav iz klubov, brez razmišljanja ob vadbi in  privlačne vsakomur, ne samo ljudem, 

ki so v dobri formi in imajo dobro koordinacijo. Beto je uresničil svojo veliko željo, da bi 

sestavil program, ki bi pomagal ljudem pri njihovi poti k dobremu videzu in počutju. Ob tem 

pa bi se na urah zabavali in uživali v plesnih ritmih in dobri glasbi. Danes dela kot kreativni 

direktor, ki pomaga izobraževati inštruktorje zumba fitnes programa. (prav tam) 

2.4.2  Kaj je zumba fitnes program 
Zumba fitnes program je plesno-fitnes ura, kateri je inspiracija latino glasba. Vključuje latino 

kot tudi internacionalno glasbo, plesne korake, ki ustvarijo dinamično, vznemirljivo, veselo in 

učinkovito uro. Zumba fitnes kombinira hitre in počasne korake, ki oblikujejo in učvrstijo 

telo. Plesni koraki so se skupaj s aerobika-fitnes pristopom izkazali za edinstveno in 

uravnoteženo vadbo. Prednost take vadbe pred ostalimi vadbami je, da kombinira ure aerobne 

aktivnosti z urami, ki so namenjene učvrstitvi mišic. (Zumba Fitness LLC, 2010) 

Veliko odraslih je gibanje povezalo z idejo, da je vadba nekaj napornega, bolečega in 

težavnega. Vadba brez zabave, ki postane dnevni ritual, ni prav nič zabavna. Zato poskušamo 

z vadbo prebuditi otroka v sebi, s tem pa prebudimo otroka v sebi. Potrebno je najti igrivost. 

Nekateri ljudje in priporočljivo je, da so takšni tudi zumba inštruktorji, z lahkoto drugim 
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osebam izvabijo nasmeh na obraz, njihov humor je nalezljiv in se radi igrajo. Tudi kadar trdo 

delajo, je videti, kot da se igrajo. Ta občutek smo kot otroci poznali in z vadbo, ki je zabavno, 

ga lahko privabimo v naše življenje. (Barborič, Berčič, Jeromen, Kajtna, Pintar, Smrdu in 

Tušak, 2005) 

Zumba fitnes program vključuje osnovna načela intervalnega treninga, aerobike in spoznanj o 

tem, kako bi lahko v največji možni meri kurili kalorije (hipertropija in hiperplazija), 

izboljšali kardiovaskularne zmožnosti in učvrstili celotno telo. Plesni gibi, ki jih vključuje 

zumba fitnes program, so enostavni za pomnjenje in izvedbo. Namenjeni so oblikovanju 

telesa, z njimi pa v večji meri delujemo na medenične mišice, mišice nog, rok, trupa in 

trebušne mišice ter najvažnejše, ugodno vplivamo na delovanje mišice srca. (Zumba Fitness 

LLC, 2010) 

Za obiskovanje zumba fitnes programa ni potrebno plesno predznanje, ker je ura sestavljena 

tako, da ji sledijo tako ljudje s plesnim predznanjem kot tisti brez njega. Prav tako je vadbeno 

razpoloženje takšno, da ni nelagodno vadečim, ki nimajo plesnega predznanja, novim 

vadečim, ki se vključijo na vadbo, ali tistim, ki prej niso bili navdušeni nad urami skupinskih 

vadb. Istočasno vsi na uri uživajo v spremembah hitrosti in ritmov, ki jih ta nudi. Ura je 

podobna zabavi, zato se vadeči lahko prepustijo in uživajo, kot bi bili v klubih. Strastni in 

eksplozivni latino ritmi in ritmi internacionalne glasbe na urah zumba fitnes programa 

motivirajo udeležence, da se vračajo na vadbo. (prav tam) 

Zumba fitnes program je učinkovit in inovativen. Osnovni elementi, ki program delajo 

edinstvenega, so (prav tam): 

• vadba je užitek;  zumba fitnes program je zamaskirana vadba. Udeleženci uživajo in 

sploh ne vedo, da vadijo. Zaradi dobrega občutka se vračajo na vadbo; 

• vadba je drugačna; glasba, koraki, skupina in energija so edinstveni; 

• vadba je enostavna; zumba fitnes program je sestavljen za vsakogar. Vsak lahko takoj 

prične s programom ne glede na svoje fizično stanje ali starost. Formula, po kateri so 

koreografije sestavljene, naredi ta program enostaven za vsakogar; 

• vadba je učinkovita; zumba fitnes program temelji na aerobnem treningu, na treningu, 

katerega je osnova oblikovanje in učvrstitev celega telesa in intervalnem treningu, s 

katerim pridobivamo mišično vzdržljivost (kondicijo); 
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2.4.3  Filozofija zumba fitnes programa 

Zumba fitnes program je strukturiran tako, da vključuje v prvi vrsti aerobni trening in v drugi 

vrsti trening mišične moči, vse skupaj pa je prepleteno v intervale, kar imenujemo intervalni 

trening. Tako sestavljen program omogoča učinkovit trening in doseganje vidnih rezultatov v 

kratkem času. (Zumba Fitness LLC, 2010) 

Udeleženec zumba fitnes programa sledi prednostim aerobnega treninga, ki so izgorevanje 

maščob in učvrstitev mišic, ter prednostim intervalnega treninga z uporabo hitrih (merengue) 

in počasnih (salsa) ritmov. (prav tam) 

Filozofija zumba fitnes programa je, da se vadeči na uri zabava. Programu to omogoča visoka 

energija ob motivacijski glasbi z različnimi, zanimivi gibi iz različnih plesnih zvrsti. Vadečim 

ob pozitivni energiji na vadbi pomaga premagati stres. Program temelji na načelu, da mora 

biti vadba enostavna, zabavna in učinkovita. Tako vadeči želijo priti na uro zumbe in 

posledično uživajo pri vadbi ter povečajo intenzivnost svojih gibov, kar pomaga pri večjem 

kurjenju maščob. Ko ob tem vidijo svoje rezultate, se motivacija poveča. (prav tam) 

2.4.4  Prednosti zumba fitnes programa 
Progam, ki je zasnovan na aerobni, intervalni vadbi in vadbi za mišično moč hkrati ima 

mnogo prednosti. Je odlična vadba za trup, saj moramo čez vso uro zumbe kontrolirati srednji 

del telesa (trebušne mišice in hrbet). To omogočajo gibi, ki jih vključimo v sestavo naše 

koreografije za zumba fitnes program. Rezultate vidimo kot ožji in bolj definiran trup (manjši 

odstotek maščobe v telesu). Prednosti zumba fitnes programa so (Zumba Fitness LLC, 2010): 

• z zumba fitnes programom pokurimo veliko kalorij, ker sledi metodi aerobnega in 

intervalnega treninga; 

• učenje plesnih korakov je enostavno in zabavno; novi plesni koraki so preneseni v 

obliko, ki je enostavna za pomnjenje, je zabavno in spominja na »party«; 

• zumba vadba je ura, ki je odlična za znojenje. Občutka, da vadeči vadijo, ni, saj je 

Zumba sinonim za »party«. 

2.4.5 Načrtovanje in vodenje vadbe 
Proces športne oz. rekreativne vadbe pomeni zaporedje nekih opravil, ki spadajo med 

vaditeljeve naloge. Dinamični proces med katere sodi tudi športna dejavnost, je potrebno čim 

bolj obvladovati. Zato so štiri najpomembnejša opravila načrtovanje, izvedba, nadzor in ocena 

vadbenega procesa. (Ušaj, 1997) Vsak vaditelj mora upoštevati te faze načrtovanja, da bi 
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lahko deloval čim bolje, s tem pa imel tudi uporabno in poučno povratno informacijo svojega 

dela. 

Vaditelj mora priti na vadbo pripravljen, z izbrano glasbo in naučenimi koreografijami. 

Obvladati mora tudi različne metodične postopke, s katerimi bo vadeče motiviral, dosegel 

cilje vadbe in izpeljal zanimivo uro. To so teoretične predpostavke, ki si jih inštruktor postavi 

pred vadbo. (Bergoč in Zagorc, 2000) Včasih se na uri ne posreči vse tako, kot si sam želi. V 

takšnih primerih je uspešnost izpeljav odvisna od iznajdljivosti in izkušenosti inštruktorja. 

Izkušnje si inštruktor pridobiva tudi na takšnih urah, ki niso izpeljane čisto tako, kot jih je 

načrtoval. Te izkušnje so dobrodošle v želji po napredovanju in izboljšanju vadbene ure. 

Vadbena ura mora imeti uvodni, glavni in sklepni del. V uvodnem delu, ki traja približno 5 do 

10 minut, vadeče segrejemo. V glavnem delu povečamo intenzivnost vadbe. Traja 45 minut. 

V sklepnem delu pa ohladimo telo in ga sprostimo. Trajanje sklepnega dela naj ne bi bilo 

daljše od 5 minut. (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) 

2.4.5.1 Uvodni del 

Uvodni del ure se začne tisti trenutek, ko vadeči stopijo v dvorano. Pozdrav, dobrodošlica in 

kratek pozdrav pomenijo začetni impulz, ki motivira udeležence, jih razvedri, spodbudi in 

poživi. (Bergoč in Zagorc, 2000) 

Namen segrevanja je, da povišamo telesno temperaturo, povečamo dotok krvi v mišice, 

mišice segrejemo, pripravimo sklepe, da so bolj gibljivi, pripravimo podporne mišice, da 

boljše sodelujejo pri uri in postopno povečamo napor, ki je najintenzivnejši v glavnem delu. 

Pri segrevanju pregledamo nekaj enostavnih gibov, ki bodo sledili med uro. Segrevanje naj 

traja od ene pesmi do treh pesmi, odvisno od dolžine (45 ali 60 min) in ravni intenzivnosti 

vadbe. Betova priporočena struktura segrevanja je ritmična in vključuje osnovne oblike dela z 

nogami (korak-dotik), različne variacije dela z rokami, rameni, prsmi in zadnjico. (Zumba 

Fitness LLC, 2010) 

Včasih je bil poudarek na ogrevanju premajhen. Inštruktorji in vadeči so hoteli takoj preiti na 

bistvo, saj je bilo raztezanje in ogrevanje nezanimivo. Vadeči na glavni del niso bili dovolj 

pripravljeni, kar je pripeljalo do pogostih poškodb. Danes je uvodni del ure dinamičen in 

zanimiv ter temelji na ogrevanju celotnega telesa in razvoju gibljivosti. (Bergoč in Zagorc, 

2000) 
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2.4.5.2 Glavni del 

Glavni del ure se začne takoj po aerobnem ogrevanju in raztezanju, ko so vadeči fizično 

pripravljeni na napor. Glavni del traja do 45 minut. (Bergoč in Zagorc, 2000) 

Glavni del sestavimo po elementih zumba fitnes program formuli. Sestavljanje koreografije je 

malenkost drugačna kot pri klasični aerobiki. Zumba formula se glasi Z=MC2 kar pomeni, 

zumba so glasba, koraki in koreografija. Ti trije elementi niso nič posebnega, edinstveno je to, 

kako se združijo med sabo pri zumba fitnes programu. So rezultat posebne, nove in dinamične 

vadbe, ki motivira vadeče. (Zumba Fitness LLC, 2010) 

Glasba je gonilna sila in najvažnejši element zumba formule. Prijetnost glasbe se odrazi v 

kreativnosti, strasti in zgodbi umetnikov, ki so jo naredili. Namesto uporabe 32 udarcev v 

glasbenem stavku in štetja korakov, kakor je navada v aerobiki, zumba formula uporablja 

glasbo zato, da bi vadba delovala kot »party«. Glasba narekuje koreografijo oziroma korake in 

ne obratno, kot smo vajeni na urah aerobike. (prav tam) 

Osnovni koraki so pri zumba fitnes programu pomemben element. Vsak korak od štirih 

temeljnih ritmov, ki jih uporabljamo pri vadbi, ima svoj občutek. Znotraj vsakega od 

temeljnih štirih ritmov, je Beto ustvaril štiri temeljne gibe. Zumba formula dodaja vsakemu 

temeljnemu gibu različne variacije dela z rokami, spremembe smeri, hitrosti in ritma. Uporaba 

vseh variacij ustvari mnogo možnosti za sestavo koreografije. (prav tam) 

Metoda koreografije, ki jo uporablja zumba fitnes program, temelji na glasbi. Glasba narekuje 

tempo in količino korakov ob vsakem delu. Umetniki so napisali pesmi, da bi izpovedali 

ljudem svoje zgodbe. In te zgodbe uporabimo pri sestavi koreografije. Vsak glasbeni komad 

je razdeljen na različne odlomke. Ti so uvod (intro), stih (verse), refren (chorus), glasbeni 

most (musical bridge) in oznake (tags). Zumba fitnes formula prenese en korak v vsak del 

glasbe. Ko se v glasbi ponovi enak del, se ponovijo tudi koraki. Tako ima vsak glasbeni 

odlomek en pripadajoči korak. Primer: A) stih-merengue march, B) refren-beto shuffle, C) 

stih-merengue march, D) most-merengue 2, E) refren-beto shuffle. (prav tam) 

2.4.5.3  Sklepni del 
Sklepni del ure je prav tako pomemben kot uvodni in glavni. Še tako učinkovit in naporen 

glavni del izgubi vrednost in pomen, če se ne konča s postopnim ohlajanjem in raztezanjem 

.(Bergoč in Zagorc, 2000) 

Telo moramo ohladiti tako, da postopno zmanjšujemo frekvenco srca in telesno temperaturo. 

Ohladiti ga moramo zato, da preprečimo nenadno zaustavljanje in zastajanje krvi v mišicah. 
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To lahko povzroči pri vadečih vrtoglavico, slabost in krče. Iz tega razloga je pomembno, da se 

pretok krvi po telesu postopno zmanjšuje in normalizira. Ob koncu ure moramo mišice 

raztegniti, da lahko povečamo gibljivost in preprečimo mišične krče. Pomembno je, da 

postopoma preidemo iz velikih na manjše amplitude gibov. Glasba, ki je primerna za ta 

segment vadbe, je počasnih ritmov kot sta flamengo ali tango. Sproščanje za tem zaključimo s 

statičnim raztezanjem in tehnikami dihanja ob nežni glasbi. (Zumba Fintess LLC, 2010) 

Postopno ohlajanje in druge spremembe dosežemo z aktivnostmi z vedno nižjo intenzivnostjo, 

dokler se srčni utrip popolnoma ne umiri in telesna temperatura ne zmanjša. Sledi statično 

raztezanje, pri katerem raztegnemo tiste mišične skupine, ki so bile med vadbo najbolj 

obremenjene. (Bergoč in Zagorc, 2000) 

Sproščanje je zadnja faza sklepnega dela, pri kateri uporabljamo vaje iz joge, vaje pravilnega 

dihanja, meditacijo in druge sprostitvene tehnike. Glasba je izbrana primerno populaciji, ki jo 

imamo na vadbi. Mora biti umirjena in sproščujoča, da vadeče po intenzivni vadbi telesno in 

psihično umiri. (prav tam) 

Standardi fitnes industrije priporočajo, da v sklopu segrevanja in ohlajanja telesa vključimo 

skupine mišic vratu, zgornji in srednji del hrbta, mišice ramen, prsi in rok, mišice trupa, 

zgornjega dela nog, zadnjice in bokov ter mišice spodnjega dela nog - mečne mišice. (Zumba 

Fitness LLC, 2010) 

2.4.6  Zgradba pesmi 
Pesem je zgrajena iz različnih delov. Uvod je prvi del pesmi, preden se začne stih ali refren. 

Lahko se uporabi v ta namen, da pokažemo korak, ki sledi koreografiji. Drugi del je stih. To 

je zgodba ali govorni del pesmi, ki se v pesmi ponavadi dvakrat ali trikrat ponovi. Glasbeno 

fraziranje je vedno enako. Refren je vedno enak. Glasbeno fraziranje, ki je v refrenu, se 

ponovi v enakem vrstnem redu vedno, ko se odigra. V refrenu se ponavadi ponavlja naslov 

pesmi. Zadnji deli so mostovi, oznake in glasbeni interludiji (segmenti). To so deli pesmi, ki 

niso del stiha ali refrena. V nekaterih pesmih je to pavza, v nekaterih most med dvema 

deloma, glasbeni segment ali neobičajni niz taktov. V tem delu pesmi inštruktor izrazi svojo 

kreativnost. (Zumba Fitness LLC, 2010) 

Primer zgradbe pesmi: 1. Uvod, 2. Stih, 3. Refren, 4. Premor, 2. Stih, 3. Refren, 5. Glasbeni 

interludij (segment) in 6. Konec  
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2.4.7  Glasba in ritem 

Izbira glasbe za zumba fitnes program je najpomembnejši del, na katerega moramo biti 

inštruktorji pozorni. Beto pravi, da glasba predstavlja do 70 odstotkov ure. (Zumba Fitness 

LLC, 2010) 

Glasba v kombinaciji z dobro energijo in enostavnimi gibi ustvarja uspeh pri vadbi. Poveča 

rednost prihoda na ure, ustvarja občutek »party-a« na uri, motivira vadeče, spodbuja 

udeležence, da se vračajo na vadbo, gradi lojalno in uspešno pomnjenje ure, omogoča 

vadečim, da dosegajo zastavljaje ciljev in vzpodbuja nove udeležence, da ostajajo motivirani 

za vadbo. (prav tam) 

Inštruktorji zumba fitnes programa moramo uporabiti glasbo tako, da vadeči lahko občutijo 

strasti ritmov, veliko stopnjo energije na uri, pozitivno razpoloženje in motivacijo za 

udeležence na uri. Upoštevati moramo ritem glasba, da lahko sledimo intervalom frekvence 

srca in na doseganje želenih dolgoročnih rezultatov. Osnovni elementi zumba fitnes glasbe je 

glasba z visoko stopnjo energije, z mnogo ritmov, ki se mešajo z različnimi stili plesa. (prav 

tam) 

70 odstotkov glasbe na zumba fitnes programu je mešanica latino in internacionalne glasbe. 

Ko vadeči sodeluje na uri zumbe kjer koli v svetu, mora vedeti, da je to ura zumbe, saj so 

ritmi skozi uro pestri. Če uporabljamo preveč enega ritma, ni več zumba fitnes program, 

ampak bi se moral imenovati po zvrsti plesa, ki ga na uri uporablja inštruktor. Pomembno je, 

da se skozi uro vrstijo mešani ritmi, tako da lahko vsak od vadečih »pride na svoj račun«. 70 

odstotkov glasbe mora biti mešanica latino in internacionalnih ritmov, ostalih 30 odstotkov 

lahko inštruktorji dodajamo kot lastno kreativnost. Ponavadi v teh 30 odstotkih dodajamo 

ritme, ki so priljubljeni v okolju, v katerem živimo. (prav tam) 

2.4.8  Osnovni koraki za koreografiranje pri zumba fitnes programu 

Osnovni koraki za koreografiranje pri zumba fitnes programu so iz ritmov merengue, cumbie, 

salse in reggaetona. (Zumba Fitness LLC, 2010) 

2.4.8.1  Zumba osnovni koraki za merengue 

Merengue prihaja iz Dominikanske republike (Haiti in Santo Domingo). Spada med hitrejše 

ritme. Število udarcev na minuto se giblje od 120 do 160. Vsak udarec ima enak in močen 

naglas. Instrumenti, ki se pojavljajo v tej zvrsti glasbe, so tamburica, kongo, bobni in mambo 

trobente. 

Tabela 1. Merengue koraki (prirejeno po Zumba Fitness LLC, 2010) 
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Gibanje 

 

Kombinacija telesa in 
rok 

 

Variacija ritma in 
smeri 

Fitnes variacija 

 

1. March 1. Hips Shoulders 

     2. Chest Elbow 
     3. Up & Out 

     4. Beto 7 

    1. Merengue Box 

    2. V Step 

  1. Dvoglava 
nadlahtna mišica 
(biceps), triglava 
nadlahtna mišica 
(triceps), prsi (chest), 
ramena (shoulders). 
 2. Variation Range 

of Motion (v 
nadaljevanju R. O. 

M.*) 

2. 2 Steps 1. Hips Shoulders 

     2. Chest Elbow 
     3. Up & Out 

     4. Beto 7 

  1. Beat (of side steps) 

    2. Zig Zag 
    3. Goal post 

1. Disco with punch 
and leg lift 

  2. R. O. M. 

 

3. 6 Count 1. Hips Shoulders 

     2. Chest Elbow 
     3. Up & Out 

     4. Beto 7 

    1. Cross in front 

2. One side only and 
combine 

        1. Squat 

2. R. O. M. 

4. Beto Shuffle / 1. 4 singles 2 dobles 

     2. Add feet 

1. Squat with 
Hamstring curl 

 

2.4.8.2  Zumba osnovni koraki za salso 
Plesna zvrst salsa je mešanica mnogih karibskih kultur. Pod velikim vlivom Kube, Afrike in 

Španije je postala priljubljena v New Yorku in Floridi in se razširila po svetu. Glasbeni 

instrumenti, ki spremljajo salso, so cimbale, kongo, udarjalke klave, trobenta in trombo. Salsa 

ima zelo karakteristični ritem. Tempo se giblje okrog 180 udarcev na minuto ali več. Ko 

glasba igra v štiričetrtinskem taktu, mnogo instrumentov igra sinhronizirano. 
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Tabela 2. Salsa koraki (prirejeno po Zumba Fitness LLC, 2010) 

Gibanje 
 

Variacije telesa in rok 
 

Variacije ritma in 
smeri 

Fitnes variacija 
 

1. Salsa R&L      1. Hair brush 
     2. Cuban 

 1. Out and Cross and 
hip 

    2. Kick Kick out 
together 

  1. Cross with R. O. 
M. 

  2. Knee Knee Squat 

2. Salsa F&B      1. African Arms 
     2. Body Roll 

    1. Tap&Look 
    2. Cross Front 

  1. Leap&Look 
  2. Rear Lunge 

  3. Lateral Raise 

3. 2 Steps      1. Pump to slide 
     2. Maracas 

1. Double tap to side 
2. Circle 

  1. Double knee lift 
  2. Circle arms 

4. Rock Back      1. Rear Delt 
     2. Back Reach 

    1. Rotation 
2. Around the world 

1. Back, Back, Knee 
 2. Rear Lunge 

 

2.4.8.3  Zumba osnovni koraki za cumbio 

Cumbia prihaja iz Kolumbije (Južna Amerika). Nanjo sta vplivali tudi Afrika in Evropa. 

Sprva  so ritem narekovali bobni in glas, nato so dodali instrumente. Cumbia ima tropski in 

kreolski pridih. Bobni so bistvena skupina instrumentov, v manjši meri slišimo tudi guiro, 

harmoniko in tamburice. Osnovni ritem je v štiričetrtinskem taktu. 

Tabela 3. Cumbia koraki (prirejeno po Zumba Fitness LLC, 2010) 

Gibanje 

 

Variacije telesa in rok Variacije ritma in 
smeri 

Fitnes variacija 

 

1. 2 Steps 
 

   1. Arms Up 
2. Raise Up&Down 

1. Forward&Back      1. Hip Hop 
2. R. O. M. Up, 

Jump, Back 

2. One Leg F&B    1. Arms Up 

   2. Dress Arms 

     1. Travel to side 

     2. Turn it 

1. Ghetto (Down) 

    2. Hip Hop 

3. Sleepy Leg    1. Candle Stick 
       

     1. Half Time 
     

1. Oblique or Hip 
Rotation 
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    2. Dress     2. Turn it 2. Turning Down 
with Jump 

4. Machete Sugar 
Cane 

1. Cutting the sugar 
cane 

1. Triple Step and Turn     1. Triple run 
    2. Squat 

 

2.4.8.4  Zumba osnovni koraki za reggaeton 

Reggaeton ima pridih jamajske kulture, najbolj priljubljen pa je postal v Puerto Ricu in v 

Panami. Ta zvrst glasbe ima močen ritem, ki je poudarjen z basom in bobni. Primarni 

instrument je boben v reggae stilu. 

Tabela 4. Reggaeton koraki (prirejeno po Zumba Fitness LLC, 2010) 

Gibanje Variacije telesa in 
rok 

Variacije ritma in 
smeri 

Fitnes variacija 
 

1. Stomp 1. Rows 

2. Circle/Nina Pop 
(up with knee) 

1. Single Single 

Double with Pause 
2. 4 Walls 

1. Get Low 

2. More Intensity 

2. Knee lift 1. Under Under Pull 
2. Jay-Z (brush your 

shouldels off) 

1. Singles 
2. Single Single 

Double 

1. Knees High 
2. Single Single Run 

Run Run 

3. Destroza 1. Towel in Back 
2. Towel in Front 

(Wop) 

1. Side to Side with 
Jump 

2. Turn in Circle 

1. Lower with 
Hamstring 

4. 2 Steps Bounce 1. Swing Arms 

2. Push Arms 

1. Single Single 
Double 

1. Pull Elbow 

2. Hip Twist 
3. Low with Knees 

 

2.4.9 Nadzor vadbene ure 

Poleg tega, da inštruktor načrtuje in vodi vadbo, ima tudi druge pomembne naloge. 

Nadzorovati mora vadbo, in sicer na treh ravneh: nadzor vadbe, nadzor vadečih in nadzor 

okolja. (Champion in Hurst, 2003) Nadzor poteka nenehno in pomeni primerjavo med 

načrtovano in dejansko opravljeno vadbo. (Ušaj, 1997)  Ne glede na to, koliko vadečih ima na 

vadbi, jih mora inštruktor vedno opazovati in na podlagi ugotovitev primerno ukrepati.  



50 

Temeljni pogoj, da lahko vadbo nadzorujemo, je izdelava vadbenega načrta in zapisovanje 

opravljenega dela. (Bergoč in Zagorc, 2000) Zato mora inštruktor načrtovati vsako vadbeno 

uro, jo zapisati in na koncu evalvirati.  

Nadzor vadbe pokaže, kolikšen delež načrtovane vadbe je inštruktor izvedel in kaj v 

opravljeni vadbi manjka. (Ušaj, 1997) Na podlagi teh ugotovitev izboljšuje vadbeni proces in 

vadeče vodi k zastavljenim ciljem. Na ta način lahko ugotovi ali je zastavljene cilje sploh 

možno uresničiti, kakšne so dejanske spremembe vadečih pa pokažejo testiranja, ki se jih pri 

nadzoru rekreativne vadbe ponavadi ne poslužujemo. Testiranja so pomembnejša v 

tekmovalnih športih, kjer odstopanja od načrtovane vadbe igrajo večjo vlogo. 

2.4.9.1  Nadzor  vadečih 

Pri vadečih mora biti inštruktor pozoren na znake fizične utrujenosti, na izvedbo korakov, na 

izvedbo gibanj v prostoru in na pravilno držo vadečih. (Bergoč in Zagorc, 2000) Med 

vadbeno uro jih mora nenehno opazovati in spremljati, saj lahko z zaznavanjem drugačnega 

vedenja, hitro ukrepa. Inštruktor mora biti pozoren predvsem na zasoplost, ki je lahko 

posledica anksioznosti, slabokrvnosti ali kakršnekoli pljučne bolezni. V tem primeru mora 

vadeči z vadbo prenehati in čim prej poiskati zdravniško pomoč. (Sperryn, 1994) 

Inštruktor mora vadeče naučiti, da mu ob znakih kot so razbijanje srca, vrtoglavica in omotica 

ter za bolečine v prsnem košu, povedo. Simptomi so lahko znak resnih obolenj. V takšnem 

primeru mora vadeči prenehati z vadbo in oditi k zdravniku na preventivni pregled. (prav tam) 

Izvedba korakov udeležencev pri vadbi mora biti pravilna in varna. Ne sme biti sunkovitih 

gibov. Vadeči mora pravilno postavljati stopala in vse sklepe mora imeti rahlo pokrčene (ne 

sme priti do hiperekstenzije). Pravilna drža se odraža v pravilnem položaju bokov, 

vzravnanem hrbtu, glava mora biti v podaljšku trupa, pogled usmerjen naprej, kolena nad 

stopali in obrnjena v smeri stopal. (Champion in Hurst, 2003) 

Če inštruktor želi, da bi bilo opazovanje sistematično in koristno, se mora zavedati težav, do 

katerih lahko pride med vadbo. (Bergoč in Zagorc, 2000) Pomembno je, kdaj in kako vadeče 

opozarja na napake in jih popravlja. Zaželeno je, da izžareva pozitivno energijo, prijaznost, 

vadeče pohvali, upošteva individualni pristop, skratka da se vsak vadeči počuti sprejetega v 

skupini. Na to pa v večji meri vpliva ravno inštruktor. (prav tam) Spretno, hitro in taktno 

reševanje problemov, ki se pojavijo med uro, so spretnosti inštruktorja, ki si jih pridobi z 

izkušnjami. 
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2.4.9.2  Nadzor okolja 

Nadzor okolja pri urah vadbe pomeni nadzor zunanjih dejavnikov, ki pripomorejo k 

uspešnosti vadbe. Ti dejavniki so temperatura in prezračevanje prostora, glasba in svetloba. 

(Bergoč in Zagorc, 2000) 

Če je temperatura prostora prenizka, se telo počasi ogreva in tako ne doseže optimalne psiho-

fizične zmogljivosti. Tako pogosto pride do poškodb. Če je temperatura previsoka, se zmanjša 

sposobnost termoregulacije, telo začne izločati preveč vode in vadeče pripelje do dehidracije 

(suha usta, povečana žeja, slabost, vrtoglavica, glavobol, slabše razpoloženje, zmanjšana 

stopnja koncentracije, zadihanost) ali v najhujšem primeru do smrti. (Sperryn, 1994) Vsak 

znak pregretosti nas opozarja na veliko izgubo tekočine v telesu in nam pove, da moramo 

spremeniti dejavnost. (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003) V tem primeru si 

morajo vadeči za kratek čas oddahniti in nadomestiti izgubljeno tekočino.  

Pri glasbi moramo paziti na primeren tempo, slog in jakost zvoka. V primeru, da nas vadeči 

ne slišijo dobro, moramo uporabiti mikrofon. Svetloba je tudi izrednega pomena, saj mora biti 

dvorana dobro osvetljena, da lahko vadeči sledijo inštruktorju in se ne poškodujejo. V 

sklepnem delu pa lahko z zatemnitvijo ustvarimo intimen in sproščujoč občutek. (Bergoč in 

Zagorc, 2000) 

2.4.10  Ocenjevanje uspešnosti vadbene ure 
Ocenjevanje uspešnosti ure je pomembna naloga inštruktorja za izboljšave na vadbeni uri. 

Inštruktor lahko oceni vadbo samo, če je prej določil cilje vadbe, pripravil koreografijo, 

izpeljal vadbo in opravil nadzor. (Bergoč in Zagorc, 2000) Če tega ne naredi, nima podlage na 

kateri bi lahko evalviral svoje delo. Z izpeljavo ure je lahko zadovoljen ali pa ne. Na podlagi 

uspešnosti mora ugotoviti stopnjo medsebojnega neskladja, torej to, koliko se načrtovana 

koreografija razlikuje od izpeljane, ob tem pa poiskati vzroke za neuspeh. Vzroki so lahko 

neprimerna koreografija, slab metodični postopek, temperatura prostora, slab dan, nizek 

pritisk … (Champion in Hurst, 2003) 

Na podlagi ocenjevanja se inštruktor uči na lastnih napakah in uspehih ter pridobiva izkušnje, 

ki so pomembne za nadaljnje delo. Pri tem je pomembno, da razmisli o ciljih, ki jih na 

vadbeni uri želi doseči, kako bo motiviral in navdušil skupino, kaj bo povedal ob začetku ure, 

čemu bo posvetil pozornost v določenem delu ure, položil pozornost na počutje vadečih ob 

koncu vadbe, povezanost med njim in vadečimi ter kako je potekala vadba (kje so bili zapleti, 

kaj bi bilo potrebno spremeniti, čemu bi bilo potrebno posvetiti več pozornosti). Pozornost 

mora nameniti vadečim v prvi in zadnji vrsti, izboru glasbe, slogu v koreografijah, kako se je 
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izkazal kot inštruktorji in ali je vadeče navdušil. (Bergoč in Zagorc, 2000) Na podlagi tega 

lahko izboljšuje vadbeno uro in ohranjamo število vadečih, kar je navsezadnje tudi cilj. 

2.4.11  Posredovanje informacij vadečim 
Dober inštruktor in zanimive koreografije sta ključna razloga, zakaj se vadeči vračajo na 

vadbo. Pritegne jih dejstvo, da je vadba vodena in da je v ospredju inštruktor, ki vadeče vodi 

od začetka do konca ure. Vsak inštruktorjev gib ali premik po prostoru predstavlja vadečim 

novo nalogo, ukaz in novo informacijo. Vsak nasmeh, ki ga deli z njimi, jim predstavlja 

dodatno motivacijo. (Bergoč in Zagorc, 2000) 

Komunikacija je pomemben dejavnik v katerem koli uspešnem odnosu. Je ključnega pomena 

v človekovih interakcijah. Ljudje se največ sporazumevamo s telesnimi gibi (55 %), nekoliko 

manj z načinom izražanja besed (38 %) in najmanj z besedo (7 %). (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 

1996) 

2.4.11.1  Neverbalno sporazumevanje 

Neverbalno se sporazumevamo s telesom, z rokami, z očmi in z dotikom.  (Bergoč in Zagorc, 

2000) 

Ljudje si najlažje zapomnimo gibanje, če ga vidimo in poskusimo ponoviti.  Iz tega razloga je 

najboljši način sporazumevanja in spodbujanja vadečih k izvedbi giba demonstracija. 

Demonstracija je izvedba manj znanega, novega giba ali gibalne strukture v celoti. Ritem 

gibanja je počasnejši, izvedba tehnično pravilna in natančna. Inštruktor je obrnjen v isto smer 

kot vadeči (kaže jim hrbet). (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) 

Roke sodelujejo pri demonstraciji in so osnovno komunikacijsko sredstvo pri izvajanju 

dogovorjenih znakov. Inštruktor z njimi doseže, da se vadbe udeležujejo tudi tisti, ki imajo 

težave s sluhom in predvsem to, da udeleženci vadbe v zadnjih vrstah vedo, kaj bo sledilo v 

koreografiji. Znaki z rokami so mu v pomoč tudi pri zmanjševanju poškodb glasu in da 

prepreči nadležno vpitje. (Bergoč in Zagorc, 2000) 

Neverbalno se inštruktor sporazumeva tudi z očmi, ampak z njimi ne more napovedati novega 

koraka ali smeri gibanja. Lahko pa pomežikne in lepo pogleda vadeče, kar mnogokrat 

posamezniku pomeni več kot vsaka pohvala in mu da energijo za nadaljnje delo. Nikoli ne 

sme obračati z očmi, ker si lahko vadeči to drugače razloži. (prav tam) 

Z dotikom velikokrat povemo ogromno stvari. Dotik je izraz posebnega odnosa do vadečega, 

izkazovanje pozornosti ali zaskrbljenosti. Je gesta, ob kateri je nekomu prijetno, drugim pa ne.  

(Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) 



53 

2.4.11.2  Verbalno sporazumevanje 

Verbalno sporazumevanje predstavlja komunikacijo z glasom in besedo. Inštruktor jo mora 

vzpostaviti že na začetku ure, tako da vadeče pozdravi, jih ogovori in z njimi prijazno 

poklepeta ter prežene tremo. Med vodenjem je daljše govorjenje nepotrebno, saj vadeči 

postanejo preveč pozorni na besede in pozabijo na gibanje in koreografijo. Inštruktorjeve 

glasovne zapovedi morajo biti kratke in jasne, ki povedo najnujnejše (ime novega koraka, 

spremembo smeri, poudarjen dvig kolen in podobno). Glasovne zapovedi so koristne, ko 

inštruktor hoče pritegniti pozornost, izvesti nov gib, spremeniti kombinacijo, če želi kaj 

poudariti, spodbujati vadeče, grajati ali jih popravljati. Zapovedi morajo biti izgovorjene 

odločno, razumljivo in pravočasno. Inštruktor mora biti pozoren na to, kaj, kdaj in kako pove 

iformacijo. (Bergoč in Zagorc, 2000) 

Najučinkovitejši način sporazumevanja med vadbo je kombinacija demonstracije, glasovnih 

zapovedi in znakov z rokami. Demonstracija je primerna v uvodnih urah, ko vadeči osnovnih 

korakov še ne poznajo po imenih, kasneje pa je nepotrebna. Ob spremembi giba in smeri to 

inštruktor besedno in znakovno napove, tako da lahko vadeči prehod izvedejo pravočasno in 

brez ustavljanja. (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) 

2.4.11.3  Demonstracija inštruktorja pred vadečimi 

Eden izmed glavnih ciljev je zagotoviti vadečim, da lahko sledijo inštruktorju, izvajajo gibe 

pravilno in tekoče. Kombinacije koreografij so lahko enostavne ali zahtevne s spremembami 

smeri in položajev v prostoru. S tem inštruktorji omogočajo raznoliko in pestro vadbo, hkrati 

pa razvijajo sposobnosti koordinacije in orientacije v prostoru. (Bergoč in Zagorc, 2000) 

Inštruktorjeva demonstracija mora biti pravočasna, natančna, kakovostna in izvedena z isto 

vodilno nogo, kot jo bodo v kombinaciji izvajali vadeči. Pomaga si z verbalnimi in 

neverbalnimi gestami, primerno glasbo in z različnimi metodičnimi sredstvi. (Champion in 

Hurst, 2003) 

Inštruktor lahko izvaja koreografijo zrcalno (gleda proti vadečim) ali hrbtno (vadečim kaže 

hrbet). V praksi se je pokazalo, da je njuna kombinacija najboljša. (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 

1996) 

Pri zrcalni tehniki uporablja inštruktor nasprotno vodilno nogo in izvaja korake in gibalne 

strukture  nasprotno kot vadeči. Pogled je usmerjen k vadečim, kar omogoči nenehen nadzor 

vadbe in s tem hitro prilagajanje programa trenutnim okoliščinam in potrebam. Tehnika je 

malenkost zahtevnejša za inštruktorja pri koreografsko zahtevnejših kombinacijah. Manj 
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primerna je pri obratih, spremembah smeri gibanja in fokusa, ko izvaja inštruktor vse gibe z 

drugo nogo in se obrača v drugo smer. (Bergoč in Zagorc, 2000) 

Vodenje s hrbtom proti vadečim je za inštruktorja enostavnejše. Vadeči lažje sledijo korakom, 

ki jih inštruktor izvaja, saj uporablja enako nogo kot vadeči in se obračajo v isto smer. 

Tehnika ja uporabna v fazi učenja novih korakov, kasneje pa manj, saj inštruktor vadečih ne 

more opazovati. Razen, če vadi v prostoru, kjer so ogledala. Takrat lahko inštruktor vadeče 

opazuje hkrati, ko izvaja koreografijo. (Champion in Hurst, 2003) 

Najbolj uporabna tehnika učenja in vodenja vadbenega procesa poteka tako, da najprej začne 

z zrcalno tehniko, kadar je le mogoče. Če vadeči koraka ne osvojijo, potem uporabi hrbtno 

tehniko, nato ob usvojitvi koraka inštruktor nadaljuje z zrcalno. (Bergoč in Zagorc, 2000) 

2.4.12  Lik inštruktorja 
S pričetkom vadbene ure si mora inštruktor vedno postaviti vprašanje, kakšen mora biti dober 

inštruktor. Nekateri poudarjajo nujnost dolgoletnih izkušenj pri plesu, drugi vztrajajo, da je 

vezan na delo v fitnes programu. Zraven plesnih znanj zagotovo potrebujejo še specifične 

pedagoške sposobnosti in lastnosti vodje. (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) 

Kot posledica naraščajoče popularnosti aerobnih vadb se pojavljajo večje zahteve po 

strokovnosti. Vsak inštruktor skupinskih vadb mora obvladati gibanje, fiziološke, psihološke 

in sociološke učinke vadbe, osnove športne medicine, mora imeti sposobnosti in lastnosti 

vodje vadbenih programov. V glavnem so to sposobnosti uporabe svojega znanja v praksi, 

znanja in sposobnosti izbiranja in izvajanja gibalnih struktur, preprečevanja poškodb, 

primerno ukrepanje ob poškodbah, znanja o motiviranju udeležencev za vadbo. (Bergoč in 

Zagorc, 2000)  

Inštruktor naj bo človek, ki je predan športu, v polni meri ciljno orientiran in inovativen, 

sposoben z navdušenjem delati z vadečimi. Vedno naj bo informiran o načinu življenja svojih 

udeležencev, idejah, interesih in namerah. Pri svojem praktičnem delu naj upošteva nove 

pedagoške ideje in priporočila, novo znanje pa naj prenaša v prakso. Dober inštruktor naj bo 

sposoben določeno pedagoško situacijo strokovno analizirati in izbrati učinkovita sredstva in 

metode razreševanja. (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) 

Kvaliteta inštruktorjevega dela je odvisna od osebnostnih lastnosti, sposobnosti in 

ustvarjalnosti, strokovne usposobljenosti in avtoritete. Sestavljanje koreografij ni samo 

obrtniško posredovanje znanja, ampak je ustvarjalni proces, v katerem prihaja do izraza 

umetniška komponenta gibanja. Pri dobrem inštruktorju se proces odvija znotraj njega, izrazi 
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se pa v zunanji dejavnosti. Je samostojen pri svojem delovanju in ni odvisen od svojih 

sodelavcev in nadrejenih. (Bergoč in Zagorc, 2000) Pomembno je, da inštruktor v sebi poišče 

igrivost in jo neguje. Neguje naj predvsem to, kar že ima. (Barborič, Berčič, Jeromen, Kajtna, 

Pintar, Smrdu in Tušak, 2005) 

Med intelektualne lastnosti inštruktorja štejemo sposobnost igranja s pojmi, nadpovprečnost v 

učenju in mišljenju ter bogat besedni zaklad. Ima razvito abstraktno mišljenje, razvite besedne 

sposobnosti, hitro branje in razumevanje, dobro predstavljivost, mehanične sposobnosti in 

sposobnost za opredelitev pojmov. Ideje izraža spontano, je odprtega duha, duhovit in 

iznajdljiv. Stvari vidi na nov način in ima sposobnost improvizacije. Značilna je njegova 

individualnost, vztrajnost v intelektualnem naporu in svežina v pristopu k problemom. 

Mogoče je opaziti drznost, nekonvencionalnost in raziskovalni duh. Dober inštruktor rad 

eksperimentira z idejami in polaga pozornost na nove pojave in stvari. (Zagorc, Zaletel in 

Ižanc, 1996) 

Dober inštruktor je pri delu učinkovit in v procesu učenja prekinja rutinsko delo. Postavlja si 

vprašanja in preoblikuje ideje. Ostroumno opazuje na različne načine. Zbira veliko informacij 

in jih  ima sposobnost kombinirati na različne načine. Odprt je za ideje in izkušnje drugih. Za 

uspešnost pri reševanju novih zapletenih situacij mora imeti dobro razvito inspiracijo in 

razumevanje, improvizacijo, intuicijo, domišljijo in predstavitveno moč, občutek za ritem ter 

sposobnost opazovanja. (prav tam) 

Za inštruktorja s poudarjeno umetniško noto je značilno, da ga odlikujejo moralna stabilnost, 

vztrajnost, vedrost, srčnost, nesebičnost, nepristranskost, čustvena samokontrola, socialna 

prilagodljivost in plemenitost. Med drugim je zanj značilna kritičnost, razumnost, natančnost, 

samozaupanje, neodvisnost, dominantnost, samostojnost in praktičnost. Zanimivo je tudi, da 

so ponavadi dobri inštruktorji srčni, družabni, nežni in občutljivi. So dolgoročno usmerjeni in 

pogosto uspešni v interakciji z drugimi ljudmi. Dobro obvladujejo svoja čustva, so marljivi in 

imajo dobro koncentracijo. Dober inštruktor se rad poigra in ima težnjo po prevzemanju 

tveganja v želji, da pride do večjih dosežkov. Raziskovalne metode ima podkrepljene z 

notranjo motivacijo. Je strpen do drugače mislečih. Prisotna je splošna ambicija po uspehu, 

visoka raven inspiracije, želja po prestižu, trajen napor, vztrajnost pri premagovanju ovir, 

nagnjenost k avanturam, tveganju in raziskovanju. Svojo ustvarjalnost ohranja tudi pod 

vplivom frustracije, stresa in duševne napetosti. (prav tam) 

Večja kot je avtoriteta inštruktorja, večji vpliv ima na udeležence. Za vse, ki iščejo 

zadovoljstvo v športu, bo inštruktor z avtoriteto v njihovih očeh postal ideal. Z njim se bodo 
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hoteli poistovetiti. Učinkovitost vplivanja je torej odvisna od avtoritete. To je osnovni pogoj 

za uspešno delo inštruktorja. Še tako dobra ideja bo ob nizki avtoriteti inštruktorja naletela na 

odklonilno stališče vadečih. Za udeležence pomeni avtoriteta prepričanje v pravilnost 

inštruktorjevega dela. Ugotovljeno je, da več kot je zaupanja, nenapetosti, veselja, naravnosti 

in vedrosti v odnosu med vadečimi in inštruktorjem, bolje poteka proces adaptacije in hitreje 

se osvajajo športna znanja in sposobnosti. (prav tam) 

2.5 Osebe z motnjo v duševnem razvoju 
2.5.1  Definicija motenj v duševnem razvoju 
Najpogosteje se uporablja definicija AAMR (American Association of Mental Retardation), 

ki skuša združiti psihološki, pedagoški in socialni vidik. Motnjo v duševnem razvoju opredeli 

kot intelektualno funkcioniranje znatno pod povprečjem, kar se manifestira v razvojnem 

obdobju. V predšolskem obdobju je to uspeh na senzomotoričnem področju, v šolskem 

obdobju uspeh pri učenju, v odrasli dobi pa je to gospodarska neodvisnost in sposobnost 

socialnega prilagajanja. Motnja v duševnem razvoju je torej stanje zmanjšane sposobnosti, ki 

je nastala kot rezultat interakcije med osebo in okoljem. (Greenspan, Wieder in Simons, 2003) 

2.5.2  Značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju 
Med osebami s tipičnim razvojem in osebami z motnjami v duševnem razvoju obstajajo 

razlike na različnih področjih. V grobem pa lahko povzamemo, da imajo osebe z lažjo in 

zmerno motnjo v duševnem razvoju posebne življenjske in učne zahteve, saj so te običajno 

zanje prezahtevne in nedojemljive. V otroštvu te osebe prepoznamo zaradi upočasnjenega in 

zakasnelega psihomotoričnega razvoja. To se kaže pri učenju gibalnih veščin kot so 

samostojno oblačenje in hranjenje, prijemanje, hoja, gibanje, pri osvajanju govornih 

sposobnosti, mišljenju, sklepanju, logiki itd. Osebe z lažjo motno v duševnem razvoju so 

učljive in so v odraslosti sposobne samostojnega življenja. Torej to pomeni, da se lahko 

usposobijo za poklicno enostavnejša dela in skrbijo zase. Osebe z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju imajo različno razvite posamezne sposobnosti. Na gibalnih, likovnih in glasbenih 

področjih lahko dosežejo višje rezultate kot pri šolskih veščinah kot so branje, pisanje in 

računanje. Sposobni so razumeti navodila in izvajati dejavnosti na ukaz. Pri skrbi zase 

zmorejo preprosta opravila, sicer pa potrebujejo vodenje in različno stopnjo pomoči vse 

življenje. (Žerovnik, 2004) 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju z gibalnimi dejavnostmi spoznavajo svoje telo in samega 

sebe. S pomočjo gibanja spoznavajo okolico, prostor in čas. S tem razvija hitrost, moč, 

gibljivost, skladnost gibanja in ravnotežje do stopnje, ki mu jih omogočajo psihofizične in 
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zdravstvene sposobnosti. Gibalne naloge naj izvaja daljše čas in s tem razvija vztrajnost. 

Pridobivanje gibalnih izkušenj je tem osebam v veselje. Z njimi razvijajo tudi socialno, 

čustveno in spoznavno področje. (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003) 

2.5.2.1  Zaznavanje oseb z motnjo v duševnem razvoju 
Zaznavanje teh oseb je manj natančno zaradi slabše senzorike. Veliko jih je kratkovidnih ali 

daljnovidnih, imajo astigmatizem ter razne malformacije oči. Percepcija teh oseb ni 

adekvatna. Pri percepciji pridobljene informacije težje povezujejo v smiselne kognitivne 

strukture. Zaznavanje zahteva številne kortikalne nevrološke povezave in spremembe, ki 

omogočajo prepoznavanje, razlikovanje in razumevanje sprejetih informacij. Osebe z motnjo 

v duševnem razvoju slabše zaznavajo detajle na slikah in jih slabo interpretirajo, ker ne 

uvidijo odnosov med njimi (nepopolne slike živali ali predmetov težko prepoznavajo). 

(Đorđević, 1982) 

2.5.2.2  Vid 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju vidno zaznavajo manjše število predmetov ter obdelajo 

le center vidnega polja, ostale predmete v okolici pa slabše opažajo. Posebno težavo jim 

predstavlja analiza in sinteza vidnih dražljajev v krajših časovnih enotah. Posebej se to opaža 

pri zaznavanju sestavljenih predmetov, ki zahtevajo natančno analizo delov in lastnosti teh 

predmetov. (Đorđević, 1982) 

Relativna konstantnost pri opazovanju velikosti oddaljenega predmeta je pri osebah z motnjo 

v duševnem razvoju manjša. Težje razlikujejo lik od ozadja in slabše ocenijo globino vidnega 

polja. (Herbert, 2003) 

Veliko težav imajo z usmerjenostjo zaznavanja, ker imajo kratka in hitra beganja zaznavanja 

k pogosto nepomembnim ciljem, ki so zmotili njihovo pozornost.  (Đorđević, 1982) 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju najbolje prepoznajo rdečo, črno in rumeno barvo, slabše 

pa prepoznavajo belo, zeleno in modro barvo. (prav tam) 

2.5.2.3  Sluh 
Osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo slabše slušno zaznavanje (od 13 % do 49%) pri 

čistih in tudi pri sestavljenih zvokih. Osebe z  IQ  višjim od 45 prepoznavajo različne zvoke 

od 45 % do 65 % uspešno, osebe z IQ nižjim od 45 pa imajo pri tem težave. To vpliva na 

prepoznavanje glasov in razvoj osnov govora. (Đorđević, 1982) 
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2.5.2.4  Kinestetične zaznave 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju težje in slabše usklajujejo delo mišic, zato imajo več 

motenj tovrstnih zaznav. Težko izvajajo različne povezane gibe pri delu, plesu in športu. 

Težko doživljajo zaznavanje lastnega telesa, posebej velja to za osebe s težjo in težko motnjo 

v duševnem razvoju. (Đorđević, 1982) 

2.5.2.5  Kožne zaznave 
Osebe z motnjo v duševnem razvoju težko ločijo toplo in hladno. Dotike uspešno lokalizirajo, 

vendar težje ločijo njihovo intenzivnost pri šibkih dražljajih. Pri močnejših dražljajih pa 

hitreje občutijo bolečino, saj so občutljivejši na bolečino. (Đorđević, 1982) 

2.5.2.6  Zaznavanje prostora in časa 
Radulović (1991) zapiše, da imajo osebe z motnjo v duševnem razvoju težave z doživljanjem 

sebe v svetu, prostorsko orientacijske težave in težave v zaznavanju časa. Problem doživljanja 

sebe, se odraža v miselnem toku, ki osebi onemogoča hitro dekodiranje informacij. 

Poznavanje lastnega telesa vključuje osnovne dele telesa, težave pa se pojavijo pri 

lateralizaciji telesa. Težave z zaznavanjem prostora se kažejo v tem, da osebe z motnjo v 

duševnem razvoju niso sigurne pri gibanju v prostoru in organizaciji gibalne aktivnosti v 

njem. Brez gibalnih izkušenj te osebe ne razvijejo primernega odnosa do sebe in posledično 

tudi do prostora. Težava se pojavi tudi, ko morajo povezati informacije iz več izvorov (sluh, 

tip, vid, gibanje). Tudi iz tega razloga slabše zaznavajo prostor (Đorđević, 1982) 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju težko ločijo med krajšimi in daljšimi časovnimi intervali, 

zato je njihovo zaznavanje časa nenatančno. Najbolje se znajdejo v sedanjosti, preteklost 

razumejo v okviru dogodkov, ki so se zgodili in so zanje predstavljali pomembno doživetje, 

težava se pojavi pri pojmu prihodnosti. Prihodnost je naše gonilo, upanje na podlagi katere 

organiziramo svojo sedanjost. Osebe z motnjo v duševnem razvoju tega niso sposobne 

narediti. Zato jih moramo vedno znova motivirati, jih aktivno vključevati v prostor, da je 

obstanejo na mestu. Najpomembnejše jim je živeti tukaj in zdaj. (Radulović, 1991) 

2.5.3  Učenje in spomin 

Učenje spada med kognitivne duševne procese. Definiramo ga kot razmeroma trajne 

spremembe v dejavnosti in osebnosti, ki so posledica individualnih izkušenj ob interakciji 

med človekom in njegovim okoljem.  (Marentič - Požarnik, 1988) 

Vsako informacijo moramo najprej usvojiti, nato ohraniti in obnavljati. Z besedo spomin 

označimo sposobnost pomnjenja in shranjevanja informacij. (prav tam) Prenos iz 
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kratkotrajnega v dolgotrajni spomin poteka s ponavljanji ali organizacijo snovi. S 

ponavljanjem si informacijo subjektivno organiziramo in povečamo učinkovitost pomnjenja. 

Na uspešnost in učinkovitost učenja vplivajo notranji in zunanji dejavniki. Notranji izhajajo iz 

učenca in so povezani z njegovimi fiziološkimi (prehrana, počitek, stanje čutil, delovanje 

CŽS, hormoni) in psihološkimi (raven splošne inteligentnosti, razvojna stopnja mišljenja, 

zaznavni stil, predznanje, učne navade) značilnostmi. Zunanji vplivajo na učenje iz okolja, ki 

imajo različne fizikalne (vremenske razmere, osvetljenost, hrup, temperatura, urejenost in 

zračnost prostora) in socialne (odnosi v družini, ekonomski položaj) atribute. (prav tam) 

2.5.4 Specifičnost učenja pri osebah z motnjo v duševnem razvoju 

2.5.4.1  Pozornost 
Pozornost je tesno povezana z zaznavanjem in odločilno vpliva na učno učinkovitost. Osebe z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju se težko osredotočijo na posamezne dražljaje. Pri osebah 

s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju pa pozornosti praktično ni, medtem ko pri osebah 

z lažjo motnjo v duševnem razvoju lahko vzdržujemo pozornost dlje časa, če jih znamo 

notranje motivirati. Zelo pomembne so pri tem zanimive vaje, spodbude. Pritegnejo jih 

zanimive motorične aktivnosti. Osebe z motnjo v duševnem razvoju pogosto pozornost 

usmerjajo v nebistvene dele informacije. Obseg pozornosti je zožen tudi za polovico. Pogosto 

te osebe opazijo hkrati le dve figuri. Za boljšo in učinkovito pozornost poudarimo pomembno, 

odstranimo moteče in nepomembno, s spremembo (zvok) pritegnemo pozornost in dajemo 

veliko spodbud in pohval. (Đorđević, 1982) 

2.5.4.2  Zaznavanje 
Motnje zaznavanja pomembno vplivajo na učenje. Moten vid je posledica poškodbe 

primarnega in sekundarnega vidnega področja v skorji velikih možganov, kar otežuje 

vizualno sintezo in se odraža predvsem pri branju in pisanju. Zaradi slabega sluha osebe z 

motnjo v duševnem razvoju težko slušno razlikujejo čiste in sestavljene glasove. Motnje 

zaznavanja se povezujejo s slušno in vidno predelavo informacij. Ker je ta predelava slabša ali 

celo neustrezna, je nižji tudi nivo znanja. (Đorđević, 1982) 

Tudi osebe z nizkimi intelektualnimi sposobnostmi doživljajo glasbeni ritem, kar je včasih 

edini način njihovega doživljanja (pri težkih motnjah v duševnem razvoju). (Vidovič, Srebot, 

Cerar in Markun Puhan, 2003) 

2.5.4.3 Kognitivni razvoj  

Te motnje povezujemo predvsem z okvaro možganske skorje, kjer v glavnem analiziramo in 

sintetiziramo informacije. Osebe z motnjo v duševnem razvoju se najlažje naučijo 
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prehranjevalnih in higienskih navad s pomočjo klasičnega pogojevanja. Pri podkrepitvi 

določenih aktivnosti s pomočjo instrumentalnega pogojevanja moramo vedno upoštevati 

sposobnost otroka glede na naše zahteve. Podkrepitev vedenja z nagrado ali pohvalo se vedno 

povezuje s točno določeno reakcijo pri osebi. Pri tem sta zelo pomembni sistematičnost in 

doslednost, saj je drugače oseba zbegana. Pri učenju motoričnih veščin moramo upoštevati 

fiziološke dispozicije oseb in jim prilagoditi hitrost motoričnega učenja. Hitrost razvijanja 

motoričnih spretnosti je pri osebah z motnjo v duševnem razvoju bistveno počasnejša. 

Pogosto se to kaže pri nesposobnosti kontroliranja hitrosti, moči in zaporedja gibov ter kot 

težave pri ravnotežju. (Herbert, 2003) 

2.5.4.4 Motorični razvoj 

Normalen razvoj otroka v prvih letih življenja v glavnem ocenjujemo na podlagi motoričnega 

razvoja. Če je otrokov razvoj upočasnjen, lahko hitro ugotovimo in nanje polagamo več 

pozornosti. Vzroki za upočasnjen motorični razvoj so slabo fizično stanje otrok, slaba telesna 

razvitost, premalo spodbude iz okolja, ki bi otroka vzpodbudili k razvoju mišične kontrole, 

teženje k razvoju specifičnega gibanja preden otrok usvoji splošno motoriko, strah in 

inteligentnost.  (Radulović, 1991) 

Motnje v motoričnem razvoju se povezujejo predvsem z učenjem navad in spretnosti. Pri 

osebah z motnjo v duševnem razvoju opazimo spazme, nezrelo motoriko, ataksijo in 

dispraksijo. Nezrela motorika vpliva na slabo diferenciiranost gibov pri navadah in 

spretnostih. Ataksija zaradi neskladnosti govornih organov vpliva na neustrezne vmesne 

glasove in zvoke pri govoru. Dispraksija se kaže kot težava pri izvajanju koordiniranih gibov 

in vpliva na učenje navad in spretnosti. (Đorđević, 1982) 

Motorični razvoj je najbolj izrazita oblika psihofizičnega razvoja človeka. Prične se že v 

predporodni dobi. Oseba se razvija po določenih zakonitostih, ki so povezane predvsem z 

razvojem centralnega živčnega sistema (v nadaljevanju CŽS). (Herbert, 2003) 

Pri osebah z motnjo v duševnem razvoju gibalni razvoj poteka počasneje in nepovezano ter 

tudi ne pri vseh osebah do enake stopnje. Enako velja tudi za ostala področja. Iz tega razloga 

nikdar ne moremo z gotovostjo trditi, ali je že oseba dosegla najvišjo možno stopnjo razvoja 

ali ne. Po letu, dveh nespremenjenega stanja se lahko pokaže, da je oseba vendarle še 

sposobna napredovati na intelektualnem, socialnem ali gibalnem področju. (Vidovič, Srebot, 

Cerar in Markun Puhan, 2003)  
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Motnje motoričnega razvoja so lahko posledica poškodovanega CŽS, nedonošenosti, okvare 

zaznavanja, čustvene motnje, pomanjkanje spodbud in priložnosti za vadbo ali pomanjkanja 

ustreznih inštrukcij. (prav tam) 

Gibalne motnje se relativno hitro opazijo pri otroku, najbolj pa se izrazijo med 5 in 12  letom. 

Povezujejo se z ostalimi duševnimi procesi. Na začetku predvsem s kognitivnim razvojem, 

kasneje pa tudi s čustvenim in motivacijskim razvojem. Pri osebah z motnjami v duševnem 

razvoju se težave z motoriko kažejo predvsem na začetku in na koncu gibanja. Njihov start je 

počasen, ponavadi slabše funkcionira ena stran, gibanje je neskladno ali diskoordinirano, težje 

kontrolirajo moč in hitrost gibanja ter odvečne gibe, težje osvajajo ritem in zaradi principa 

inertnosti (slabo reaktiven ali nereaktiven) težko spreminjajo smer gibanja. (prav tam) 

Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju se v psihosocialnem razvoju ne razlikujejo močno 

od povprečnih vrstnikov, vendar vseeno kažejo večji primanjkljaj v gibalnem razvoju. Slabše 

rezultate dosegajo na testih motorike pri kompleksnejših nalogah, ki zahtevajo gibalno 

kvaliteto in kvantiteto, kar se kaže v pomanjkanju gibalnih občutkov, osvajanju ritma, 

gibalnih predstav in pri osnovni gibalni orientaciji ter v majhnem obsegu gibalnega inventarja 

(fina motorika). (prav tam) 

Osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju kažejo svojo motnjo že od prvih 

mesecev življenja zaradi nezrelosti živčnega sistema in nesposobnosti za razvoj grobe in fine 

motorike. Pogosto je to povezano še s telesno iznakaženostjo. Njihovo gibalno usklajevanje je 

slabo s počasnimi, okornimi gibi. (prav tam) 

Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju kažejo izrazite težave že pri grobi motoriki. 

Njihovi gibi so zelo slabo diferencirani. Pogosto ne shodijo in so vezani na invalidski voziček 

(prav tam). 

2.5.5 Čustva 
Čustva lahko obravnavamo kot duševne procese in kot duševna stanja. Izražajo človekov 

vrednostni odnos do zunanjega sveta ali do samega sebe. Objekte nevtralno spoznavamo, 

hkrati pa jih s čustvi vrednotimo in določamo njihovo pomembnost za nas. Čustva so torej 

evalvacije oz. specifični načini spoznavanja sveta. Pri čustvovanju moramo ločiti med 

čustvenim doživljanjem in čustvenim izražanjem. Čustva imajo vrednostno, usmerjevalno in 

prilagoditveno funkcijo. Povezana so z aktivacijo organizma, delujejo kot motivi, saj nas 

usmerjajo in spodbujajo. Pomembna so pri komunikaciji in uravnavanju socialnih odnosov, 

varujejo nas pred ogrožujočimi dražljaji. (Greenspan, Wieder in Simons, 2003) 
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2.5.5.1  Čustvovanje oseb z motnjo v duševnem razvoju 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo več pozitivnih kot negativnih čustev. Intenzivnost 

izražanja čustev in njihova nestabilnost se stopnjuje v adolescenci zaradi hormonskih 

sprememb. Ustrezna kontrola izražanja emocij je možna samo pri osebah z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju. Razvijejo jo s pomočjo družine, šole in specialnih služb. Pri kontroli 

izražanja čustev je pomembna ocena situacije, ki vodi k različni intenzivnosti izražanja 

čustev. (Greenspan, Wieder in Simons, 2003) 

Pri osebah s težko in težjo motnjo v duševnem razvoju je emocionalno doživljanje primitivno, 

neuravnovešeno in neadekvatno (neskladno). Čustveno izražanje ni odraz njihovega stvarnega 

doživljanja. Posebej grobo izražajo nezadovoljstvo in srd, ki se kažejo kot izlivi gneva, 

nekonstruktivnih in histeričnih napadov. (prav tam) 

Osnovna čustva so pri osebah z zmerno motnjo v duševnem razvoju nekoliko drugačna. 

Delimo jih v dve skupini. V prvi skupini prevladuje apatija, pri drugi pa vzburjenost in 

agresivnost, ki se kaže v afektivnem izražanju. Zaradi okvarjenega CŽS prihaja do 

impulzivnosti, labilnosti, preobčutljivosti in nepredvidljivih čustvenih reakcij. Te osebe so 

pogosto anksiozne in depresivne, ker nimajo dovolj psihične energije, da bi se borile proti 

življenjskim težavam. Izjeme so osebe z Downovim sindromom, pri katerih opazimo več 

zadovoljstva, prijetnosti in sproščenosti. (prav tam) 

Pri osebah z lažjo motnjo v duševnem razvoju se čustva bolj diferencirajo. Veliko vlogo pri 

tem igra okolje. Pri njih opazimo strah, ki je povezan z večjo količino joka, anksioznost, ki se 

kaže kot neprekinjena stopnja zaskrbljenosti, skrb, ki ima realno osnovo, zbeganost, sram, in 

negotovost, gnev zaradi pogostih frustracij in neuspehov, jeza, zavist, žalost, ljubezen 

predvsem do družinskih članov, radost in srečo, ki sta bolj izraženi kot pri običajnih otrocih. 

(prav tam) 

2.5.6  Motivacija  

Motivacija spada med duševne procese. Predstavlja spodbujanje, ohranjanje in usmerjanje 

telesnih in duševnih dejavnosti, zato da bi uresničili cilj. Obsega potrebe, nagone, želje, 

vrednote, ideale, interese, in voljo. (Berger, 1984) 

Psihologija motivacije se ukvarja z vprašanjem, kaj nas pripelje do tega, da nekaj naredimo ali 

pa ne. Motivacija povzroča in usmerja naša dejanja. Je pomemben dejavnik, ki vpliva na to, 

da ljudje s približno enakimi sposobnostmi ne dosegajo približno enakih ciljev. Nagoni, 

potrebe, interesi, volja in želje nas spodbujajo, nas potiskajo in ženejo v vedenje. Cilji, ideali 
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in vrednote nam pomagajo izbrati način, kako bomo svoje potrebe zadovoljili. (Greenspan, 

Wieder in Simons, 2003) 

2.5.6.1  Motnje v motivacijskih duševnih procesih pri osebah z motnjo v duševnem 
razvoju 

Pri osebah z motnjo v duševnem razvoju je sprejemanje in predelava informacij drugačna kot 

pri običajnih ljudeh. To vpliva na motivacijsko dejavnost (Đorđević, 1982). 

Pomembno za motivacijo pri učenju je zahtevnost naloge, ki ustreza sposobnosti osebe z 

motnjo v duševnem razvoju. Najboljšo motivacijo dosežemo s tem, da osebi pokažemo, kaj in 

kako naj dela čim bolj konkretno. Tem osebam je pomemben zgled, sprejetost med prijatelji 

in uspeh v šoli ter pri raznih drugih aktivnostih. Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

težko sprejmejo neuspeh v frustracijski situaciji, kar se kaže kot agresivna reakcija do 

vaditelja oz. učitelja. Nasploh je močan motivacijski dejavnik pozitivna čustvena navezanost 

na vaditelja. Vzpodbudno vplivajo pohvale in nagrade. Kazen lahko vodi v regresirane oblike 

vedenja. (prav tam) 

2.6 Gibanje in osebe z motnjo v duševnem razvoju 
Osebe z motnjo v duševnem razvoju prav tako potrebujejo gibanje kot običajni ljudje. Gibanje 

je temelj za razvoj na vseh področjih oseb z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 

razvoju, zato moramo vedno znova iskati uspešne oblike dela. Z gibalno usposobljenostjo si 

otroci in mladostniki kot tudi odrasli odpirajo pot na vseh drugih področjih življenja in 

odkrivajo svet okrog sebe. Dosežki kažejo, da lahko manj ali skoraj ne ustvarjalne osebe 

razvijemo mnogo višje, kot bi pričakovali. (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003) 

Vsaka oseba je svet zase, kar pri obravnavi ne smemo spregledati. Individualnost in izvirnost 

sta dve lastnosti, ki označujeta vsakega posameznika in ju pri gibalni obravnavi tudi 

upoštevamo. (prav tam) Individualnost sprejemamo, ker je osebna, izvirnost pa upoštevamo, 

spoštujemo in usmerjamo. Pomembno se je zavedati, da mora oseba že v zgodnjih letih 

pridobiti zaupanje vase, v svojo individualnost, doživeti mora potrditev, da oblikuje svoj ego. 

(prav tam) Zato vse aktivnosti na področju gibanja izvajamo glede na sposobnost oseb s 

posebnimi potrebami, da lahko razvijejo zaupanje vase in v svoje sposobnosti. 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju potrebujejo pr razvijanju temeljnih gibalih sposobnosti 

posebno obravnavo. Nekateri bodo bolj in hitreje, drugi pa morda komaj opazno napredovali. 

Z vadbo lahko vplivamo na sposobnosti, ki imajo nizko stopnjo prirojenosti. Na splošno pa 

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

njene razvitosti ni potrebno redno vaditi. (prav tam) 
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Eichstaedt in Lavay (1992) sta ugotovila, da mora biti aerobni program za osebe z motnjo v 

duševnem razvoju reden in zmerno intenziven. To pomeni, da morajo vaditi toliko časa, da se 

jim poveča srčni utrip. To se običajno zgodi po 20 minutah, zato naj bi aktivnost trajala vsaj 

20 minut in najmanj 3 krat tedensko. Pozorni moramo biti na to, da obremenitev ni 

preintenzivna, saj bi s tem lahko tvegali srčni zastoj. Iz tega razloga poudarjata zmerno 

intenziven program, katera dolžina obsega od 30 do 45 minut. Trajanje je odvisno tudi od 

starosti in sposobnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju. 

Ni dovolj, da oseba z motnjo v duševnem razvoju gibanje le usvoji. Pomembno je, da ga 

velikokrat ponovi, utrdi in uri ob različnih priložnostih. Za avtomatizacijo preprostega giba je 

potrebnih nekaj tisoč ponovitev. Pri zapletenih gibanjih se število povzpne tudi na deset tisoč 

in več. Pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju pa je to število lahko tudi nekajkrat višje, 

mnogi pa stopnje avtomatizacije nekaterih gibanj sploh ne dosežejo. (Vidovič, Srebot, Cerar 

in Markun Puhan, 2003) 

Z ustrezno in načrtno vadbo načrtno vplivamo na razvoj gibalnih sposobnosti, ki osebi 

pomagajo učinkovito izvajati različne gibalne naloge v vsakdanjem življenju. (prav tam)  

2.6.1  Posebnosti v gibanju oseb z motnjo v duševnem razvoju 
Motnja v duševnem razvoju ni bolezen, temveč simptom različnih vzrokov. Med 

posameznimi osebami z motnjo v duševnem razvoju obstajajo velike razlike v telesnem in 

motoričnem razvoju. Lahko pa izpostavimo nekatere ugotovitve, ki so skupne večini osebam 

z motnjo v duševnem razvoju. (Eichstaedt in Lavay, 1992) 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo nižji nivo motoričnih sposobnosti v primerjavi z 

zdravimi vrstniki. Nivo motoričnih sposobnosti je odvisen od stopnje duševne prizadetosti. 

Večja je prizadetost, več težav ima posameznik na motoričnem področju. S starostjo osebe z 

motnjo v duševnem razvoju vse bolj zaostajajo na področju motorike za svojimi vrstniki. Tudi 

nivo vzdržljivosti je pri osebah z motnjo v duševnem razvoju nižji v primerjavi z osebami 

brez težav v razvoju. (Sherrill, 2004) 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju kažejo na področju gibanja naslednje značilnosti. Na 

področju grobe in fine motorike je značilna zmanjšana kompetentnost, ki je odvisna od 

stopnje motnje v duševnem razvoju. Osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo na splošno 

slabšo telesno shemo in aerobno vzdržljivost v primerjavi z osebami brez motenj v razvoju. 

Kratkotrajna koncentracija in pozornost tem osebam otežujeta pomnjenje pravil in dojemanje 

razlage. Skromne predstave o prostorskih in časovnih odnosih  omejujejo časovno in socialno 
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prilagodljivost. Za osebe z motnjami v duševnem razvoju je značilno, da imajo pomanjkanje 

gibalnih občutkov, predstav in izkušenj. (Eichstaedt in Lavay, 1992) 

Za osvojitev posamezne gibalne dejavnosti je potrebno veliko časa in ponavljanje v različnih 

situacijah. Poleg pridobivanja tehnike gibanja je pomembno tudi razvijanje psihomotoričnih 

sposobnosti. To pomeni, da izboljšuje koordinacijo, gibljivost, moč, harmoničnost v izvajanju 

gibanja, sposobnost napenjanja in sproščanja ter splošno vzdržljivost. S temi pridobljeni 

sposobnosti začne oseba z motnjo v duševnem razvoju spoznavati okolico, kar je 

najpomembnejše na poti k samostojnosti. S tem pa še ni dosežena popolna stabilnost gibanja. 

Utrditev posameznih motoričnih znanj kot najvišji izraz samostojnosti gibalne aktivnosti je za 

te osebe večinoma težko dosegljiva. Najpomembnejše je, da motorične in psihomotorične 

dispozicije razvijejo v čim večji možni meri. (Vidovič, Srebot, Cerar, Markun Puhan, 2003) 

2.6.2  Opazovanje gibanja kot ustrezno izhodišče za načrtovanje vadbe 
Za ustrezno načrtovanje vadbe moramo biti pozorni, kaj osebe z motnjo v duševnem razvoju 

zmorejo. Samo tako lahko vadbo primerno prilagodimo, da bo delovala motivacijsko. 

Opazujemo (Henderson in Sugden, 2005): 

• gibanje osebe (pasivno, aktivno), 

• držo telesa (sproščena, toga), 

• mimiko obraza,  

• glas, 

• mišični tonus (napet, mlahav), 

• pokrivanje prostora (kje se zadržuje; se giba po celem prostoru ali se zadržuje na enem 

delu). 

Gibalne aktivnosti potekajo v različnih situacijah. Nekatere so bolj, druge manj zahtevne. 

Najenostavnejše so tiste, kjer oseba miruje in se okolje ne spreminja. Najzahtevnejše so tiste, 

kjer se oseba premika in se obenem spreminja tudi okolje. Če je gibalna dejavnost 

prezahtevna za osebo, potem se v izvajanju vrnemo za stopnjo nižje. To pomeni, če oseba ne 

zmore hkrati uskladiti dela rok in nog, potem giba samo noge ali roke. (prav tam) 

Ključni elementi, ki nas spremljajo na poti do znanja osnov gibanja so natančno vedenje, kaj 

želimo doseči, kako bomo cilj dosegli in evalvacija opravljenega dela. Za otroke z motnjo v 

duševnem razvoju ni mogoče postaviti enotnih ciljev, zato jih za vsakega posameznika 

načrtujemo individualno. Na stopnji, ko vemo, katere cilje želimo na uri doseči, izberemo 
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vsebine, metode, organizacijske in učne oblike dela. Na stopnji evalvacije moramo določiti 

kriterije, ki nam povedo ali smo dosegli zastavljene cilje. Kriteriji pomenijo povratno 

informacijo vadečemu o njegovem napredovanju in tudi inštruktorju o tem, kako uspešen je 

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

2.6.3  Psihosocialna vedenja, ki so lahko povezana z neučinkovitostjo gibanja 

Različna vedenja oseb z motnjo v duševnem razvoju vplivajo na uspešnost pri gibanju. 

Pozorni moramo biti na znake (Sherrill, 2004): 

• pretirana aktivnost (oseba se zvija in menca, ko posluša navodila je nenehno v 

gibanju); 

• pasivnost (osebo je težko pritegniti, zahteva veliko vzpodbud za sodelovanje); 

• zadržanost (oseba se boji aktivnosti, nenehno prosi z pomoč, ne želi se hitro gibati); 

• napetost (oseba je videti nervozna, se trese, igra se z majhnimi predmeti, v stresnih 

situacijah postane nemirna); 

• impulzivnost (oseba začne gibalno aktivnost, preden so dorečena vsa pravila, prehitro 

konča aktivnost, ni pozorna na podrobnosti); 

• odvrnljivost (oseba gleda okrog, odziva se na zvoke izven prostora); 

• neorganiziranost (oseba ima težave pri načrtovanju zaporedja gibov, pozabi, kaj sledi); 

• precenjevanje ali podcenjevanje svoji sposobnosti (oseba poskuša naloge spremeniti v 

zahtevnejše in jih želi hitro opraviti ali pravi, da so naloge pretežke, izmišlja si 

izgovore, da ne bi bilo treba opraviti gibalne naloge); 

• pomanjkanje vztrajnosti; 

• vznemirjenost ob neuspehu (oseba je na robu joka in zavrača ponovne poskuse gibalne 

dejavnosti); 

• nezmožnost doživetja veselja ob uspehu (oseba se ne odzove na povratne informacije, 

izraz na obrazu je prazen). 

2.6.4  Strategije učenja gibalnih aktivnosti 

Pri osebah z motnjo v duševnem razvoju (Sherrill, 2004): 

• prepoznamo močna in šibka področja; 
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• postavimo realne cilje in cilje, ki osebah z motnjo v duševnem razvoju nudijo izziv 

(motivacija); 

• uporabimo jasno komunikacijo, ki je kratka in preprosta; 

• uporabimo pozitivno povratno informacijo; 

• ustvarimo prijetno vadbeno vzdušje; 

• od njih pričakujemo, da uporabijo vse svoje potenciale; 

• prilagodimo vadbo nižji motorični kompetentnosti in telesnemu fitnesu; 

• uporabimo primerne, prilagojene metode in oblike dela; 

• pridobimo zaupanje, ki si ga lahko pridobimo tudi s telesnim dotikom; 

• je potrebna dobra klima celotne skupine, ker jim daje občutek sprejetja; 

• bolje dojemajo demonstracijo novih informacij. 

Nekaj ustreznih strategij učenja oseb z motnjo v duševnem razvoju na področju gibanja: 

• večkrat ponovimo gibalno aktivnost in postopno povečujemo tempo vadbe; 

• pogosto ponavljamo že poznane gibalne naloge; 

• nove gibalne vzorce dodajamo počasi; 

• izogibamo se gibalnih aktivnostim, ki imajo zahtevno izvedbeno strategijo; 

• pogosto ponavljamo najpomembnejša navodila posamezne gibalne naloge; 

• navodila moramo podati kratko in pogosto; 

• izberemo vadišča, kjer je manj dejavnikov, ki vplivajo na slabšo koncentracijo osebe z 

motnjo v duševnem razvoju; 

• demonstracija gibalnih nalog mora biti pogosta; 

• informacije lahko podamo preko gibalno-kinestetične informacije (če se pojavi težava, 

osebo primemo za roko in skupaj izvedemo gib). 

2.6.5  Ples za osebe z motnjo v duševnem razvoju 
Inštruktorji plesa so precej neodločni pri izvajanju programov za osebe z motnjo v duševnem 

razvoju. Čeprav je ples znan kot dobra psihična sprostitev, kjer se lahko vsaka oseba izrazi po 

svoje, ni veliko ljudi, ki bi se ukvarjalo s tem področjem. Odzivanje z gibi na glasbeno 
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podlago prinese človeku prav posebno doživetje. Z osebami z motnjo v duševnem razvoju ni 

nič drugače. (Eichstaedt in Lavay, 1992) Scwartz (1989) pravi, da odkar so ugotovili, da 

lahko ples tako obogati posameznikovo življenje, bi morale biti plesne izkušnje omogočene 

vsakomur. Plesne inštruktorje poziva, naj vodijo svoj program tako, da ga bodo čim bolj 

prilagodili potrebam svojih vadečih s težavami. Osebe z motnjo v duševnem razvoju zelo radi 

sodelujejo pri plesnih aktivnostih. (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003) 

2.6.5.1  Koristi plesnih programov 
Ples je ena najbolj popolnih in obenem najbolj elementarnih oblik umetnosti, saj zajema 

človekovo telesno, gibalno, duhovno in duševno izraznost ter ustvarjalnost. Goji kultivirano, 

uglajeno vedenje in gibanje, družabnost, povezanost z nasprotnim spolom, v športno kulturo 

vnaša elemente lepega in gibalno izraznost usklajeno z glasbo. (Bizjan, 2004) 

Vsak se rad dobro počuti v svojem telesu. Pomagati osebam, da ta občutek razvijejo skozi 

ples, je njegova prednost. S plesom razvijamo tudi psihološke, kognitivne, socialne in 

čustvene sposobnosti pri osebah z motnjo v duševnem razvoju. Razvijajo tudi osnovne 

motorične sposobnosti na zanimiv in zabaven način. Najpomembneje je, da skozi plesno 

aktivnost posameznik začuti in začne razumeti svoje telo ter skozi gib nadzoruje in osvaja 

prostor okrog sebe. Vendar morajo biti programi zasnovani tako, da niso nevarni tem osebam. 

Program moramo prilagoditi do nivoja, da bodo lahko vsi udeleženci sledili uri in ne bo 

prihajalo do poškodb. (Eichstaedt in Lavay, 1992) 

Ples zagotavlja enkratno možnost »učenja skozi noge« (think on your feet). Tako si moramo 

skozi plesno aktivnost  zapomniti zaporedje korakov in jih izvajati. Druge pozitivne lastnosti 

so še, da širijo besedni zaklad, saj so nekateri gibi standardno poimenovani. Ko si zapomnijo 

imena gibov, lažje sledijo uri. Vadeči se naučijo slediti inštruktorju (smer, začetek, konec 

giba, počakati na znak za pričetek nekega giba), s tem pa urijo svoj spomin in pozornost. Ples 

ponudi izkušnjo  naučiti se gibov, sodelovanje z drugimi, dobiti občutek za prostor (osebni 

prostor, prostor drugega), smer in glasbo; hitrost, takt, naglašenost. (prav tam) 

Ples je lahko zelo uporaben način, kako na socialno prilagojen način sprostimo čustveno 

napetost oziroma stres. Kot primer plesni terapevti uporabljajo pantomimo v namen izražanja 

občutkov oseb, ki težko verbalno izražajo svoja občutenja. Plesni učitelji so na podlagi 

večletnih izkušenj uspeli sestaviti plesne programe (posebej ustvarjen ples, gibi), ki uspešno 

pomagajo osebam z motnjo v duševnem razvoju. (prav tam) 
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Velja prepričanje, da imajo mladostniki in odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju slabe 

domišljijske predstave in nizko lastno ustvarjalnost, moramo prav zaradi tega v delo s 

takšnimi osebami vnašati čim več dejavnosti, s katerimi razvijamo domišljijo in spodbujamo 

njihovo ustvarjalnost. Med takšne dejavnosti sodi tudi ples. (Vidovič, Srebot, Cerar in 

Markun Puhan, 2003) 

S socialnega vidika ples pomaga pri izkušnjah interakcije z drugimi osebami. Osebe z motnjo 

v duševnem razvoju se naučijo sodelovati z drugimi osebami na zabaven način. Razvijejo  

tudi občutek za odgovornost (pomagajo drugim pri učenju giba) in strpnost do drugih (se ne 

razburijo, če nekdo ne osvoji giba enako hitro kot on). (Eichstaedt in Lavay, 1992) 

2.6.6  Plesne prilagoditve za osebe z motnjo v duševnem razvoju 

Za osebe z motnjo v duševnem razvoju so plesne aktivnosti v skupini zelo priporočljive. 

Gibalne dejavnosti na področju plesa se kažejo kot sodelovanje, tekmovanje, veliko je 

možnosti za samoizražanje in odkrivanje samega sebe. Osebe morajo razumeti svoje telo in 

biti hvaležne, koliko možnosti jim nudi. To lahko spoznajo ob skrbno prilagojenem plesnem 

programu. Naučijo se biti samozavestnejši, bolj zaupajo samemu sebi in začnejo gojiti boljše 

medosebne odnose. Veliko plesnih inštruktorjev verjame, da je čustvena izkušnja, ki jo 

prinese ples, edinstvena. Skozi gibanje dobijo boljšo perspektivo o sebi, njihovih občutkih in 

idejah. Ples ponuja priložnosti za raziskovanje, ustvarjanje in zabavo. Geste, pantomima, ples 

in plesne drame so priporočljive gibalne dejavnosti za osebe s posebnimi potrebami. 

(Eichstaedt in Lavay, 1992) 

Plesne prilagoditve ne predstavljajo enakega termina kot plesna terapija. Plesna terapija je 

poseben licenciran program, ki ga izvajajo strokovnjaki, ki so se zanj posebej izobraževali. 

Ponavadi ga uporabljajo pri osebah z duševnimi motnjami in osebah s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami. Terapija temelji na ritmičnemu in ekspresivnemu gibanju, ki nauči 

človeka ponovno vzpostaviti kontakt z drugo osebo. Plesni inštruktorji uporabljajo pri terapiji 

dva programa; strukturiran ples (structured dance) in ustvarjalni ples (creative dance). Vsak 

učitelj pa lahko uporabi prilagoditve v plesu, da bi popestril športno dejavnost otrokom s 

posebnimi potrebami. (prav tam) 

Prilagoditve pri plesu (Adapted dance) je termin, ki označuje ritmično gibanje, prilagojeno 

osebam, ki imajo pomembne učne, vedenjske in motorične težave. Prilagajanje pomeni 

narediti primerne izboljšave v skladu s pravili, ki jih ima določeno področje, ki ga 

prilagajamo. Prilagoditve na posameznem področju so lahko razvojne ali okoljske. 

Inštruktorji lahko prilagajajo kurikulum, metodiko podajanja informacij, pristope in okolje, v 
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katerem bodo izvajali plesne dejavnosti. Namenjene so vsem osebam, ki ne sledijo 

običajnemu načinu učenja plesnih korakov. Prilagoditve temeljijo na upoštevanju sposobnosti 

oseb, ki jih vključujemo v plesno dejavnost. (prav tam) 

Največja težava pri izvajanju in ustvarjanju prilagojenih programov so sposobnosti 

inštruktorja. Ta mora biti sposoben sestaviti koreografijo s plesnimi elementi, ki bo ustrezna 

osebam z motnjo v duševnem razvoju, prav tako pa mora znati pravilno uporabiti rekvizite in 

tehnike sproščanja. (prav tam) 

2.6.7  Gibalni elementi 
Če so plesne prilagoditve pravilno določene in izvajanje s strani inštruktorja, lahko skozi 

sestavljen program analiziramo gibalne sposobnosti vsakega posameznika na vadbi. Gibanje 

lahko analiziramo na podlagi teorij o razvoju lokomotornih sposobnosti človeka. Skozi 

prilagojen program bi lahko vsak udeleženec spoznal svoje mejne sposobnosti pri učenju 

katerega od gibov oziroma korakov. (Eichstaedt in Lavay, 1992) 

Pomembna je homogenost skupine, ker je bistveno, da so vsi člani skupine sposobni izvesti 

prvine, ki jih vključim v koreografijo. Zahtevnost koreografije prilagajamo sposobnostim 

celostne skupine. Če skupina ni homogena, se ravnamo po načelu izbire prvin po gibalno 

manj uspešnih vadečih. (Vončina, Kovač in Turšič, 2008) 

Začetna točka pri učenju korakov populacije oseb z motnjo v duševnem razvoju je zaznavanje 

delov telesa in njihova identifikacija. Začetna izkušnja mora biti povezana z učenjem z 

izoliranim gibanjem določenega dela telesa. V pomoč nam je lahko check lista Dauerja in 

Pangrazija (1989), kjer označujemo, kaj posamezna oseba zmore in kaj mora še usvojiti. 

Inštruktorji morajo oceniti sposobnosti posameznika in skupine, da bi lahko učinkovito 

sestavili plesni program. Najprej si zastavimo določen cilj, plesne korake in preučimo njihovo 

učenje in izvedbo. Nato analiziramo uro in se prilagodimo skupini. Naš končni cilj je, da vsi 

sodelujejo pri naši uri in vsaj v 90 odstotkih usvojijo koreografijo. Check lista nam je v 

pomoč pri vstavljanju in učenju elementov oziroma plesnih korakov v koreografijo. 

(Eichstaedt in Lavay, 1992) 

Osnovni gibalni elementi vključujejo dimenzijo prostora, časa in težavnosti. Glede na 

dimenzijo prostora  prilagajamo (prav tam): 

• intenzivnost: nizka, srednje visoka, visoka; 

• smer: naprej, nazaj, gibanje vstran, diagonalno, gibanje v krogu; 
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• obliko: odprto, nevtralno, zaprto, kombinacija vsega; 

• vzorec gibanja: naprej, nazaj, stransko, vrtenje; 

• položaj telesa: navpično, vodoravno, obrnjeno, krožno. 

Glede na čas prilagajamo hitrost gibanja, ki je lahko počasno, normalno ali hitro. Kot 

težavnost pri vadbi mislimo na napor in tok vadbe. Dauer in Pangrazi (1989) svetujeta, da 

sestavimo vadbe iz petih korakov oziroma petih plesnih elementov. Učimo jih postopoma 

(razvijamo korak). Tako naredimo vadbo najbolj efektivno, ker si lahko vadeči zapomnijo 

korake in jih z veseljem izvajajo. V koreografijah izmenjujemo pet elementov. Dodajamo jim 

različna gibanja rok. (Eichstaedt in Lavay, 1992) 

Pred vadbo (prav tam): 

• opredelimo problem; zastavimo si vprašanja kaj, kje in kako,  npr. kaj bomo učili, kje 

v prostoru in kako bomo naučili korak, pokazali menjavo smeri; 

• razmislimo o variacijah in težavnosti giba; vsak gib lahko izvajamo hitro ali počasi, z 

visoko ali nizko intenzivnostjo, z  veliko ali majhno amplitudo; inštruktor mora 

vadečim demonstrirati gib; 

•  zamislimo si, kakšno kvaliteto gibanja želimo od vadečih; skozi vadbo lahko 

inštruktor iztisne kar najboljše iz vadečih; pozoren mora biti na njihovo gibanje in jih 

vzpodbujati, da se pri izvedbi čim bolj potrudijo; pohvaliti mora njihov trud; 

• sestavimo zaporedja in kombinacijo gibov; po učenju posameznih korakov lahko 

končne korake sestavimo v končno koreografijo; 

• predvidimo sodelovanje med vadečimi; v koreografijo lahko vnesemo takšne korake, 

ki »silijo« vadeče v interakcijo oziroma izvajanje gibov v dvoje ali po skupinah; 

takšne koreografije so zabavne. 

Prilagodimo lahko tudi ritmične elemente oziroma ritmične strukture, ki se uporabljajo pri 

učenju plesa: (prav tam) 

• takt; po taktu lahko osebe ploskajo, tleskajo s prsti, hodijo, korakajo, tečejo, cepetajo z 

nogami; ritem je lahko počasen, srednje hitrosti in hiter, ostaja  lahko  enak ali se med 

uro spreminja; 

• naglasitev; to je posebej naglašen zvok ali posebej naglašen gib v pesmi; 
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• ritmični vzorec; kratke serije zvokov ali gibov, ki se skrivajo v glasbi; ritmični vzorec 

je lahko enakomeren ali neenakomeren; med enakomerne ritmične vzorce sodijo hoja, 

tek, skoki, preskoki … Med neenakomerne ritmične vzorce spadajo galop, slide, skip, 

dvojni korak, polka in bleking. Enakomerne ritmične vzorce lahko najbolje uporabimo 

v 4/4 taktu, neenakomerne pa v 6/8 taktu; 

• glasbene fraze; to je najmanjša smiselna enota, ki jo sestavlja 8 taktov; koreografije se 

pokrivajo s frazami oziroma s stavkom v glasbi; glasbeni stavek tvorijo štiri glasbene 

fraze, to je 32 taktov oziroma 4x8 taktov; gib, ki ga dodamo k taktu, naj v začetku 

traja vsaj dve glasbeni frazi. 

Ritmične sposobnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju so slabše od oseb brez težav. Pri 

učenju gibanja po glasbi začnemo z učenjem slišati takte. Otroci najprej ploskajo, tleskajo s 

prsti, stopajo, korakajo po taktu. Ko slišijo takt, jih naučimo prepoznati naglašene in 

nenaglašene udarce v glasbi. Ko so sposobni tega, jih naučimo prepoznati hitrost ritma. Ta je 

lahko počasen, srednje hiter in hiter. Šele, ko se otroci odzivajo na spremembe hitrosti ritma 

in prehajanje iz enega ritma v drugega, lahko začnemo dodajati gibe na glasbeno podlago. 

(prav tam) 

Usvajanje gibalnih struktur mora potekati po načelu postopnosti. Pri učenju korakov sledimo 

naslednjim didaktičnim načelom: (DePauw in Gavron, 1995) 

• od lažjega k težjemu; 

• od preprostega k sestavljenemu; 

• proces učenja upošteva individualne značilnosti posameznika; 

• inštruktor upošteva navpično nadgrajevanje vsebin in koncentrično širjenje, kar 

pomeni, da vsebine logično nadgrajuje in poglablja, (Vončina, Kovač, Turšič, 2008); 

• razvijanje motorične spretnosti in sposobnosti s pomočjo ponavljanj v velikem številu; 

• pustimo od 5 do 10 sekund, da se osebe odzovejo na naša navodila (zaradi kognitivne 

disfunkcije potrebujejo osebe z motnjo v duševnem razvoju več časa za odzivanje); 

• uporaba preprostejših gibalnih elementov, ki jih ponavljamo dalj časa; 

• zagotoviti varno okolje za vadeče; 

• ustvariti vadbeno rutino; 
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• vadba naj bo intenzivna z manjšim številom uporabljenih gibalnih elementov. 

2.6.7.1 Naravne oblike gibanja kot gibalni elementi v koreografiji zumba fitnes 
programa 
Naravne oblike gibanja so najstarejša elementarna gibanja, ki jih je človek razvil v svoji 

filogenezi. Na njihovi podlagi so se razvila zahtevnejša, sestavljena gibanja. Gibanja, ki se 

uporabljajo v športnih aktivnostih, so v svojem bistvu in strukturi blizu gibanjem, ki so v večji 

meri vplivala na razvoj človeka v njegovih začetnih fazah. Naravne oblike gibanj delimo v 

pedipulacije oz. lokomocije in v manipulacije. Druga gibanja so sestavljena gibanja, v katerih 

ne prevladuje nobena gibalna operacija, ampak so te tesno povezane med seboj. (Pistotnik, 

Pinter in Dolenec, 2002)  

Naravne oblike gibanja, ki se najpogosteje uporabljajo v športni praksi, so plazenja, lazenja, 

hoja, tek, padci, plezanja, skoki, meti in lovljenja, udarci in blokade, prijemi, potiskanja, 

vlečenja, dviganja in nošenja (prav tam). V zumba fitnes program je smiselno vključiti hojo, 

tek, skoke, udarce, potiskanja in vlečenja. Seveda moramo vse povezati v koreografijo, da 

dobi svoj smisel in se vadeči pri tem zabavajo. Tukaj pride do izraza kreativnost inštruktorja, 

kako te gibalne elemente povezati z ritmom in koreografijo. Pustimo domišljiji prosto pot, pri 

tem pa upoštevamo osnovno pravilo, da delujemo preventivno glede poškodb. 

Pistotnik (2002) pove, da danes v šolski praksi ugotavljajo, da je potrebno mladostnike naučiti 

marsikatero od navedenih naravnih oblik gibanja, saj se z njimi v vsakdanjem življenju redko 

srečajo. Naravne oblike gibanja predstavljajo gibalno abecedo človeka, zato je potrebno 

vsakega otroka, mladostnika, odraslega z njimi seznaniti. Pravi, da je nujno, da se naravne 

oblike gibanja izvajajo čim pogosteje, saj ta gibanja predstavljajo pomemben dejavnik 

človekove gibalne izobrazbe. V posameznih delih vadbene enote z naravnimi oblikami 

gibanja izpolnjujemo različne naloge.   

Najpogosteje naravne oblike gibanja uvrščamo v preproste igralne oblike (Pistotnik, Pinter in 

Dolenec, 2002) in v koreografijo zaradi večje vadbene motivacije, ki jo spodbudi igra in na ta 

način hitreje dosežemo vadbene cilje oz.učinke. Tak način vadbe je obravnavan kot delo na 

višji stopnji zahtevnosti, saj naravne oblike gibanja vključujemo v take organizacijske oblike, 

da vadečim dvignemo motivacijo in jih tako, ne da bi se zavedali naporov, pripeljemo do 

postavljenih ciljev. (prav tam)   

Naravne oblike gibanja lahko uporabimo v uvodnem, za ogrevanje, v glavnem in v 

zaključnem delu vadbene enote. (prav tam) V glavnem delu jih uporabimo za razvoj gibalnih 

sposobnosti ali za pridobivanje informacij ter utrjevanje gibalnih spretnosti.  
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2.6.7.1.1 Hoja 

Hoja je naravna oblika gibanja, ki jo uporabljamo za premikanje v prostoru. Njena energijska 

obremenitev je majhna do srednje velika. Osnovni vplivi hoje so moč in ravnotežje. Pri hoji se 

človek izmenično opira na spodnji okončini. Običajna hoja je počasnejše gibanje, pri katerem 

je vsaj ena noga stalno v stiku s podlago. Z vsakodnevno vadbo in dodatnimi gibalnimi 

nalogami se zanesljivost hoje izboljša in pospeši gibalni razvoj. Poglavitne napake, ki se 

pojavljajo pri hoji so trdno stopanje na cela stopala, postavljanje stopal navzven ali navznoter, 

mlahava hoja s sklonjenim trupom in skrčenimi koleni ter nepravilna koordinacija gibanja rok 

in nog. (Pistotnik, Pinter in Dolenec, 2002) Lepota hoje ni odvisna le od gibanja nog, temveč 

tudi od drže bokov in glave ter skladnosti gibanja vseh telesnih segmentov. Slaba in 

nepravilna hoja lahko povzroči okvaro gibalnega aparata. (prav tam)  

S hojo, ki jo izvajamo v nekem vsiljenem tempu in ritmu, vplivamo na razvoj koordinacijske 

sposobnosti za realizacijo ritmičnih gibalnih struktur. Iz tega razloga uporabljamo plesne 

korake kot višjo raven izpopolnjevanja hoje. (prav tam) 

Hojo izvajamo v smeri naprej, bočno in vzvratno. (prav tam) Gibalno zahtevnost hoje 

povečujemo z različnimi kombinacijami korakov. Tako v koreografijo čim bolj zanimivo 

vključimo hojo v vseh smereh. Hojo tako lahko uporabimo programu kot hojo s hitrimi in 

počasnimi koraki, kratkimi in dolgimi koraki, hojo s podrsavanjem stopal (smučanje), hoja po 

prstih, hoja s stopali navzven in navznoter, korakanje, prisunski korak, križni korak, polkin 

korak, hoja v paru in hoja s predmetom na glavi. Pomembno je, da hojo kot elementarno 

obliko gibanja vstavimo v ritem in tempo, ki nam ga narekuje glasba. Pri tem upoštevamo 

pravila koreografiranja v zumba fitnes programu.  

Pistotnik (2002) zapiše nekaj napotkov na katere moramo biti pozorni pri hoji. Oseba mora 

pravilno usklajevati gibanje rok in nog, tega je pa ne učimo posebej, saj bi lahko dosegli 

ravno nasproten učinek. Gibanje težišča telesa mora biti čimbolj premočrtno, brez večjih 

nihanj v vertikalni in bočni smeri. Osnovni elementi tehnike hoje morajo biti usklajeni z 

osebnimi značilnosti hodečega. Pri učenju hoje moramo posebno pozornost posvetiti položaju 

telesa, postavljanju stopal na podlago in pravilnemu gibanju nog (dvigovanje kolen, 

iztegovanje nog naprej).  

2.6.7.1.2 Tek 

Tek je hitrejše gibanje od hoje. Pri tem se zaradi močnejših in hitrejših odrivov pojavi brez 

podporna faza, tako imenovana faza leta, pri čemer pa ne prihaja do večjih težav v nihanju 

težišča telesa. Tek je ciklično gibanje, ki v večji meri vpliva na izboljšanje aerobnih 
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zmogljivosti vadečih. Vpliva na boljše delovanje centralnega živčnega sistema. (Pistotnik, 

Pinter in Dolenec, 2002) Kljub vedno večji motorizaciji je tek še vedno zelo pomemben v 

vsakdanjem življenju, zato ga moramo ohranjati kot gibanje. S staranjem uporabljamo čedalje 

manj teka kot gibalno aktivnost, to pa se pozna v kvaliteti našega življenja.  

Tehnika teka mora biti lahkotna, prožna in tiha, brez pretiranega mahanja z rokami. Pri teku je 

trup nekoliko v predklonu, težiščnica telesa pade pred stopalo oporne noge (prav tam), zato je 

potrebno hitreje podstavljati noge, da bi ohranili ravnotežni položaj telesa. Roke sledijo 

gibanju nog z nekoliko večjimi amplitudami kot pri hoji.  

Napake, ki jih pri teku pogosto opazimo so trd, težak tek po petah ob pokončnem ali celo 

nazaj nagnjenem telesu, postavljanje stopal navzven, predolg in mlahav korak s 

pozibavanjem. Nesproščene in preveč zategnjene ali skrčene roke, napenjanje mišic obraza in 

vratu, zamahi z rokami v stran ali predse, namesto v smeri gibanja. (prav tam) S pogostim 

ponavljanjem nepravilnega gibanja se lahko poškodujemo. Zato moramo paziti, da tečemo 

sproščeno, dolžina in frekvenca koraka se morata prilagajati hitrosti, zamahi rok morajo biti 

sproščeni, ker s tem omogočajo gospodarnejše gibanje, pri odrivu noge iz tal se mora ta 

popolnoma iztegniti, pomembno je tudi ustrezno dihanje (pri večjih obremenitvah dihanje 

skozi usta in nos hkrati, pri manjših se moramo posvetiti globljemu izdihu). (prav tam) 

Z neobičajnimi kombinacijami korakov razvijamo koordinacijo nog. Z izvajanjem gibanja v 

nekem vsiljenem tempu pa lahko vplivamo na koordinacijske sposobnosti za realizacijo 

ritmičnih gibalnih struktur (prav tam). V koreografijah uporabimo tek, ko hočemo vadbeno 

uro narediti bolj intenzivno. Možnosti so tek z dviganjem kolen (v atletski abecedi poznan kot 

visoki in nizki skipping), s poudarjenim odrivom, s spremembami smeri, po sprednjih delih 

stopal, po obročih, tek vzvratno in tek čez ovire na tleh. 

2.6.7.1.3 Skoki 
Skoki so razvojno pomembna gibanja, saj omogočajo hitro premikanje po prostoru v vseh 

smereh. Njihova obremenitev je srednja do velika. Osnovni vplivi, ki jih ima tak način gibanja 

pa so moč, koordinacija, časovna orientacija, orientacija v prostoru in samozavest, saj dobi 

oseba večji nadzor nad lastnim telesom. Skoki so gibanja, ki so sestavljena iz faze odriva, faze 

leta in faze doskoka. (Pistotnik, Pinter in Dolenec, 2002) 

Ločimo skoke na mestu (enonožni, sonožni ipd.), v daljino, višino in globino. (prav tam) Ne 

glede na vrsto skoka, prihaja pri takem načinu gibanja do obremenitve iztegovalk nog. Pri 

aerobni vadbi v sistemu koreografiranja vpeljemo skoke v ritem in v neki časovni enoti. 



76 

Uporabni so sonožni in enonožni skoki na mestu, vrabec (hitro sonožno poskakovaje ob 

kriljenju z rokami), dosežni skoki (sonožni vertikalni odriv), skoki iz obroča v obroč in 

hopsanje (lahkoten poskok ob vsakem koraku z močnim zamahom nasprotne roke naprej). 

(prav tam) 

2.6.7.1.4 Potiskanja in vlačenja ter upiranje 

Potiskanja in vlečenja so sestavljena gibanja, ki se pogosto pojavljajo v vsakdanjem življenju. 

Težje predmete, ki jih ne moremo prenesti, jih potisnemo ali vlečemo. Ob tem se pojavi še 

upiranje, kjer se gibanje ne pojavi, temveč pride do zadrževanja položaja ob statičnem 

mišičnem napenjanju. Ohranjanje takšnega položaja pod maksimalno obremenitvijo pa 

imenujemo upiranje. (Pistotnik, Pinter in Dolenec, 2002) 

Potiskanja so gibanja, pri katerih je predmet običajno pred vadečim. Ta ga skuša odriniti od 

sebe. Vlečenja so gibanja, pri katerih skuša vadeči predmet potegniti k sebi. Tako je vadeči za 

objektom. Upiranja se pojavijo pri potiskanjih in pri vlečenjih. Kadar premagujemo odpor 

nasprotnika, to imenujemo borbe, s katerimi lahko izdatno vplivamo na krepitev ali na 

spretnost vadečih. (prav tam) Potiskanja in vlečenja kot tudi upiranje so učinkovite naloge 

moči, pri katerih se s pomočjo mišičnega napenjanja premaguje odpor zunanjih sil. Glede na 

predele telesa so pri potiskanjih obremenjene iztegovalke, pri vlečenjih pa upogibalke 

zgornjih okončin. Za upiranja je značilna pretežno izometrična mišična kontrakcija, za 

potiskanja in vlečenja pa so načini mišičnega napenjanja različni. Pojem spretnosti, ki ga 

razvijamo z borbami, predstavlja povezavo več gibalnih sposobnosti, najbolj pa koordinacijo 

in gibljivost ter intelekta pri uspešnem reševanju gibalnih nalog (iznajdljivost). 

Borilne naloge lahko izvajamo samostojno, v parih ali v skupinah. Vadeči lahko stojijo, 

klečijo, čepijo, sedijo ali celo ležijo, pri čemer so glede na predmet ali osebo postavljeni 

čelno, bočno ali hrbtno. (prav tam) Kadar izvajamo vlečenja v večjih kolonah ali v parih, je 

pametno uporabiti rekvizit kot prevodnik sile med vadečimi. Pri tem lahko pride do nenadnih 

izpustov in padcev, kar vodi do poškodb. Vadeče varujemo z blazinami, ki jih položimo okrog 

njih, s preventivnim dvojnim prijemom - prijem za zapestja … S tem obdrži vadeči stik z 

nasprotnikom tudi v primeru, če ta nenadoma popusti svoj prijem. 

Pri mlajših starostnih skupinah je primerno uporabiti potiskanja in vlečenja v obliki borilnih 

nalog, ki jih izvedemo v parih. (prav tam) Pri tem moramo dati jasna navodila, kaj je 

dovoljeno in česa ni dovoljeno početi, da se borba ne izrodi. V borbah naj bodo vključena 

krajša naprezanja, poudarek pa naj bo večji v tehniki in iznajdljivosti kot na moči. Če želimo 

z borbami doseči želeni cilj, moramo pozornost posvetiti izbiri enakovrednih nasprotnikov 
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(moč, telesna zgradba, agresivnost). Zmaga ali vsaj uspešno upiranje je motivacijsko sredstvo, 

ki žene vadečega, da se v njej dobro počuti. Pri starejših vadbenih skupinah pa za večjo 

obremenitev podaljšujemo čas borbe, povečamo število nasprotnikov, s katerimi se morajo 

boriti ali pa povečamo število ponovitev. (prav tam) Za daljše trajanje in s tem doseganje 

krepilnih učinkov, moramo določiti prostor, preko katerega se mora potisniti ali povleči 

nasprotnika.  

To lahko uporabimo pri vadbeni uri v sklopu krepilnih vaj in s tem popestrimo uro. Pistotnik, 

Pinter in Dolenec (2002) navajajo nekaj primerov potiskanja, vlačenja in upiranja, ki jih lahko 

uporabimo na vadbi: 

• opora na ramenih nasprotnika (potiskanje; krepitev iztegovalk nog in rok ter upogibalk 

trupa); 

• nasprotnika se opirata s hrbtom (potiskanje; krepitev iztegovalk nog in trupa); 

• čelno, z oporo preko palice, brisače, vrvi (potiskanje; krepitev iztegovalk rok in nog 

ter upogibalk trupa); 

• mornarska borba leže trebušno ali drugače polaganje rok leže (potiskanje; krepitev 

primikalk in upogibalk rok); 

• v opori sedno skrčeno s stopali skupaj (potiskanje; krepitev iztegovalk nog in rok); 

• hrbtna postavitev, prijem za roke, naprej (vlečenje; krepitev iztegovalk nog in 

upogibalk rok in trupa); 

• bočna postavitev, oprijem pod kolenom (vlečenje; krepitev upogibalk nog); 

• čelna postavitev, prijem prečno za palico (vlečenje; krepitev upogibalk rok, iztegovalk 

nog in trupa); 

• iz seda skrčeno dvig v čep (vlečenje; krepitev iztegovalk nog in trupa, upogibalk rok); 

• čelna postavitev, v parih (vlečenje; krepitev iztegovalk nog in trupa); 

• dvojni prijem za zapestja (vlečenje; samovarovanje); 

• vlečenje vrvi v krogu (vlečenje; krepitev upogibalk rok, iztegovalk nog in trupa, 

urjenje spretnosti); 

Pri potiskanjih, vlečenjih in upiranjih je pomembno, da prepovemo vsako namerno nenadno 

izpuščanje nasprotnika, pri vlečenjih naj bo za hrbti vadečih dovolj prostora, da se ob 
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morebitnem nenadnem izpustu ne poškodujejo. Pri vlečenjih v parih zaradi varnosti 

uporabljamo dvojni prijem, če enemu od nasprotnikov zmanjkuje moči za upiranje, to sporoči 

drugemu, da ne pride do padca. Pri borbah je potrebno dati natančna navodila za izvedbo, po 

vadbi potiskanj, vlečenj in upiranj so nujne raztezne in sprostilne vaje za obremenjene mišic 

ter dihalne vaje. (prav tam) 

2.6.8  Lik inštruktorja, primernega  za osebe z motnjo v duševnem razvoju 

Najpomembnejša naloga inštruktorja, ki dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju, je 

prenos pozitivne energije in dobrega razpoloženja skozi gib ali drugače povedano, njegova 

karizma in energija se morata odražati skozi gibanje, ki ga posreduje vadečim. (Eichstaedt in 

Lavay, 1992) Vidno mora uživati v delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju. Pozitivna 

energija, ki jo izžareva tak inštruktor, se prenese na vadeče in ti se odzovejo na plesno 

dejavnost, ki jo je pripravil inštruktor. Za motivacijo, sledenje, stimulacijo, raziskovanje in 

razširitev plesnih zmožnosti je odgovoren vodja – inštruktor. 

Učenje skupine približno od 45 do 60 minut je velik izziv za vsakega inštruktorja. Vadbo je 

potrebno načrtovati od začetka do konca, vse od segrevanja do vrhunca ure in do ohlajanja. Za 

to je potrebno imeti dober načrt, kako uro izpeljati in jasne cilje, kaj hočemo z vadečimi 

doseči. Inštruktor mora biti pripravljen tudi na improvizacijo v primeru, če se sodelovanje 

vadečih ne odvija po načrtu. (Champion in Hurst, 2003) 

Razmišljanja glede vizualne pojave inštruktorja so, da mora imeti popolno telo, biti mora lep, 

njegovi gibi morajo biti popolni, zahtevni, čimbolj dovršeni, koreografija kot iz spotov, ki jih 

vidimo na televizijskih sprejemnikih in še bi lahko naštevali. Ampak temu ni čisto tako. 

Pomembno je, da inštruktor skozi vsak gib, ki ga posreduje vadečim, v našem primeru 

osebam z motnjo v duševnem razvoju, da svojo pozitivno energijo in edinstvenost, ki jo njde 

v sebi. Imeti mora zastavljen načrt, vendar se ga ne sme držati za vsako ceno. Če vidi, da 

osebe ne dojamejo korakov in zaporedja, lahko kakšen korak nadomesti z drugim ali dlje časa 

(več glasbenih fraz) ponavlja načrtovan korak. (Eichstaedt in Lavay, 1992) Zagorc, Zaletel in 

Ižanc (1996) napišejo, da se tako pokaže inštruktorjeva sposobnost improviziranja, faktor 

iznajdljivosti ter strokovna usposobljenost. 

Glavni nasveti inštruktorjem, katerih vadeči so osebe z motnjo v duševnem razvoju, so 

(Eichstaedt in Lavay, 1992): 

• iz sebe potegniti čarobnost in jo izraziti skozi gibanje; 
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• prepoznati in sprejeti omejitve svojih vadečih, ne da bi s tem zavirali njihovo 

napredovanje. Vsaka oseba potrebuje motivacijo, pomoč in spodbudo; 

• na vadbi ne sme postaviti svojih mejnih gibalnih zmožnosti kot vzor vadečim. 

Inštruktor se mora osredotočiti na zmožnosti oseb, ki pridejo na vadbo. Lahko ima 

idejo, kakšno bi moralo biti gibanje, vendar mora vsak vadeči poiskati svoj mejnik 

sposobnosti in inštruktor mu ga mora pomagati poiskati; 

• postaviti vadečim izzive na pozitiven način; primer: »Imenitno bi bilo videti, če bi 

svoje roke dvignil visoko v zrak in z njimi potresel. Lahko narediš to?«; 

• demonstracija gibov mora biti jasna in jedrnata. Inštruktor lahko stopi do osebe in na 

njej pokaže gib. Multisenzorni pristop učenja je za osebe z motnjo v duševnem 

razvoju zelo koristen; 

• prepoznati in določiti mora lasten stil in mu slediti skozi vse ure. Vadeči se nanj 

navadijo in so bolj sproščeni. Tako je mogoče »čarobnost« potegniti iz vsakega 

posameznika. 

Zaželeno je, da inštruktor med vadbo uporablja verbalno komunikacijo. Z besedami pove, kaj 

želi od vadečih. V primeru, da z osebo vzpostavi odnos ena na ena, uporabi neverbalno 

oziroma znakovno komunikacijo. Osebi demonstrira gib in ta ga poskuša čim bolj posnemati. 

(Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) 

Med vadbo se osebi z motnjo v duševnem razvoju približa s strani, tako da ga lahko vidi. 

Obenem se izogne očesnemu kontaktu, saj lahko posameznik to dojame kot grožnjo in vdor v 

osebni prostor. (Eichstaedt in Lavay, 1992) 

Najboljše vodilo inštruktorju, ki vodi osebe z motnjo v duševnem razvoju je, da je spontan in 

kreativen. Prepustiti se mora skupini, včasih iti izven začrtanega kroga in poslušati skupino. 

(prav tam) Vadeči mu dajo veliko novih idej za izvajanje in kreiranje vadbe. Naloga 

inštruktorja je, da opazujejo vsakega posameznika v skupini, ker se velikokrat prebudi ideja, o 

kateri prej ni niti razmišljal. (Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) Včasih mora prepustiti vodstvo 

skupini, ampak na tak način, da se vedno ve, kdo je glavni. Potrebno si je zapomniti, da je 

vsak posameznik edinstven, ima svoj osebni stil in način gibanja. Naloga inštruktorja je, da ta 

stil najde in ga pri vadečemu izpili. (prav tam) 

Inštruktor se mora zavedati, da genetike oseb z motnjo v duševnem razvoju ne more 

spremeniti. Pač pa lahko pri vsakemu vadečemu izpili gibanje do največje možne mere. Pri 
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vsakem posamezniku mora inštruktor stremeti, da se ta čim bolj razvije. (Eichstaedt in Lavay, 

1992) 

Inštruktor mora obvladati svoje koreografije. Naučiti se jih mora do popolnosti, le tako lahko 

spreminja in prilagaja korake, če uvidi, da se stvari ne odvijajo po načrtih. (Champion in 

Hurst, 2003) Vnaprej mora vedeti, kateri korak sledi in če vadečim predstavlja težavo, ga 

poenostavi, odvzame gibanje rok in podobno. Vselej mora biti pripravljen na improvizacijo. 

Če inštruktor med vadbo pozabi,  kateri korak sledi, vadeče popelje v znan korak in prične s 

svojo koreografijo v delu, ki se ga spomni oziroma v delu, ko se pripravi na ponoven začetek. 

(Zagorc, Zaletel in Ižanc, 1996) 

2.6.9  Težave, ki se lahko pojavijo na vadbi 

Na začetku izvajanja programa, ko udeleženci še ne poznajo gibov in načina vadbe, se lahko 

zgodi, da nekatere osebe z motnjo v duševnem razvoju niso pripravljene sodelovati. Razlogov 

za to je veliko. Nekateri se počutijo neprijetno ob izvajanju nekaterih korakov, nekaterim je 

nerodno ob misli, da jih drugi gledajo, ko plešejo, spet nekateri ne prenesejo občutka, da se jih 

nekdo dotakne ali oni njih. Teh posameznikov inštruktor ne sme nikoli siliti k sodelovanju. 

Dovoli jim, da dogajanje opazujejo s strani ali pa sodelujejo v zadnjih vrstah, kjer jih nihče ne 

gleda. Izkušeni plesni inštruktorji menijo, kadar imamo opravka s sramežljivimi in 

nepripravljenimi posamezniki, je za vadbo primeren manjši prostor, manjše amplitude gibanja 

in manj napora pri vadbi. Gibom, ki so počasnejši, nežnejši, z manjšimi amplitudami, take 

osebe lažje sledijo in se počutijo varnejše in sposobnejše. Tako jih pripravi k sodelovanju. 

Vadeči, ki se sprva ne želijo vključiti v plesno dejavnost, bodo sprva usvajali korake ločeno 

od skupine. Potem se ponavadi zgodi, da vidijo, kako se drugi zabavajo in se skupini pozneje 

priključijo. (Eichstaedt in Lavay, 1992) 

Nekatere osebe z motnjo v duševnem razvoju reagirajo silovito, če kdo vdre v njihov osebni 

prostor. Pri vadbi vadeče postavimo tako, da ima vsak posameznik dovolj prostora okrog 

sebe, da se ne počuti ogroženega. Vizualno lahko to prikažemo s »hula hoop« obroči. Tako 

udeleženci vidijo, koliko prostora morajo imeti okrog sebe. Drugi učinkoviti način učenja 

osebnega prostora je, da  osebe ležejo na tla v obliki kroga. Tako vidijo drugo osebo in dobijo 

občutek enotnosti. Na ta način lahko tudi učimo določene gibe (upogibanje, obračanje, 

zibanje),  saj lahko vsak od udeležencev vidi izvedbo gibalne dejavnosti. (prav tam) 

2.6.10  Smernice za motivacijo oseb na vadbi 
Za reden obisk vadbe je potrebna motivacija. (Champion in Hurst, 2003)  Če vadeči ne bodo 

motivirani, jih inštruktor ne bo obdržal dolgo na svojih urah. Zato je pomembno, da opazuje 
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udeležence in se odziva na njihove reakcije. Opaziti mora, kaj jih najbolj motivira in to 

uporabljati na urah skupinske vadbe (Vončina, Kovač in Jakše, 2008). Če želi inštruktor 

doseči uspeh na svojih vadbenih urah, mora upoštevati določene smernice  (Frostig, 1989): 

• ozračje naj bo vedro in naravno; 

• vadečim mora biti jasno, da je lahko sproščeno ozračje samo takrat, kadar vladata red 

in disciplina; 

• vsaka ura naj vsebuje vaje, ki pospešujejo posamezne značilnosti gibanja; 

• vadečim moramo omogočiti občutek uspeha (prilagoditi je potrebno svoje zahteve in 

navodila); 

• inštruktor mora najprej začeti z najpreprostejšim gibanjem (dvigovanje, iztegovanje 

rok, korak, skok, korak-dotik, dvojni korak, križni) in gibalne elemente velikokrat 

ponavljati; 

• inštruktor mora upoštevati odzive, ki jih dobi pri posameznih korakih od svojih 

vadečih; opazuje, kdaj potrebujejo pomoč, kdaj mora preiti na preprostejše vaje, 

spremeniti hitrost gibanja ali postaviti večje zahteve; skratka, pri svojem delu mora 

biti prožen. 

2.6.11  Sproščanje po vadbi 
Načinov, kako se po vadbi sprostimo, je veliko. Poznamo različne tehnike sproščanja, ki nam 

pomagajo zmanjšati napetosti v mišicah, različno glasbo, ki pomirja našega duha, meditacija, 

joga, statične raztezne vaje, tehnike dihanja za umiritev …, katero bomo izbrali, je odvisno od 

nas samih in od tega, kaj ustrezna vadečim. Tehnike sproščanja prinašajo veliko koristi za 

osebe z motnjo v duševnem razvoju, saj z njimi lahko učinkovito opravijo s stresom in 

strahom. S pravilno tehniko sproščanja lahko tem osebam pomagamo, da se naučijo soočiti in 

odpraviti stres in skrbi iz svojega življenja ter pridobiti mnogo pozitivne energije. Osebam, ki 

so hiperaktivne, pomaga sproščanje pri podaljševanju in zbiranju fokusa za določeno stvar. 

(Eichstaedt in Lavay, 1992) 

Včasih skupina izgubi nadzor in pozornost. Če se to zgodi, si lahko inštruktor izmisli 

določeno besedo ali znak, pri katerem se, v trenutku, ko jo izreče oziroma pokaže, vsi 

sodelujoči uležejo na tla in pričnejo s tehniko sproščanja. Tako inštruktor lahko ponovno 

»sestavi skupino«. Plesna aktivnost se ne sme sprevreči v divjanje po telovadnici, kot se rado 



82 

zgodi pri hiperaktivnih osebah, še posebej pri otrocih. Skupino moramo imeti ves čas pod 

nadzorom. (prav tam) 

Sproščanje je zelo koristno ravno pri mladostnikih, ki se vračajo k pouku. Pred odhodom z 

vadbe se morajo ohladiti in sprostiti, da lahko normalno nadaljujejo s kognitivnimi 

dejavnostmi. Vse osebe z motnjo v duševnem razvoju, tudi tiste z inteligenčnim kvocientom 

od 40 do 54, so sposobne slediti inštruktorjevim navodilom tehnike sproščanja. V praksi so se 

najbolje obnesle tehnike  (prav tam): 

• postopki; okolje je umirjeno, brez odvečnih stimulansov, ki bi motili vadeče. 

Sproščanje poteka v tišini. Priporočljivo je, da zapremo vrata v vadbeni prostor in 

ugasnemo luči. Vadeči so oblečeni v udobna oblačila, ki jih ne vežejo. V ozadju 

spustimo nežno glasbeno podlago, ki pomirja. Udeleženci se uležejo na tla. Če so v 

bližini blazine, jih uporabimo kot ležišča. Med sproščanjem inštruktor govori z nežnim 

in tihim glasom, da se vadeči umirijo in čim bolj sprostijo; 

• globoko dihanje; po inštruktorjevih navodilih vadeči globoko vdihnejo skozi nos in 

počasi izdihnejo skozi usta; ta proces nekajkrat ponovijo. Zaželeno je dihanje s 

trebušno prepono. Mlajšim sodelujočim povemo, naj bi dihanju uporabijo svoj trebuh 

tako, da se pri vdihu dvigne in spusti pri izdihu; 

• mišično sproščanje; vadeči se s pomočjo inštruktorjevih navodil naučijo sprostiti 

posamezne mišične skupine od nog do glave; 

• raztezne vaje; vadeči po inštruktorjevih navodilih počasi raztegnejo mišice, ki so bile 

med vadbo najbolj obremenjene. Vsako raztezanje traja približno  30 do 60 sekund; 

• tehnike sproščanja, kjer se srčni utrip počasi umiri (impulse control activities); vadeči 

po inštruktorjevih navodilih izvajajo počasna gibanja, ki so posebej poimenovana; npr. 

plavanje po jezeru, hoja po luni, pokaži topeči se sladoled poleti, bodi gagajoča raca, 

posnemaj, kako voda kipi iz lonca ipd.; 

• domišljijski izleti; vadeči se uležejo na tla, zaprejo oči in poslušajo inštruktorjev glas, 

ki mora biti tih in nežen. Ta jih vodi v domišljijsko deželo, kjer se vadeči dobro 

počutijo. Vizualizacija traja nekaj minut. 
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3. PREDMET RAZISKAVE 
Zumba fitnes program se že več let uspešno izvaja po vsem svetu. Obiskujejo ga različne 

starostne populacije. Vadba je povezava plesa in aerobne aktivnosti. V literaturi smo zasledili 

smernice in napotke, kako prilagoditi plesne ure za osebe z motnjo v duševnem razvoju in na 

kaj moramo biti pozorni pri izvedbi aerobne vadbe, če imamo pred seboj specifično 

populacijo. V diplomskem delu bomo preverili teoretične napotke za sestavo vadbene ure, ki 

bo primerna za osebe z motnjo v duševnem razvoju.  

Sestavili bomo prilagojen zumba fitnes program, ki mu bodo sledile osebe z motnjo v 

duševnem razvoju. Zumba fitnes program bomo prilagodili vsebinsko in časovno. 

4. CILJI 
S predmetom  so povezani naslednji cilji diplomskega dela: 

1. Sestaviti vsebinske koreografije, ki bodo ustrezale zumba fitnes programu in bodo hkrati 

prilagojene mladostnikom in odraslim z motnjo v duševnem razvoju. 

2. Časovno prilagoditi vadbeno uro zumba fitnes programa, da ji bo lahko sledila večina oseb 

z motnjami v duševnem razvoju in bo pri tem motivirana. 

3. Napisati smernice za sestavo koreografije drugim inštruktorjem zumba fitnes programa. 

5. HIPOTEZE 
H1: Mladostniki in odrasli z motnjo v duševnem razvoju bodo pravilno ponavljali korake 

inštruktorja zumba fitnes programa. 

H2: Mladostniki in odrasli z motnjo v duševnem razvoju bodo na vadbeni uri zumba fitnes 

programa v vsakem delu vadbene ure dosegali cilje z vidika znanja, gibalnih sposobnosti in 

psiho-socialne razsežnosti. 

H3: Smernice bodo primerne in zadostne za sestavo koreografij in izvedbo zumba fitnes 

programa. 

6. METODE DELA 
Izvedli smo kvalitativno raziskavo. 

6.1 Vzorec 
Naš prvi vzorec so predstavljali mladostniki z motnjo v duševnem razvoju stari od 12 do 20 

let, in sicer 2 fanta, stara 13 in 14 let, ter 5 deklet, starih od 14 do 18 let. Oba fanta in štiri 
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dekleta obiskujejo tretjo triado osnovnošolskega izobraževalnega programa s prilagojenim 

izvajanjem, eno dekle pa obiskuje posebni program. 

Udeleženci so imeli bodisi lažjo bodisi zmerno motnjo v duševnem razvoju.  

Naš drugi vzorec je predstavljalo 20 inštruktorjev zumba fitnes programa. Vsi inštruktorji 

imajo tudi uradna potrdila o uspešno zaključenem tečaju za poučevanje zumba fitnes 

programa. 

6.2 Merski inštrumentarij 
Pripravili smo prilagojen zumba fitnes program v obliki koreografij za posamezne ure. 

Zapisan je v obliki smernic za sestavo vadbene ure v prilogi 8. 

Koreografije za ure smo zapisali kot učne priprave, ki so predstavljene v prilogi 1, 2, 3, 4 in 5. 

Sestavili smo odprt vprašalnik za inštruktorje zumba fitnes programa. Navedli smo smernice 

za sestavo prilagojenega zumba fitnes programa, za katere smo ugotovili, da so v praksi 

ključnega pomena, če hočemo izpeljati vadbeno uro, ki ji bo sledila specifična populacija. 

Vprašalnik je vključeval tudi pet vprašanj. Inštruktorje zumba fitnes programa smo vprašali 

po njihovem mnenju o smernicah, ki smo jih navedli in kaj se njim zdi pomembno za 

izpeljavo dobre vadbene ure. Vprašalnik je predstavljen v prilogi 7. 

6.3  Potek dela 
Ure prilagojenega zumba fitnes programa so potekale v telovadnici Osnovne šole s 

prilagojenim programom Minke Namestnik-Sonje z mladostniki z motnjo v duševnem 

razvoju s privolitvijo staršev oz. skrbnikov teh oseb in ravnateljice omenjene šole.  

Pred vsako uro prilagojenega zumba fitnes programa smo pripravili koreografije. Izvedli smo 

pet vadb v telovadnici Osnovne šole s prilagojenim programom Minke Namestnik-Sonje v 

Slovenski Bistrici.  

Zapisali smo smernice prilagojenega zumba fitnes programa in zapisali vprašalnik za 

inštruktorje zumba fitnes programa in inštruktorje ostalih skupinskih vadb. 

Vprašalnike smo poslali po elektronski pošti oziroma jih osebno razdelili med 20 

inštruktorjev zumba fitnes programa z uspešno zaključenim tečajem.  

Vrnjene vprašalnike smo analizirali in na podlagi odgovorov inštruktorjev zumba fitnes 

programa dopolnili naše smernice za sestavo prilagojenega zumba fitnes programa. 
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6.4  Obdelava podatkov 
Izvedli smo akcijsko raziskovanje. 

Ure prilagojenega zumba fitnes programa smo analizirali na podlagi smernic za dobro 

izvedbo vadbene ure. Z analizo ure smo pridobili napotke za naslednjo uro, da jo bomo lahko 

še boljše izpeljali.  

Zadnja, peta ura prilagojenega zumba fitnes programa je primer, kako naj bodo ure zumba 

fitnes programa z osebami z motnjo v duševnem razvoju izpeljane. Na podlagi naših 

ugotovitev smo podali smernice izvedbe ur prilagojenega zumba fitnes programa za 

inštruktorje, ki bodo želeli voditi skupine oseb z motnjo v duševnem razvoju. 

Pridobljene podatke iz vprašalnikov za inštruktorje smo upoštevali kot dodatek k smernicam 

za izvedbo prilagojenega zumba fitnes programa za osebe z motnjo v duševnem razvoju. 

7. REZULTATI 
V nadaljevanju predstavljamo rezultate našega diplomskega dela glede na zastavljene cilje. 

7.1  Prikaz načina dela, prilagoditev in izvedbe ur prilagojenega zumba 
fitnes programa 
Izvedli smo pet ur prilagojenega zumba fitnes programa, ki smo si ga zamislili ob pomoči 

literature. V petih urah smo preverili, ali omenjeni napotki za izvedbo prilagojenih ur držijo 

ali so običajni »zumba koraki« primerni za osebe z motnjo v duševnem razvoju in kakšna 

metodika učenja korakov se pri zumba programu najbolj obnese. 

Vsaka učna priprava vsebuje zapis vsebine ure, oblike in metode dela, učne pripomočke, 

metodične enote glavnega dela, literaturo, naslov in izvajalce pesmi, koreografsko razčlenitev 

pesmi in cilje. 

Učne priprave so predstavljene v prilogi 1, 2, 3, 4 in 5. 

7.2  Analize ur prilagojenega zumba fitnes programa, v katerega so bile 
vključene osebe z motnjo v duševnem razvoju 
Tabela 5. Analiza 1. srečanja 

KOREOGRAFIJA              OPOMBE 

Primernost korakov Koraki, ki sem jih pripravila za uro, so bili motivacijski. Vadeči so 
sledili koreografiji brez težav. Pokazalo se je, kateri gibi so 
učencem blizu, katerih se morajo še naučiti. Znane korake so takoj 
usvojili, pri neznanih so se lovili. Korak sem skozi pesem 
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ponavljala tako dolgo, dokler ga niso usvojili vsi vadeči.  

Izvedba gibalnih 

struktur 

Vadeči so se gibali po pričakovanju, niso imeli večjih težav pri 
imitaciji mojih gibov, le pri težjih gibalnih strukturah so bili bolj 
okorni. 

Povezanost korakov 

v koreografijo 

Pri vsaki pesmi sem uporabila do največ štiri plesne gibe, ki so se 
ponavljali skozi koreografijo. Začeli smo pri najenostavnejšem 
gibu, ki smo ga tekom pesmi nadgradili z dodajanjem gibanja rok. 

Kombinacija rok in 

nog 

Najprej morajo vadeči usvojiti delo nog, nato dodamo delo rok. Pri 
znanih korakih lahko takoj dodamo delo rok, pri neznanih 
počakamo, da vadeči najprej osvojijo gibanje nog in šele nato 
vključimo roke v koreografijo. Pomembno je, da sproti prilagajamo 
gibanje rok in nog glede na usvajanje gibanja naših vadečih. 

INŠTRUKTOR                     OPOMBE 

Uresničitev ciljev Cilji so bili uresničeni. 

Opazovanje vadečih Med  uro je potrebno vadeče opazovati in koreografijo prilagajati 
njihovim sposobnostim in vzdušju v skupini. 

Vzdušje na vadbi Vzdušje med vadbo je pomembno iz vidika motivacije. Bolj je 
sproščeno, zabavno, večja je motivacija za gibanje, ura mine hitreje 
in vadeči so zadovoljni z izvedbo. 

Motiviranje vadečih Inštruktor mora biti sproščen in pripraviti vadeče na začetek ure. 
Spregovoriti mora nekaj besed, jim zastaviti kakšno vprašanje, šele 
nato začeti s pričetkom ure. Učenci so bili radovedni, kaj je to 
zumba, kaj bodo počeli in kakšna glasba se pri tem vrti. Potešila 
sem njihovo radovednost, nato so bili pripravljeni sodelovati z 
mano. 

Povezanost vadečih 

in inštruktorja 

Pomembno je vzpostaviti stik in  odnos z vadečimi. Potrebno se je 
predstaviti in doseči, da tudi oni povedo nekaj besed o sebi. Tako 
navežeš stik z vadečimi, ki ti začnejo počasi zaupati. 

Red in disciplina med 

vadbo 

Pokazati je potrebno svojo avtoriteto. Vadeči morajo vedeti, kdo je 
glavni. Hkrati je potrebno zgraditi prijateljski odnos in pokazati, 
kdo je glavni, koga se pri uri upošteva. 

Izvedba koreografije Koreografijo sem prilagajala s sledenjem vadečih. Če jim je kak 
korak delal težavo v smislu, da so potrebovali dlje časa, da so ga 
ponovili, sem korak podaljšala v dve glasbeni frazi namesto 
načrtovane ene fraze. Tako sem ohranila sproščenost med vadbo in 
jih motivirala za nadaljnje sodelovanje. Poizkusila sem tudi 
izpeljati koreografijo tako, kot sem jo načrtovala sprva, brez 
upoštevanja sodelovanja vadečih. Začutila sem  nemir in 
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neodobravanje. Vsak je rad uspešen in neuspeh pri ponavljanju 
gibov za mano se je pokazal kot neodobravanje. Vzdušje ni bilo več 
sproščeno, na obrazih učencev se je pokazala nemoč. 

Improvizacija Naredila sem načrt, kako bo ura potekala, katere pesmi bodo 
vključene v uri in kakšne bodo koreografije. Imam že nekaj 
izkušenj z vodenjem in vem, da je improvizacija pomembna 
lastnost dobrega inštruktorja. Opazovati je potrebno vadeče in če 
opaziš negativne spremembe, je potrebno nekaj spremeniti - olajšati 
ali otežiti vadbo. To lahko narediš samo, če si fleksibilen in imaš 
nekaj izkušenj. 

Demonstracija Demonstrirala sem korak, ki so ga izvajali prvič, in sicer med 
pesmijo, ko sem opazila, da jim je gibanje tuje. Izvajanje koraka 
sem podaljšala še za eno glasbeno frazo, da so ga vadeči lahko 
usvojili, nato sem se držala zastavljene koreografije. 

Učenje korakov Korake smo se učili med uro po glasbi. Vadeči so jih hitro usvojili. 

OKOLJE                               OPOMBE 

Temperatura Temperatura je bila primerna, saj so vadeči brez težav izvajali gibe. 

Prezračevanje Pred uro in po njej smo prezračili prostore. 

Glasba Glasnost je bila primerna. Vadeči so uživali v glasnejši glasbi. 

Svetloba Prostor je bil svetel. Telovadnica je imela dve veliki okni, skozi 
kateri je v prostor prihajala svetloba. Dobro smo se videli. 
Pozornost in motivacija pade v temnejših prostorih, zato je tam 
potrebno prižgati luči. 

Velikost Telovadnica je velika 10 m x 5 m. Prostor je dovolj velik za sedem 
vadečih. Vsi so imeli dovolj prostora za nemoteno gibanje. 

VADEČI                               OPOMBE 

Gibanje osebe in 

izvajanje elementov 

Vadeči so v večjem delu sledili korakom, ki so jih med izvajanjem 
koreografije izpilili. Nekatero gibanje je bilo za nekatere težje, spet 
z drugim, za katerega  sem mislila, da jim bo delalo težavo v 
koordinaciji, težav ni bilo. Največ težav sem opazila pri prehodu 
čez sredino telesa. Zato je priporočljivo, da v tem primeru vadeči 
najprej izpilijo delo nog, šele nato dodajo enostavno delo rok, ki ga 
nadgrajujejo s prehodom čez sredino. Tako se postopoma učimo 
gibalnega vzorca. 
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Drža telesa Drža vadečih je bila od vadečega do vadečega različna. Pri gibanju 
sem pazila, da drža vadečih ni nevarna za poškodbe, specifičnega 
vzorca gibanja pa nisem odpravljala, saj pri nobenem nisem zaznala 
nevarnosti za poškodbe. Če bi jih začela popravljati in jih opozarjati 
na napake, bi izgubili motivacijo za nadaljnje ure. 

Mimika obraza Opazovala sem mimiko vadečih, iz nje sem razbrala, kdaj so jim 
kakšni gibi nejasni, če jim je dolgčas, kaj jim je všeč, ali jim je 
naporno, nelagodno, nerodno … Koreografijo sem se dobro 
naučila, tako da se med izvajanjem nisem ukvarjala z izvedbo, 
ampak z odzivom vadečih na gibe, korake in vadbo. 

Glas Ob navdušenju so vadeči peli, vriskali, se smejali, spuščali različne 
glasove navdušenja in odobravanja. 

Mišični tonus Na začetku ure so bili nekateri vadeči mišično zategnjeni, ob koncu 
ure sem opazila, da so bili bolj gibljivi. 

Pokrivanje prostora 

in osebni prostor 

Vsak od vadečih si je izbral svoj prostor v telovadnici, kjer se je 
gibal od začetka do konca ure. Nekateri so porabili več prostora, 
drugi so bili bolj sramežljivi in njihove amplitude giba niso bile 
tako velike in »pogumne«. 

Sodelovanje Vsi vadeči razen enega  dekleta so sodelovali pri vadbi. Deklica je 
imela menstruacijo in je prosila, če bi lahko samo gledala. Mislim, 
da to ni bil glavni razlog. Hotela je videti, kaj bo naloga vadečih na 
uri in ker se s podobno vadbo še ni srečala, je čutila pritisk. Nisem 
je silila h gibanju, je pa ob koncu ure obljubila, da bo naslednjič 
sodelovala. 

 

Tabela 6. Analiza 2. srečanja 

KOREOGRAFIJA              OPOMBE 

Primernost korakov Izvajali smo korake, ki smo jih trenirali prejšnjo uro, poleg tega 
smo dodali dvoje novih korakov. Gibom, ki so jim bili prejšnjo uro 
neznani, so lažje sledili. Hitreje so ponovili zaporedje korakov za 
mano. Koraki, ki smo jih izvajali prejšnjo uro, so bili za osebe z 
motnjo v duševnem razvoju primerni, zato sem se odločila, da 
naslednjo uro poskusim še s kompleksnejšimi koraki. 

Izvedba gibalnih 

struktur 

Amplitude gibov so bile sprva večje, nato sem jim med uro 
zmanjševala. Večjim amplitudam gibov vadeči lažje sledijo, gib je 
bolj očiten in lažje se ga naučijo. Ko gib usvojijo, se amplituda giba 
zmanjša. 

Povezanost korakov V koreografijo sem povezala enostavne in kompleksnejše gibalne 
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v koreografijo vzorce, ki smo jih pilili skozi vso uro ob različnih pesmih v 
različnem zaporedju. 

Kombinacija rok in 

nog 

Najprej smo začeli z delom nog, šele nato z delom rok. Pri eni 
koreografiji sem poizkusila delo nog in rok dodati hkrati. Pri 
kompleksnejših gibalnih vzorcih se metoda ni obnesla, pri lažjih 
gibalnih vzorcih pa obstaja tudi možnost, da delo nog in rok izvedeš 
hkrati. 

INŠTRUKTOR                    OPOMBE 

Uresničitev ciljev Cilji so bili uresničeni. Korake iz prejšnje ure so vadeči ponavljali 
za mano, naučili smo se dveh novih gibov. 

Opazovanje vadečih Koreografije sem avtomatizirala, tako da sem se osredotočila na 
opazovanje in gibanje vadečih. 

Vzdušje na vadbi Energijsko nisem bila tako močna, zato se je to poznalo tudi na uri. 
Čeprav so bile koreografije izpeljane brez napak, so vadeči čutili 
mojo utrujenost in postali ob koncu ure nemirni. Glavni del ure sem 
zaključila prej, porabila sem več časa za sproščanje. Vadeči so se 
kljub vsemu spotili, dvignil se jim je pulz, imeli so rdečico na 
obrazu. Cilji so bili kljub temu uresničeni. 

Motiviranje vadečih Na začetku ure sem vadeče pozdravila in spregovorilo smo nekaj 
besed o poteku njihovega  dne. Nato smo začeli z uro. 

Povezanost vadečih 

in inštruktorja 

Vadeči so se že navadili na mene, zato so na začetku ure sami 
začeli komunicirati z mano. 

Red in disciplina na 

vadbi 

Ob koncu ure, to je po pol ure vadbe, se je pojavil nemir v 
telovadnici. Vadeči je nasprotoval koreografiji, hotel je, da 
prenehamo z vadbo in delamo nekaj drugega. Težave je imel pri 
izvajanju novega giba. 

Izvedba koreografije Koreografije sem prilagajala sledenju vadečih. Videla sem, da jim 
določen gib dela težave, zato sem izvajanje podaljšala za eno 
glasbeno frazo. 

Improvizacija Med uro  sem nekajkrat uporabila metodo improvizacije, saj so se 
vadeči z gibom srečali prvič. Da so se ga lahko naučili in nato 
utrdili, smo morali gibanje ponavljati skozi več glasbenih fraz, kar 
pa v koreografiji ni bilo predvideno. 

Demonstracija Gib sem demonstrirala med pesmijo, ki smo ga nato ponavljali. 
Metode demonstracije pred pesmijo ali ponavljanje giba, ko se 
pesem že konča, nisem uporabila, ker ni bilo potrebno. 
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Učenje korakov Korake sem učila med pesmijo s podaljševanjem gibanja skozi 
glasbene fraze. 

OKOLJE                              OPOMBE 

Temperatura V telovadnici je bilo vroče, saj je sonce ves dan sijalo skozi okna. 
Zaradi vročine se je telo hitreje segrelo. Potrebovali smo več 
počitka. 

Prezračevanje Pred začetkom ure smo prezračili prostor. 

Glasba Uporabila sem hitre latino ritme. Svoji glasbeni listi sem dodala še 
moderne ritme, ki so aktualni na radijskih postajah. 

Svetloba V prostoru je bilo dovolj svetlo, da so lahko vadeči sledili mojim 
gibom. 

Velikost V telovadnici je bilo dovolj prostora, da so lahko vadeči nemoteno 
izvajali gibe. 

VADEČI                               OPOMBE 

Gibanje osebe in 

izvajanje elementov 

Vadeči so se gibali v okviru preventivne izvedbe gibov, ki 
preprečujejo poškodbe pri vadbi. Pri nekaterih vadečih se opazi 
problem koordinacije gibanja rok in nog hkrati. Plesne elemente so 
vsi vadeči izvajali zadovoljivo. Z večjim številom ponovitev se gibi 
avtomatizirajo in izvedba se izboljša. 

Drža telesa S svojim zgledom sem opozarjala vadeče na pravilno držo telesa. 
Ob utrujenosti so jo težje nadzorovali, vendar so jo ob mojem 
opozorilu, popravili. 

Mimika obraza Vzdušje med vadbo je bilo manj sproščeno kot prvo uro. Za to je 
bila kriva moja utrujenost. Vadečih  nisem dovolj motivirala v 
smislu komunikacije z njimi pred vadbo in med njo. Potrebna je 
stalna vzpodbuda, vzkliki, nasmeh, dobra volja, česar pa ni bilo 
dovolj. Na obrazih vadečih se je videlo, da niso tako uživali v vadbi 
kljub podobnim koreografijam in pesmim kot prejšnjo uro. 

Glas Vadeči so bili tišji in manj zainteresirani za vadbo. Ob začetku ure 
so se veselili pričetka, vendar se je motivacija in razpoloženje 
zniževalo, čim bolj  smo se približevali  koncu ure. 

Mišični tonus Izboljšati mišični tonus vadečih je dolgoročni cilj zumba fitnes 
programa. Napredek se vidi v obdobju enega do dveh mesecev. 

Pokrivanje prostora Vadeči so se po prostoru razporedili enako kot pri prvi uri. Iz 
razporeditve se da sklepati o tem, kdo je boljši v gibalnih 
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in osebni prostor aktivnostih in kdo se jih izogiba. 

Sodelovanje Sodelovali so vsi prisotni. Ob koncu ure je fant izgubil motivacijo 
in je postal nemiren ter nezainteresiran za vadbo. Prekinila sem 
vadbo in ga vprašala, kaj ga muči. Ni bil zadovoljen s svojo 
izvedbo gibov in ob pogledu na druge vadeče, ki jim gib ni delal 
težav, je izgubil motivacijo za nadaljnje gibanje. Pohvalila sem ga, 
nato pa smo nadaljevali z drugo aktivnostjo. Podaljšali smo čas 
sproščanja in se po sklepnem delu še pogovorili o zumbi, korakih in 
stvareh, ki so vadeče zanimali. Ob koncu ure smo se še malenkost 
zbližali. 

 

Tabela 7. Analiza 3. srečanja 

KOREOGRAFIJA              OPOMBE 

Primernost korakov Vadeči so osvojili korake. Ob koncu ure so vsi vadeči ponavljali 
korake za mano v pričakovanem okviru. 

Izvedba gibalnih 

struktur 

Koraki so bili srednje zahtevni. Za osebe brez težav so bili koraki 
premalo kompleksni. Vadeči z motnjami v duševnem razvoju so v 
njih uživali, saj so jih hitro usvojili, jih za mano ponovili in se 
razgibali. Vsi so bili potni, ob tem pa so uživali. 

Povezanost korakov 

v koreografijo 

Pri vsaki koreografiji sem uporabila največ štiri korake, ki sem jih 
spreminjala glede na dele pesmi. Sestava skladb ni bila zahtevna, 
saj je delu a vedno sledil del b in tako naprej. 

Kombinacija rok in 

nog 

Tako kot doslej sem se tudi pri tej uri držala pravila, da vadeče 
najprej naučim gibanja nog in šele nato dodam gibanje rok. Tudi 
tokrat sem bila s to metodo uspešna. Vadeči so kombinacijo rok in 
nog uspeli ponoviti za mano. 

INŠTRUKTOR                    OPOMBE 

Uresničitev ciljev Cilje sem uresničila. 

Opazovanje vadečih To uro sem bila polna energije, nasmejana in komunikativna. 
Koreografije sem avtomatizirala, zato se nisem ukvarjala z mislijo, 
kateri korak je na vrsti, ampak sem se posvetila opazovanju 
vadečih; kako vadijo, kako izvajajo gibe, kakšno je vzdušje, 
kolikšen prostor pokrova kateri vadeči in ali se v prostoru znajde. 

Vzdušje na vadbi Vzdušje je bilo motivacijsko. Sama se vadečim dala ogromno 
pozitivne energije, veliko sem komunicirala z njimi, jih 
vzpodbujala, se smejala, »pačila« … to jim je bilo všeč. Ura je hitro 
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minila in vadeči so hoteli nadaljevati. Z vadbe so odšli nasmejani in 
z besedami: »Kdaj spet pridete?« Občutek, da so bili zadovoljni z 
vadbo, je nepozaben. 

Motiviranje vadečih Vadeče sem uspele hitro motivirati oziroma so prišli že dobre volje 
na vadbo. Na začetku smo se še malo pogovorili o dnevu, ki je za 
njimi in kaj bodo počeli prihodnje dni ter kaj se jim je zanimivega 
zgodilo. 

Povezanost vadečih 

in inštruktorja 

Vsako uro smo bolj navajeni drug na drugega. Faktorja 
sramežljivosti ni več tako očitno opaziti. Samo pri neznanih gibih 
vadeči ne zaupajo vase in pogledujejo po prostoru, kako gib 
izvajajo drugi sodelujoči. Pomembno je, da damo vadečim vedeti, 
da ima vsak specifično gibanje, zato vsak od njih napravi gib na 
poseben način, kar pa ne pomeni, da ni pravilno izveden. Pozorna 
sem na izvedbo gibalne strukture in popravim samo gibanje, ki je 
nevarno za poškodbe. Z večjim številom ponovitev  postane gib 
bolj natančen in usklajen. 

Red in disciplina pri 

vadbi 

Že od prve ure sem skupini dala vedeti, kdo je glavni. Čeprav se 
vmes velikokrat pošalimo, ta šala ne uide izpod nadzora. Pri vadbi 
vedno vladata red in disciplina. Vadeči začnejo gibanje na ukaz, ga 
tudi končajo, ko jim tako ukažem. 

Izvedba koreografije Vse koreografije sem izvedla po načrtih. Korakov nisem 
spreminjala. 

Improvizacija Pri uri mi ni bilo treba improvizirati, saj so vadeči znali korake iz 
prejšnjih ur in tudi nove korake so hitro usvojili. Ura je tekla gladko 
in brez prekinitev. 

Demonstracija Korakov nisem posebej demonstrirala. Korake smo se učili skozi 
koreografijo in vadeči niso imeli težav s to metodo, saj so uspeli 
ponavljati korake za mano. 

Učenje korakov Korake sem učila skozi koreografijo. Za vsak glasbeni del sem 
uporabila en korak in ga izvajala do konca glasbenega stavka. Tak 
način se je izkazal kot  najboljši in sem ga uporabila tudi pri tej uri. 

OKOLJE                              OPOMBE 

Temperatura V prostoru je bilo toplo, saj je sonce ves dopoldan svetilo v 
telovadnico. 

Prezračevanje Pred vadbo smo prostor prezračili. 

Glasba Glasnost je bila običajna. 



93 

Svetloba V prostoru je bilo svetlo, primerno za vadbo, vadeči so me dobro 
videli. 

Velikost Uro sem izvedla v telovadnici, tako kot običajno. 

VADEČI                               OPOMBE 

Gibanje osebe in 

izvajanje elementov 

Vadeči so usvojili gibe, ki sem jih pripravila za uro. Ponovili so 
korake iz prejšnjih ur in naučili so se novih korakov. Ob koncu ure 
so jih vsi ponovili za mano. 

Drža telesa Izboljšali so držo telesa ob začetku ure. S svojim zgledom sem jih 
opozarjala na poravnano držo. Zaradi  utrujenosti so vadeči težje 
držali pravilni tonus telesa. 

Mimika obraza Vadeči so bili motivirani in nasmejani. Na obrazih se je videlo, da 
želijo »še«. 

Glas Med uro vadeči niso veliko govorili. Ob novih korakih so izrazili 
navdušenje ali pa začudenje, kako se ga pravilno izvede. 

Mišični tonus Na začetku ure je bil v skladu s preventivno izvedbo, na koncu so 
bili vadeče že utrujeni in niso več tako pazili na pravilno držo, zato 
je tudi mišični tonus upadel. 

Pokrivanje prostora 

in osebni prostor 

Vsak vadeči si je prvo uro izbral svoj prostor, ki ga je tudi to uro 
obdržal. Ni bilo sprememb pri pokrivanju prostora. 

Sodelovanje Vsi vadeči so sodelovali. Nihče ni želel oditi z vadbe tako kot 
prejšnjo uro. Tudi vadeči med sabo so bili bolj povezani in 
usklajeni kot prejšnjo uro. Spori in konflikti v skupini se izrazijo 
tudi pri vadbi. Vadeči niso sproščeni in opazujejo »sovražnika«. 

 

Tabela 8. Analiza 4. srečanja 

KOREOGRAFIJA              OPOMBE 

Primernost korakov Korakom so vadeči sledili in jih ponavljali za mano. Gibalnim 
strukturam, ki smo se jih učili prejšnjo uro, sem dodala še tri nove 
korake. Usvajali smo jih skozi več koreografij med uro. Ob koncu 
ure so jih vsi vadeči ponovili za mano. 

Izvedba gibalnih 

struktur 

Koraki niso kompleksni, zato so jih vadeči izvajali pravilno. Vsak 
ima specifičen gibalni vzorec, kar se je odražalo tudi v imitiranju 
giba, vendar je bilo vso gibanju v okviru preventive pred 
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poškodbami. 

Povezanost korakov 

v koreografijo 

V vsaki koreografiji sem uporabila največ štiri korake. V 
koreografijah na začetku ure so bili zastopani že znani koraki, da 
sem si vadeče pridobila in so mi začeli zaupati kot tudi svojim 
sposobnostim, da bodo zmogli. Tako sem poskrbela za motivacijo 
in prijetno ter sproščeno vzdušje. 

Kombinacija rok in 

nog 

Pri že znanih korakih sem takoj vključila delo rok, medtem ko sem 
pri neznanih korakih najprej naučila gibanje nog, šele nato dodala 
enostavno delo rok. Kombinacijo dela rok in nog smo ponavljali 
skozi več koreografij v različnih delih pesmi. 

INŠTRUKTOR                     OPOMBE 

Uresničitev ciljev Cilje sem uresničila. 

Opazovanje vadečih Tudi tokrat sem se osredotočila na opazovanje vadečih; izvajanje 
gibov, imitiranje korakov, preventiva pred poškodbami, vzdušje na 
vadbi in mimika vadečih. 

Vzdušje na vadbi Vzdušje je vsako uro bolj sproščeno in motivacijsko. Sprva sem se 
bala, da bo vadečim vsaka ura manj zanimiva, vendar  ni bilo tako. 
Začeli so zaupati v svoje sposobnosti, videli, da lahko sledijo 
korakom, da so pri tem uspešni in motivacija se je dvignila. Glasba, 
ki jo narekuje zumba fitnes program, je vadečim všeč in jo radi 
poslušajo. Včasih se zgodi, da moram katero pesem odvrteti 
večkrat, ker jim je tako všeč. Poleg latino zvrsti pri uri uporabim 
kakšno pesem, ki je aktualna na glasbeni sceni. To vadeče še 
dodatno motivira, saj si ob vadbi zapojejo. 

Motiviranje vadečih To uro jih je najbolj motivirala moja sproščenost, nasmejanost in 
aktualna pesem, na katero sem sestavila enostavno koreografijo. To 
pomeni, da je vsebovala vadečim znane korake. Nato smo 
koreografijo dvakrat odplesali. 

Povezanost vadečih 

in inštruktorja 

Povezanost se iz ure v uro stopnjuje. Vadeči vedo, da lahko pred 
vadbo vedno vprašajo, kar jih zanima, se malo pogovorimo in 
vzpostavimo stik. Nato pričnemo z uro, kjer skozi vzpodbudo, z 
vzkliki, nasmehom komuniciram z njimi. Odzive mi vračajo z 
nasmehom, pripravljenostjo za sodelovanje in kakšnim 
komentarjem med glasbo. 

Red in disciplina na 

vadbi 

Vadeči sodelujejo. Upoštevajo moje ukaze in korake ponavljajo za 
mano. 

Izvedba koreografije Koreografije se pred začetkom ure dobro naučim, tako sem lahko 
pozorna na druge stvari. Tudi tokrat je bilo tako. Koreografije sem 
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izvedla po načrtu. 

Improvizacija Vse koreografije so potekale po načrtih, zato nisem ničesar 
improvizirala. 

Demonstracija Novih korakov smo se naučili skozi koreografije. Demonstracija 
pred glasbo ni bila potrebna. 

Učenje korakov Učenje korakov je potekalo po znanem ritualu, ker se je izkazal kot  
učinkovit in motivacijski. 

OKOLJE                              OPOMBE 

Temperatura Primerna. 

Prezračevanje Prostor smo pred vadbo prezračili. 

Glasba Glasnosti nismo spreminjali. Zmanjšali smo jo samo v zaključnem 
delu, ko je na vrsti sproščanje. V tem delu je priporočljivo utišati 
zvok, da se lahko telo umiri. 

Svetloba V telovadnici je bilo primerno svetlo, da so lahko vsi videli mojo 
izvedbo gibalnih struktur. 

Velikost Običajna. 

VADEČI                               OPOMBE 

Gibanje osebe in 

izvajanje elementov 

Vadeči so korake, ki jih ponavljamo več ur, avtomatizirali in 
izboljšali njihovo izvedbo. 

Drža telesa Popravili so držo telesa in tako lahko dlje časa vzdržujejo pravilno 
držo telesa med gibanjem. 

Mimika obraza Pri vadečih se mimika obraza nenehno spreminja. Na obrazu lahko 
prepoznam, kateri gib jim je všeč, katerega ne obvladajo dovolj 
dobro, katera pesem je motivacijska in podobno. 

Glas Med vadbo večina vadečih poje ob glasbi. 

Mišični tonus Izboljšan pri vseh vadečih. 

Pokrivanje prostora 

in osebni prostor 

Postavitev vadečih v telovadnici se ni spremenila. Še vedno so vsi 
postavljeni tako kot prvo uro. To uro sem jih premešala po 
prostoru, vendar se ideja ni izkazala za dobro. Vadeči so imeli 
težave pri gibanju, nekateri so bili preveč sramežljivi, da bi vadili v 
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prvi vrsti, kar se je kazalo v njihovem gibanju. Iz tega razloga sem 
pustila, da se postavijo po prvotnem razporedu. 

Sodelovanje Sodelovali so vsi vadeči. Nihče ni imel pripomb, da bi z uro končali 
predčasno, da bi kateri del ali skladbo preskočili. Vzdušje je bilo 
sproščeno in toplo. 

 

Tabela 9. Analiza 5. srečanja 

KOREOGRAFIJA              OPOMBE 

Primernost korakov Koraki so bili ustrezni. Do konca ure so jih za mano pravilno 
ponovili vsi vadeči. 

Izvedba gibalnih 

struktur 

Zahtevnost gibalnih struktur je bila ustrezna, saj so vadeči brez 
velikega napora usvojili gibanje, ki sem ga načrtovala to uro. En 
korak je bil kompleksnejši, vendar se je izkazalo, da je po metodi 
postopnosti učenja ustrezen za vadeče z motnjo v duševnem 
razvoju. 

Povezanost korakov 

v koreografijo 

V koreografijah sem  uporabila  štiri do pet različnih korakov, ki so 
se med uro ponavljali. Vsaka koreografija ni vsebovala vseh pet 
različnih korakov. 

Kombinacija rok in 

nog 

Učenje kombinacije gibanja rok in nog sem nadaljevala po metodi 
postopnosti učenja. 

INŠTRUKTOR                    OPOMBE 

Uresničitev ciljev Uresničila sem zastavljene cilje. 

Opazovanje vadečih Tudi tokrat nisem imela težav pri opazovanju vedenja in gibanja 
vadečih. 

Vzdušje pri vadbi Vzdušje pri vadbi je bilo sproščeno in prijetno. Vadeči so bili 
pripravljeni na sodelovanje in nasmejani. 

Motiviranje vadečih Vadečim sem v zahvalo podarila plastenko in zgoščenko z latino 
skladbami. Bili so navdušeni in tako še bolj motivirani za vadbo. 
Bila sem polna energije, kar se je poznalo tudi pri vadečih. Energijo 
so mi vračali in ura je bila zabavna. 

Povezanost vadečih 

in inštruktorja 

Povezanost je iz ure v uro večja. Po sprostitvenem delu ure smo  
sedli na tla in  se pogovorili o vsem, kar je vadeče zanimalo. 
Vzpostavili smo prijateljski odnos. 
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Red in disciplina pri 

vadbi 

Vsi vadeči so sodelovali od začetka do konca ure. 

Izvedba koreografije Izvedba koreografij je potekala po načrtih. Potekale so, kakor sem 
si zamislila. Ponovno sem se dobro pripravila na uro, kar mi je 
pomagalo pri večji sproščenosti in opazovanju vadečih, kar se mi 
zdi najpomembnejše. 

Improvizacija Izvedba ure je potekala po načrtu, zato nisem improvizirala. Pred 
uro sem imela več idej, kako reagirati v določeni situaciji, če bi se 
pojavile težave, vendar mi ni bilo treba. 

Demonstracija Demonstracija novih gibalnih struktur je potekala med izvajanjem 
koreografije. 

Učenje korakov Učenja korakov sem se lotila po enaki metodi kot vse prejšnje ure. 

OKOLJE                              OPOMBE 

Temperatura Primerna. Vadeči so nemoteno sodelovali v vadbi. Z zrakom niso 
imeli težav. 

Prezračevanje Prostor smo pred začetkom vadbe prezračili. 

Glasba Je bila motivacijska in v latino slogu. 

Svetloba Primerna. 

Velikost Običajna. Vadili smo v telovadnici. 

VADEČI                               OPOMBE 

Gibanje osebe in 

izvajanje elementov 

Vadeči so usvojili vse nove korake in jih ponavljali za mano. Že 
znanih korakov so se spomnili in jih ponovili. 

Drža telesa Je bila primerna. Vidi se izboljšava drže. Mogoče so se začeli 
zavedati drže svojega telesa, ker sem nanjo nenehno opozarjala. Ko 
ozavestiš neko stvar, si nanjo tudi bolj pozoren. 

Mimika obraza Ves čas je bila prijetna in je kazala na to, da ura teče po zastavljenih 
ciljih. 

Glas Govor vadečih je bil sopihajoč, vendar v okviru preventive. 
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Mišični tonus Je normalen. Ob koncu ure je bil pri nekaterih vadečih malenkost 
povišan, kar smo odpravili s sprostitvenimi vajami. 

Pokrivanje prostora 

in osebni prostor 

Vadeči so se postavili v enakem zaporedju kot vsako uro doslej. 

Sodelovanje Vsi vadeči so sodelovali vso uro. 

 

7.3  Predstavitev odgovorov zumba fitnes inštruktorjev in inštruktorjem 
skupinskih vadb o prilagojenem zumba fitnes programu za osebe z motnjo 
v duševnem razvoju 
Vprašalnik je izpolnilo 31 vaditeljev skupinskih vadb, 10 izmed teh je zumba fitnes 

inštruktorjev. Predstavljamo odgovore na vprašanja: 

1. Vprašani zumba fitnes inštruktorji vodijo skupinske vadbe od dve do sedem let. Ostali 

inštruktorji skupinskih vadb se s to dejavnostjo ukvarjajo od enega pa do enaindvajset let. 

2. Zumba fitnes inštruktorjem je pri vodenju skupinskih vadb najpomembneje, da jim vadeči 

lahko sledijo. Pomemben faktor je motiviranost vadečih in ohranjanje obiska na vadbah. 

Inštruktorji zumba fitnes programa pravijo, da je najbolje imeti »ravno prav« veliko skupino 

vadečih, da lahko zagotavljajo kvalitetne ure in nadzor nad vadečimi. Na vadbe radi pridejo 

pripravljeni, včasih pa se je komu že zgodilo, da je improviziral. Eden izmed inštruktorjev 

pravi: »Ko si že nekaj let v tem, imaš v glavi koreografije, ki jih sproti prilagajaš. Ne moreš 

pa tega delati vsako uro.«   

Izpostavili so odnos s skupino vadečih. Citiram stavek, ki najbolj poudarja pomen 

povezanosti s sodelujočimi: »Vadeči začnejo nate gledati kot na idol, poistovetijo se s tabo, ti 

začnejo zaupati. Tak odnos ni lahko vzpostaviti. Graditi ga je potrebno kar nekaj časa in kar je 

najvažneje, od prve ure naprej. Takrat lahko vadečim »serviraš« vse in bodo tako tudi pojedli, 

če se lahko tako izrazim.«  Prav tako so zumba fitnes inštruktorji in inštruktorji skupinskih 

vadb izpostavili strokovnost, energijo, motivacijo kot pomembne dejavnike, ki jih na urah ne 

smemo pogrešati. Spodbujanje vadečih in nadzor nad njihovim pravilnim izvajanjem gibov 

uvrščajo v vrh usmeritev, ki se jih mora zavedati vsak strokovni delavec, ki deluje z ljudmi na 

področju športa. Pomembno jim je, da so koreografije zanimive in jim uspe slediti vsak 

vadeči na uri, ne glede na to, kolikokrat je že obiskal kakšen program. Citiram spoznanje 

inštruktorja: »Na koncu ure si bodo ljudje zapomnili, kako so se počutili, ne kaj so počeli.« 
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Kot zadnje pa so inštruktorji skupinskih vadb in zumba inštruktorji izpostavili sprejemanje 

vsakega vadečega kot pomembnega udeleženca v skupini, v kateri ne delamo razlik med njimi 

v smislu, da je nekdo več vreden od drugega. 

3. Nihče izmed inštruktorjev zumba fitnes programa še ni vodil skupine, v kateri bi bila 

udeležena oseba z motnjo v duševnem razvoju ali pa vsaj tega niso opazili. Odgovarjajo pa, 

da je zanimivo vprašanje, ker niso razmišljali o tem, kako bi reagirali v primeru, če bi imel 

vadeči težave s koordinacijo in imitiranjem gibanja. Poskušali bi prilagoditi uro, tako, da bi ji 

oseba s težavami lahko sledila in sicer tako, da bi ji posvetili več pozornosti. Nekateri 

inštruktorji skupinskih vadb so na uri že vodili osebe, ki so imele težave z gibanjem, 

koordinacijo ali kakršnokoli drugo težavo. Uro so vodili kot običajno, samo da so bili bolj 

pozorni na osebo s težavo. Dajali so bolj jasna navodila, vključili so verbalno in neverbalno 

komunikacijo, vzdušje na vadbi so hoteli narediti še bolj sproščeno. Krepilne vaje bi sestavili 

na več težavnostnih nivojih in jih tako poskušali čim bolj enakovredno vključiti v ostalo 

skupino. 

4. Vsi vprašani inštruktorji zumba fitnes programa bi bili na podlagi teh smernic in izkušenj 

lastnega dela sposobni sestaviti uro prilagojenega zumba fitnes programa. Nekateri 

inštruktorji skupinskih vadb ne bi mogli sestaviti programa, kot razlog za to pa so navedli, da 

premalo poznajo način koreografiranja v zumba fitnes programu. Povedali so, da bi za to 

potrebovali dodatno izobraževanje. Inštruktorji zumba fitnes programa in inštruktorji 

skupinskih vadb poudarjajo, da je avtomatizacija koreografij zelo pomembna, saj se med 

opazovanjem vadečih resnično ne moreš ukvarjati še s koreografijo. Če so koraki in njihovo 

zaporedje avtomatizirani, si lahko pozoren na ostale dejavnike med vadbo, ki so pomembni, 

če želimo, da skupina deluje sinhrono. Vprašani zumba inštruktorji menijo, da so ideje 

zanimive in praktične. Dva inštruktorja menita, da je težavnost korakov odvisna od stopnje 

motnje v duševnem razvoju in da bi bilo dobro premisliti o tem, kako bi program prilagodili 

za osebe na invalidskem vozičku. 

5. Vprašani zumba fitnes in inštruktorji drugih skupinskih vadb pozdravljajo ta prilagojeni 

zumba fitnes program. Pravijo, da so smernice, ki smo jih zapisali, uporabne in smiselne. 

Sicer še nimajo izkušenj z vodenjem oseb s kakršnimi koli težavami, vendar bi glede na 

napotke, ki so v diplomi predstavljeni, uspeli sestaviti in izvesti uro. Menijo pa, da se še 

vedno najde kaj, kar bi lahko izboljšali in dodali, vendar ne znajo povedati kaj, ker nimajo 

izkušenj na tem področju. Nekateri vprašani nam čestitajo za dobro idejo in želijo veliko 

uspeha pri izpeljavi programa. Inštruktor skupinskih vadb pa je pripomnil, da bi lahko 
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program sestavili tako, da bi vseboval zgodbo. Koreografije bi lahko sestavili kot zgodbo, ki 

bi si sledila od začetka do konca ure. Tako bi bila ura za osebe z motnjo v duševnem razvoju 

še bolj zanimiva.  

7.4  Smernice prilagojenega zumba fitnes programa 
Na podlagi predelane literature, izvedbe zumba fitnes programa in povratnih informacij 

inštruktorjev zumba fitnes programa smo podali bistvene smernice za izvedbo prilagojenega 

zumba fitnes programa. Smernice smo razdelili na dve kategoriji, in sicer  na smernice, 

kakšen naj bo lik inštruktorja, ki izvaja ure za osebe z motnjo v duševnem razvoju in smernice 

za sestavo koreografij v prilagojenem zumba fitnes programu za osebe z motnjo v duševnem 

razvoju. 

Smernice prilagojenega zumba fitnes programa 

Inštruktor: 

• je v prvi vrsti motivator in strokovni delavec, ki deluje preventivno glede poškodb; 

• zaupati mora v svoje delo, ga opravljati z vso odgovornostjo do vadečih; 

• na vadbeno uro pride vedno pripravljen, z avtomatiziranimi koreografijami, da se 

lahko posveti opazovanju vadečih; 

• mora biti dober improvizator, saj se mora v primeru, da vadeči korakov ne osvojijo, 

domisliti, kako bo spremenil koreografijo, da vadeči ne bodo opazili, da ne gre vse po 

načrtu; 

• najboljše vodilo inštruktorjem, ki vodijo osebe z motnjo v duševnem razvoju je, da so 

spontani in kreativni. Prepustiti se morajo skupini, včasih iti izven začrtanega kroga in 

poslušati skupino; 

• najpomembnejša naloga inštruktorja, ki dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju, 

je prenos pozitivne energije in dobrega razpoloženja skozi gib ali drugače povedano, 

njegova karizma in energija se morata odražati skozi gibanje, ki ga posreduje vadečim; 

• poskrbeti mora za dobro vzdušje na vadbi. Osebe z motnjo v duševnem razvoju hitro 

izgubijo pozornost, zato jim pri ohranjanju le te pomaga pozitivno in sproščeno 

vzdušje; 

• poskrbeti mora, da so vsi vadeči uspešni v smislu, da na koncu ure ponovijo korake, ki 

so jih uporabljali skozi vadbeno uro; 

• prepoznati in določiti mora lasten stil in mu slediti skozi vse ure. Vadeči se nanj 

navadijo in so bolj sproščeni. Tako je mogoče »čarobnost« potegniti iz vsakega 

posameznika; 
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• z vzpodbudnimi besedami, vzkliki, nasmehom, prijetno mimiko obraza vadečim 

ohranja pozornost in jim pričara prijetno vzdušje med vadbo. Pri osebah z motnjo v 

duševnem razvoju je to še toliko bolj pomemben faktor, saj potrebujejo potrditev in 

takojšnjo povratno informacijo; 

• Zaželeno je, da inštruktor med vadbo uporablja verbalno komunikacijo. Z besedami 

pove, kaj želi od vadečih; 

• vadeče motivira z izborom glasbe, ki mora biti čimbolj poskočna in hitrih ritmov. 

Vključi aktualno glasbo iz glasbenih lestvic in sestavi zanimivo, ne preveč 

kompleksno koreografijo; 

• posluša želje vadečih glede izbora glasbe in vsako uro doda kakšno glasbo po 

predlogu vadečih; 

• pred uro napove potek programa, ki ga je pripravil, saj se osebe z motnjo v duševnem 

razvoju lažje pripravijo na aktivnost, če imajo predstavo o tem, kaj bodo počele; 

• ob začetku ure z vadečimi vzpostavi stik, izreče nekaj besed, da prebije led; 

• vadečim pove, da ni nič hudega, če kakšen korak ne usvojijo. Cilj ure je, da se 

razmigajo in odidejo dobre volje, ne pa zaskrbljeni, ker kakšnega koraka niso usvojili; 

• do vadečih mora biti prijazen, obenem pa jim mora predstavljati avtoriteto. Ustvariti 

mora red in disciplino že prvo uro. To je še posebej pomembno pri osebah z motnjo v 

duševnem razvoju, saj morajo vedeti, kdo je glavni; 

• če kateri od vadečih sprva ne želi sodelovati, ga ne sili k vadbi, da mu priložnost, da 

uro pogleda in se potem odloči, ali želi sodelovati. Oseb z motnjo v duševnem razvoju 

je strah neuspeha in se najprej želijo prepričati, ali bodo aktivnost zmogle, šele nato 

pristopijo k aktivnosti; 

• pozoren je na reakcije vadečih, zato jih mora nenehno opazovati in se prilagajati 

njihovim odzivom. Včasih vadeči kakšnega koraka ne usvojijo, takrat mora uporabiti 

sposobnost improviziranja in učenje koraka podaljšati skozi več glasbenih fraz; 

• vadeči se morajo ob inštruktorju počutiti zaželjene in sposobne. Ne tekmujemo z 

njimi, kdo bo bolj estetsko izvedel gib, ampak jim z mimiko obraza in s preventivnim 

gibanjem pokažemo, da delajo dobro; 

• na vadbi ne sme postaviti svojih mejnih gibalnih zmožnosti kot vzor vadečim; 

• včasih skupina izgubi nadzor in pozornost. Če se to zgodi, si lahko inštruktor izmisli 

določeno besedo ali znak, pri katerem se, v trenutku, ko jo izreče oziroma pokaže, vsi 

sodelujoči uležejo na tla in pričnejo s tehniko sproščanja; 
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• oblečen je čimbolj vpadljivo, da vzpodbudi pozornost pri vadečih. Osebe z motnjo v 

duševnem razvoju so bolj pozorne na rdečo, rumeno in črno barvo, slabše pa 

zaznavajo belo, zeleno in modro. 

 

Koreografija: 

• koraki, ki jih uporabljamo pri Zumba fitness programu so primerni za osebe z motnjo 

v duševnem razvoju; 

• vsaka koreografija naj vsebuje od tri do največ štiri različne korake; 

• začetne koreografije naj vsebujejo najbolj preproste elemente gibanja nog in rok. Npr. 

korak-dotik, dvojni korak, osnovni merengue korak…; 

• pri sestavljanju koreografije pazimo, da korake ponavljamo dalj časa. To pomeni, da 

združimo dva glasbena dela na en korak, tako pridobimo čas za učenje koraka; 

• ko vadečih osvojijo gibanje nog, temu dodamo še gibanje rok; 

• gibanja rok naj bodo koordinacijsko enostavna, saj imajo osebe z motnjo v duševnem 

razvoju težave v koordinaciji gibanja nog in rok hkrati; 

• kompleksnost koreografij spreminjamo glede na sposobnost vadečih. Včasih imamo 

bolj sposobne posameznike, včasih manj. Korake in število korakov v koreografiji 

prilagajamo glede na stopnjo motnje, gibalne sposobnosti in sposobnost zapomnitve 

zaporedja korakov; 

• dolžina vadbene ure naj obsega 45 minut ali manj, odvisno od sposobnosti in 

razpoloženja vadečih; 

• med koreografijami je zaželjeno izvajati krepilne vaje v intervalih od 2 do 3 minute. 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju se na splošno manj gibajo, njihov tonus je 

povečan oziroma zmanjšan in zaradi tega so te vaje za njih še posebej priporočljive; 

• vsako uro dodamo do tri nove korake. Število je odvisno, kako sposobne posameznike 

z motnjo v duševnem razvoju imamo; 

• že naučene korake ponavljamo skozi več ur, da jih vadeči avtomatizirajo; 

• pri učenju korakov sledimo naslednjim didaktičnim načelom; od lažjega k težjemu, od 

znanega k neznanemu;  

• koreografija naj bo sestavljena tako, da ji bodo lahko sledili vsi vadeči; 

• že znane korake je priporočljivo uporabiti na začetku ure. Tako privabimo vadeče k 

sodelovanju, začnejo zaupati svojim sposobnostim in se primerno ogrejejo; 
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• vedno težimo k temu, da koreografije vključujejo zabavne gibe ob katerih se vadeči 

nasmejijo. Tako poskrbimo za pozitivno vzdušje med uro in za motivacijo za nadaljnje 

obiskovanje ur; 

• pozorni smo na to, da v koreografijah koraki »stečejo«, kar pomeni, da lahko 

vključimo čim več elementov naravnega gibanja (hoja, tek, poskoki), kar naredi uro še 

bolj zabavno: 

• v koreografiji uporabimo tudi oblike gibanja, ki smo jih kot otroci radi izvajali npr. 

vrtenje, prijemanje za roke, delo v paru, delo v skupini, ploskanje, tleskanje, vriskanje. 

Klima na vadbeni uri mora biti čim bolj podobna zabavi; 

• kadar imamo opravka s sramežljivimi in nepripravljenimi posamezniki, je za vadbo 

primeren manjši prostor, manjše amplitude gibanja in manj napora pri vadbi. Gibom, 

ki so počasnejši, nežnejši, z manjšimi amplitudami, osebe z motno v duševnem 

razvoju lažje sledijo in se počutijo varnejše in sposobnejše. Tako jih lahko pripravimo 

k sodelovanju; 

• nekatere osebe z motnjo v duševnem razvoju reagirajo silovito, če kdo vdre v njihov 

osebni prostor. Pri vadbi vadeče postavimo tako, da ima vsak posameznik dovolj 

prostora okrog sebe, da se ne počuti ogroženega. Vizualno lahko to prikažemo s »hula 

hoop« obroči; 

• pomemben je izbor glasbe. To izbiramo po ključu hitrega in poskočnega ritma ter 

spevnega besedila; 

• opazili smo, da je tudi začetek glasbe pomemben. Če nam na začetku skladbe dvigne 

srčni utrip ob samem zvoku not, bomo dosti bolj navdušeno pristopili k vadbi kot 

sicer. Pri osebah z motnjo v duševnem razvoju ni nič drugače; 

• vadečih pri vadbi ne popravljamo, razen če vidimo, da bi gibanje osebo lahko 

poškodovalo, obenem pa z lastnim zgledom kažemo, kako se morajo gibati in kakšna 

naj bo njihova drža med vadbo; 

• ko vidimo, da vadeči izvaja gib, ki bi lahko vodil do poškodbe, ne pokažemo s prstom 

nanj, ampak celotni skupini povemo ali pokažemo (odvisno od okoliščin), kako 

pravilno izvedemo gibanje; 

• vadečih nikoli ne oponašamo, kako se gibajo, da bi pokazali, kaj delajo narobe. Raje 

jih z osebnim zgledom napeljemo na ustreznejše gibanje; 
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• vedno poskrbimo za to, da se osebe z motnjo v duševnem razvoju zabavajo, sprostijo 

in dovolj intenzivno razgibajo. V prvi vrsti jim ponudimo vadbo, da lahko pozabijo na 

skrbi, se nasmejejo in družijo z drugimi ljudmi. 

8. RAZPRAVA 
Ugotovili smo, da lahko s sestavo primernih koreografij osebe z motnjo v duševnem razvoju  

sledijo zumba fitnes programu. Vadeči z motnjo v duševnem razvoju pravilno ponavljajo 

korake za inštruktorjem, pri tem pa ohranjajo motivacijo in pozornost. Sherill (2004) je v 

svojem delu zapisala, da je pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju pomembno 

spremljati odziv vsakega posameznika in glede na to sestavljati vadbene ure. To se je izkazalo 

kot dobra praksa. 

Koreografije, ki so vsebovale največ pet plesnih korakov, so si vadeči najbolje zapomnili in v 

njih tudi uživali. To smo prepoznali po njihovi mimiki, željnosti po sodelovanju in veselju, ko 

so prihajali na ure. Kakor bi rekli Bergoč in Zagorc (2000), smo uspeli pridobiti njihovo 

pozornost in jim postati idol. V kolikor bi bile koreografije prezahtevne, to pomeni, da bi 

vsebovale preveč elementov, da bi si jih osebe z motnjo v duševnem razvoju lahko zapomnile 

in jim sledile, bi naleteli na nesodelovanje. Na to sta opozorila Eichstaedt in Lavay (1992). Z 

zavračanjem sodelovanja na urah nismo imeli težav. Vadeči so bili najprej skeptični in polni 

pričakovanja, kaj se bo zgodilo in ali bodo zmogli slediti. Videli so, da lahko ponavljajo 

zumba korake, zato so sodelovali, se zabavali in obenem telovadili. S tem smo dosegli cilj. 

Izkazalo se je, da mora biti vadba razigrana, polna smeha, vključevati mora gibalne 

dejavnosti, ki smo jih izvajali kot otroci in so nam privabila nasmeh na obraz. Med take 

aktivnosti štejemo vrtenje, skakanje, držanje za roke, delo v parih, ploskanje, tleskanje, 

spuščanje različnih glasov med vadbo, smejanje … V takšnem vzdušju se vadeči počutijo kot 

otroci in energija na vadbeni uri se dviguje. Na koncu vsi odidejo nasmejani in prijetno 

utrujeni. Kakor sta zapisala Kajtna in Tušak (2003): »Poskusimo z vadbo obuditi otroka v nas, 

pa smo dosegli več kot le fiziološke učinke vadbe.«  

Še enkrat se je pokazalo, da kreativnost inštruktorja, njegova improvizacija, energija, ki jo 

izvleče iz vadečih, pomeni največ. Lahko je program dobro sestavljen in usmerjen k ciljem, 

ampak če ga inštruktor ne bo znal na primeren način predstaviti in odvoditi, ne pomaga prav 

nič. Inštruktor se mora počutiti »domačega« in mora delovati iz sebe. Pokazati mora vso svoje 

znanje, strokovno podkovanost in to zaviti v zabavno vadbo, da vadeči sploh ne vedo, da 

vadijo. Za to pa so potrebna leta izkušenj, žilica in veselja do takšnega dela. Takšne predloge 
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za delo dajejo Bergoč, Zagorc,Eichstaedt, Lavay… Za piko na i bi dodali, da mora biti 

inštruktor za osebe z motnjo v duševnem razvoju tudi v srcu z njimi. 

Ure zumba fitnesa bi lahko izpeljali v obdobju celega leta. Takrat bi lahko prišli do bolj 

natančnih rezultatov o smiselnosti števila korakov v koreografiji. Osebe z motnjo v duševnem 

razvoju bi se postopoma naučile vse zumba korake. Potem bi bilo smiselno preveriti, koliko 

korakov lahko vstavimo v zumba fitnes program, da bo še zadostoval svojemu namenu. To 

pomeni, da mu vadeči lahko z lahkoto sledijo, se pri tem zabavajo in obenem vadijo. Saj je to 

smisel zumba fitnes programa, pravijo avtorji Zumba Fitness LLC (2010). Mislimo, da bi 

število elementov v koreografiji lahko povečali, če bi vadeči poznali vse korake. V tem 

primeru je lažje hitreje spreminjati elemente v koreografiji in ob tem doseči, da vadeči sledijo 

inštruktorju.  

Pri izvajanju zumba fitnes programa smo ugotovili, da je optimalna dolžina ure 45 minut. 

Oziroma od 30 do 45 minut, odvisno koliko stare in kako sposobne vadeče imamo na uri. 

Eichstaedt in Lavay (1992) opozorita, da moramo biti pozorni pri dolžini vadbene ure, ker 

lahko pri starejših posameznikih pride do srčnega zastoja. Zato moramo nenehno preverjati 

mimiko obraza, barvo vadečega, potenje itd. V takšnih primerih se nadzor vadečega izkaže 

kot koristna praksa kot pravijo Zagorc, Zaletel in Ižanc v svojem priročniku Aerobika (1996). 

Z dolžino vadbene ure pri osebah z motnjo v duševnem razvoju ohranimo pozornost, željnost 

do sodelovanja in upoštevamo njihove kondicijske zmožnosti. Champion in Hurst (2000) 

poudarjata, če želimo, da se vadeči vračajo k nam na vadbo, moramo sestaviti uro tako, da ne 

bo ne pretežka in ne prelahka. Kaj to pomeni, vadeči se mora oznojiti, občutiti prijetno 

utrujenost, pri tem se zabavati in dobiti občutek, da zmore. Tako naredimo veliko za telo in 

duha. Vadbeno uro smo enkrat podaljšali za 15 minut. Opazili smo, da ob koncu ure vadeči 

niso bili več tako pozorni in tudi aerobna zmogljivost se je zmanjšala do te mere, da so 

pogledovali na uro, kdaj bo konec.  

Ure zumba fitnes programa smo hoteli snemati, vendar smo idejo opustili, ker je udeležence 

kamera preveč motila pri izvajanju. Če bi vztrajali pri snemanju, ne bi dobili realne slike. Z 

vidika ocenjevanja ure bi bilo boljše, če bi lahko posnetke pogledali in še natančneje ocenili 

ure zumba fitnes programa.  

Pri nadaljnjih raziskavah bi lahko pričakovali težave pri snemanju vadbenih ur. Bila bi 

možnost, da bi kamero namestili že pred prihodom vadečih v prostor, vendar se tukaj pojavi 

etično vprašanje, koliko je to pošteno od nas, strokovnih delavcev, ki nam vadeči zaupajo. 
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Bilo bi še bolj nerodno, če bi vadeči kamero odkrili. V tem primeru izgubimo vso njihovo 

zaupanje. Zaupanje pa je med najbolj pomembnimi razlogi, zakaj se vadeči vračajo k nam na 

vadbo. To sta ugotovili tudi Bergoč in Zagorc (2000). 

Zumba fitnes inštruktorji, ki so izpolnili naše vprašalnike, so mnenja, da je program dobro 

zastavljen in razumljiv. Čeprav nimajo izkušenj z vodenjem oseb s posebnimi potrebami, bi 

na podlagi zapisanih smernic želeli izpeljati prilagojeno zumba uro. 
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9. SKLEP 
Zumba fitnes je priljubljena vadba v fitnes centrih. Zanimalo nas je, ali je ob prilagoditvi  

primerna tudi za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Če je, kakšne so te prilagoditve. 

Izkazalo se je, da je vadba zanimiva tudi pri osebah z motnjo v duševnem razvoju. Z veseljem 

so prihajali na ure zumba fitnesa in se ob tem zabavali. To smo prepoznali po obrazni in 

telesni mimiki ter želji po sodelovanju. 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju pri učenju potrebujejo specifične prilagoditve. Če so te 

prilagoditve ustrezne, se bodo ob primerni težavnosti lahko naučile določenih stvari. Potrebno 

je najti ustrezne prilagoditve in določiti težavnost, ki bo motivacijska, hkrati pa bo vodila k 

uspehu. Tak način k poti do uspeha poudarjata tudi Eichstaedt in Lavay (1992) ter Sherill 

(2004). Na podlagi naših ugotovitev, se s tem pristopom strinjamo. 

Med izvajanjem ur so se nam odprla še nekatera vprašanja. Bilo bi dobro razmisliti, kako bi 

sestavili prilagojen zumba fitnes program za osebe na invalidskem vozičku ali pa mešano 

skupino oseb z motnjami v duševnem razvoju in oseb na invalidskem vozičku, ki imajo 

motnjo v duševnem razvoju. To bi predstavljalo prav poseben izziv. Zanimivo bi bilo 

preveriti, ali je takšna kombinacija sploh izvedljiva.  

Odziv inštruktorjev zumba fitnes programa je pozitiven. Vsi izprašani inštruktorji so 

navdušeni nad idejo o prilagojenem zumba fitnes programu. Menijo, da je primeren za osebe s 

težavami, natančnejše analize pa ne morejo dati, ker nimajo izkušenj z vodenjem tovrstnih ur. 

Menijo, da bi na podlagi smernic, ki smo jih podali, lahko sestavili uro zumba fitnes 

programa. 

Za nadaljnje raziskovanje in prilagajanje zumba fitnes programa bi poudarili pomen načina 

koreografiranja. Ugotovili smo, da z reduciranjem elementov med vadbo dosežemo željeni 

uspeh. Kako je s številom elementov v koreografiji, če vadeči obiskujejo ure dlje časa in se 

naučijo vse zumba korake, je zanimivo vprašanje, ki bi ga bilo smiselno preveriti. 
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11. PRILOGE 
Priloga 1. Priprava za 1. vadbeno uro 

Datum 

21. 3. 2014 

Vadbena enota 

Podajanje nove učne snovi 

Število vadečih 

6 

Cilji ure 

• spoznavanje novih pojmov, 

• koordiniranje rok in nog, 

• aktivno sodelovanje, 

• doživljanje uspeha in zadovoljstva. 
Učne oblike 

Skupinska  

Učne metode 

Metoda vodenja, metoda improvizacije, metoda demonstracije. 

Pripomočki 

Brisača, blazina, športna oprema, bidon z vodo. 

Pripravljalni del 

1. Vanessa Amorosi - Aboslutely everybody (3:46 min) 
Intro: step 

Refren: 2 step touch + zasuk 
Verse: 2 step touch 8x, cha cha mambo 8x 

(ponoviš 3x) 
Refren: 2 step touch + zasuk 4x, miganje z ritko + plosk z rokami 4 x na vsaki strani 
(ponoviš 2x) 
Glavni del 



2. Captain Jack - Iko Iko (3:22 min) 

Intro: noge v počepu + bobnanje z rokami 
Refren: March + izmenjujoče roke v zraku, kolena (2x) 

Verse: travel to side 8x L, travel to side 8x D 
(ponoviš 3x) 

Musical bridge: squat + step touch 8x 
Refren: march + izmenjujoče roke v zraku, kolena (4x) 

3. Djomla KS LuckyStars feat. Vertify – Gajba puna piva (4:07) 
Verse: V + A step 8x, 2 step touch + roke 8x 

Musical bridge: cha cha mambo spredaj 8 x, cha cha mambo zadaj 8x 
Tags: kroženje z boki (najprej v L, nato D) 

Refren: Jump with 2 step touch 
(ponoviš 2x) 

4. Los super reyes – Mirame (3:19 min) 
Intro: March + ploskanje z rokami 

Refren: Sleepy leg travel to side 2x8 
Musical bridge: Ghetto (Down) 8x (L/D) 

Verse: kroženje z boki + dress arms 
Refren: Sleepy leg travel to side 2x8 (L+D) 

(ponoviš 2x) 
Refren: Sleepy leg travel to side 4x8 (L+D) 

5. Pitbull feat Shaggy – Fired up (3:21 min) 
Intro: March + plosk z rokami 

Refren: March foward (4 step), march, march back (4 step), circle (2x) 
Verse: Travel to side 2x (L/D) 

Musical bridge: V step + Jump back (2x) 4x 
Tags: Jump to side + plosk z rokami 

(ponoviš 2x) 
6. Wisin feat Jennifer Lopez&Ricky Martin – Adrenalina (3:56 min) 

Intro: Squat + ploskanje z rokami 
Refren: Merengue box + hips shoulders 4x, R.O.M. 4x 

Musical bridge: 2 steps + betto shuffle 8x 
Verse: Single single 

Tags: Hip hop 
(ponoviš 3x) 



 

7. Yandel feat Daddy Yankee – Moviendo caderas (3:20 min) 

Intro: 4 walls (ploskanje z rokami) 4x8 
Refren: Jump + dress arms 

Verse: Jump side to side 
Musical bridge: 2 steps to side with »boom« 

 (ponoviš 3x) 
Krepilne vaje (6 min): 

Trumpet: mountain climbers 
Jean Elan: navadni trebušnjaki 

Far East Movement: dvig medenice z ozko oporo 
Garrix (Animals): jumping jack 

Garrix (Wizard): sklece s široko oporo 
Zaključni del 

Crvena jabuka&Kemal Monteno – Nekako s prolječa (4:48 min) 

Vaje za razteg mišičnih skupin; mečne, stegenske, trebušne, hrbtne, ramenske mišice 
+ globoko dihanje + umirjanje 



 

Priloga 2. Priprava za 2. vadbeno uro 

 
Datum 

28. 3. 2014 

Vadbena enota 

Podajanje nove učne snovi 

Število vadečih 

7 

Cilji ure 

• Obvladovanje svojega telesa v različnih gibih, 

• koordiniranje rok in nog, 

• aktivno sodelovanje, 

• doživljanje uspeha in zadovoljstva. 
Učne oblike 

Skupinska  

Učne metode 

Metoda vodenja, metoda improvizacije, metoda demonstracije. 

Pripomočki 

Brisača, blazina, športna oprema, bidon z vodo. 

Pripravljalni del 

1. Vanessa Amorosi - Aboslutely everybody (3:46 min) 
Intro: Step 

Refren: 2 step touch + zasuk 
Verse: 2 step touch 8x, cha cha mambo 8x 

(ponoviš 3x) 
Refren: 2 step touch + zasuk 4x, miganje z ritko + plosk z rokami 4 x na vsaki strani (ponoviš 
2x) 
Glavni del 

2. Lidija Bačić – Viski (3:17 min) 



 

Intro: Polka move 

Verse: Salsa F&B fitnes variation (polka) 
Musical bridge: Knees high 

Refren: Dvojice; Polka 
3. Djomla KS LuckyStars feat. Vertify – Gajba puna piva (4:07) 

Verse: V + A step 8x, 2 step touch + roke 8x 
Musical bridge: Cha cha mambo spredaj 8 x, cha cha mambo zadaj 8x 

Tags: Kroženje z boki (najprej v L, nato D) 
Refren: Jump with 2 step touch 

(ponoviš 2x) 
4. Los super reyes – Mirame (3:19 min) 

Intro: March + ploskanje z rokami 
Refren: Sleepy leg travel to side 2x8 

Musical bridge: Ghetto (Down) 8x (L/D) 
Verse: kroženje z boki + dress arms 

Refren: Sleepy leg travel to side 2x8 (L+D) 
(ponoviš 2x) 

Refren: Sleepy leg travel to side 4x8 (L+D) 
5. Pitbull feat Shaggy – Fired up (3:21 min) 

Intro: March + plosk z rokami 
Refren: March foward (4 step), march, march back (4 step), circle (2x) 

Verse: Travel to side 2x (L/D) 
Musical bridge: V step + Jump back (2x) 4x 

Tags: Jump to side + plosk z rokami 
(ponoviš 2x) 

6. Wisin feat Jennifer Lopez&Ricky Martin – Adrenalina (3:56 min) 
Intro: Squat + ploskanje z rokami 

Refren: Merengue box + hips shoulders 4x, R.O.M. 4x 
Musical bridge: 2 steps + betto shuffle 8x 

Verse: Single single 
Tags: Hip hop 

(ponoviš 3x) 
7. Yandel feat Daddy Yankee – Moviendo caderas (3:20 min) 

Intro: 4 walls (ploskanje z rokami) 4x8 
Refren: Jump + dress arms 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verse: Jump side to side 

Musical bridge: 2 steps to side with »boom« 
(ponoviš 3x) 

Krepilne vaje (6 min): 
Trumpet: mountain climbers 

Jean Elan: navadni trebušnjaki 
Far East Movement: dvig medenice z ozko oporo 

Garrix (Animals): jumping jack 
Garrix (Wizard): sklece s široko oporo 

Zaključni del 

Crvena jabuka&Kemal Monteno – Nekako s prolječa (4:48 min) 

Vaje za razteg mišičnih skupin; mečne, stegenske, trebušne, hrbtne, ramenske mišice + 
globoko dihanje + umirjanje 



 

Priloga 3. Priprava za 3. vadbeno uro 

Datum 

4. 4. 2014 

Vadbena enota 

Podajanje nove učne snovi 

Število vadečih 

7 

Cilji ure 

• Obvladovanje svojega telesa v različnih gibih, 

• koordiniranje rok in nog, 

• pomnjenje zaporedja gibov, 

• aktivno sodelovanje, 

• doživljanje uspeha in zadovoljstva. 
Učne oblike 

Skupinska  

Učne metode 

Metoda vodenja, metoda improvizacije, metoda demonstracije. 

Pripomočki 

Brisača, blazina, športna oprema, bidon z vodo. 

Pripravljalni del 

1. Vanessa Amorosi - Aboslutely everybody (3:46 min) 
Intro: Step 

Refren: 2 step touch + zasuk 
Verse: 2 step touch 8x, cha cha mambo 8x 

(ponoviš 3x) 
Refren: 2 step touch + zasuk 4x, miganje z ritko + plosk z rokami 4 x na vsaki strani 
(ponoviš 2x) 
Glavni del 

2. Lidija Bačić – Viski (3:17 min) 



 

Intro: Polka move 

Verse: Salsa F&B fitnes variation (polka) 
Musical bridge: Knees high 

Refren: Dvojice; Polka 
3. Djomla KS LuckyStars feat. Vertify – Gajba puna piva (4:07) 

Verse: V + A step 8x, 2 step touch + roke 8x 
Musical bridge: Cha cha mambo spredaj 8 x, cha cha mambo zadaj 8x 

Tags: Kroženje z boki (najprej v L, nato D) 
Refren: Jump with 2 step touch 

(ponoviš 2x) 
4. Los super reyes – Mirame (3:19 min) 

Intro: March + ploskanje z rokami 
Refren: Sleepy leg travel to side 2x8 

Musical bridge: Ghetto (Down) 8x (L/D) 
Verse: kroženje z boki + dress arms 

Refren: Sleepy leg travel to side 2x8 (L+D) 
(ponoviš 2x) 

Refren: Sleepy leg travel to side 4x8 (L+D) 
5. J Balvin – Tranquila (3:21 min) 

Intro: March 
Refren: Knee lift (under under pull) 16x 

Musical bridge: Beat (of side step) 
Verse: 4 steps back & 4 steps foward (2x) 

(ponoviš 3x) 
6. Wisin feat Jennifer Lopez&Ricky Martin – Adrenalina (3:56 min) 

Intro: Squat + ploskanje z rokami 
Refren: Merengue box + hips shoulders 4x, R.O.M. 4x 

Musical bridge: 2 steps + betto shuffle 8x 
Verse: Single single 

Tags: Hip hop 
(ponoviš 3x) 

7. Yandel feat Daddy Yankee – Moviendo caderas (3:20 min) 
Intro: 4 walls (ploskanje z rokami) 4x8 

Refren: Jump + dress arms 
Verse: Jump side to side 



 

 

Musical bridge: 2 steps to side with »boom« 

(ponoviš 3x) 
Krepilne vaje (6 min): 

Trumpet: mountain climbers 
Jean Elan: dvig trupa leže (navadni trebušnjaki) 

Far East Movement: dvig medenice z ozko oporo 
Garrix (Animals): jumping jack 

Garrix (Wizard): sklece s široko oporo 
Zaključni del 

Crvena jabuka&Kemal Monteno – Nekako s prolječa (4:48 min) 
Vaje za razteg mišičnih skupin; mečne, stegenske, trebušne, hrbtne, ramenske mišice + 
globoko dihanje + umirjanje 



 

Priloga 4. Priprava za 4. vadbeno uro 

Datum 

11. 4. 2014 

Vadbena enota 

Podajanje nove učne snovi 

Število vadečih 

7 

Cilji ure 

• Obvladovanje svojega telesa v različnih gibih, 

• koordiniranje rok in nog, 

• pomnjenje zaporedja gibov, 

• aktivno sodelovanje, 

• orientiranje v prostoru, 

• doživljanje uspeha in zadovoljstva. 

Učne oblike 

Skupinska  

Učne metode 

Metoda vodenja, metoda improvizacije, metoda demonstracije. 

Pripomočki 

Brisača, blazina, športna oprema, bidon z vodo. 

Pripravljalni del 

1. Dj Tambuktu – Obladi oblada (remix) (2:44 min) 

Intro: March 
Verse: Knee high 2x8 

Musical bridge: 2 steps to side + arm variation 4x 
Refren: Jump side to side + arm variation 2x 

Glavni del 

2. Lidija Bačić – Viski (3:17 min) 



 

Intro: Polka move 

Verse: Salsa F&B fitnes variation (polka) 
Musical bridge: Knees high 

Refren: Dvojice; Polka 
3. Michel Telo feat Pitbull – Ai se eu te pego (4:06 min) 

Intro: Destroza 
Verse: Sleepy leg (travel to side, get low) 

Refren: 4 steps foward, 4 steps back (2x) 
Musical bridge: One leg hip hop 2x4 

(ponoviš 4x) 
4. Los super reyes – Mirame (3:19 min) 

Intro: March + ploskanje z rokami 
Refren: Sleepy leg travel to side 2x8 

Musical bridge: Ghetto (Down) 8x (L/D) 
Verse: kroženje z boki + dress arms 

Refren: Sleepy leg travel to side 2x8 (L+D) 
(ponoviš 2x) 

Refren: Sleepy leg travel to side 4x8 (L+D) 
5. J Balvin – Tranquila (3:21 min) 

Intro: March 
Refren: Knee lift (under under pull) 16x 

Musical bridge: Beat (of side step) 
Verse: 4 steps back & 4 steps foward (2x) 

(ponoviš 3x) 
6. Wisin feat Jennifer Lopez&Ricky Martin – Adrenalina (3:56 min) 

Intro: Squat + ploskanje z rokami 
Refren: Merengue box + hips shoulders 4x, R.O.M. 4x 

Musical bridge: 2 steps + betto shuffle 8x 
Verse: Single single 

Tags: Hip hop 
(ponoviš 3x) 

7. Yandel feat Daddy Yankee – Moviendo caderas (3:20 min) 
Intro: 4 walls (ploskanje z rokami) 4x8 

Refren: Jump + dress arms 
Verse: Jump side to side 



 

 

 

 

 

 

 

 

Musical bridge: 2 steps to side with »boom« 

(ponoviš 3x) 
Krepilne vaje (6 min): 

Trumpet: mountain climbers 
Jean Elan: dvig trupa leže (navadni trebušnjaki) 

Far East Movement: dvig medenice z ozko oporo 
Garrix (Animals): jumping jack 

Garrix (Wizard): sklece s široko oporo 
Zaključni del 

Crvena jabuka&Kemal Monteno – Nekako s prolječa (4:48 min) 
Vaje za razteg mišičnih skupin; mečne, stegenske, trebušne, hrbtne, ramenske mišice + 
globoko dihanje + umirjanje 



 

Priloga 5. Priprava za 5. vadbeno uro 

Datum 

18. 4. 2014 

Vadbena enota 

Podajanje nove učne snovi 

Število vadečih 

7 

Cilji ure 

• Obvladovanje svojega telesa v različnih gibih, 

• koordiniranje rok in nog, 

• pomnjenje zaporedja gibov, 

• aktivno sodelovanje, 

• doživljanje uspeha in zadovoljstva. 
Učne oblike 

Skupinska  

Učne metode 

Metoda vodenja, metoda improvizacije, metoda demonstracije. 

Pripomočki 

Brisača, blazina, športna oprema, bidon z vodo. 

Pripravljalni del 

1. Vanessa Amorosi - Aboslutely everybody (3:46 min) 

Intro: Step 
Refren: 2 step touch + zasuk 

Verse: 2 step touch 8x, cha cha mambo 8x 
(ponoviš 3x) 

Refren: 2 step touch + zasuk 4x, miganje z ritko + plosk z rokami 4 x na vsaki strani 
(ponoviš 2x) 

Glavni del 

2. Lidija Bačić – Viski (3:17 min) 



 

Intro: Polka move 

Verse: Salsa F&B fitnes variation (polka) 
Musical bridge: Knees high 

Refren: Dvojice; Polka 
3. Michel Telo feat Pitbull – Ai se eu te pego (4:06 min) 

Intro: Destroza 
Verse: Sleepy leg (travel to side, get low) 

Refren: 4 steps foward, 4 steps back (2x) 
Musical bridge: One leg hip hop 2x4 

(ponoviš 4x) 
4. Los super reyes – Mirame (3:19 min) 

Intro: March + ploskanje z rokami 
Refren: Sleepy leg travel to side 2x8 

Musical bridge: Ghetto (Down) 8x (L/D) 
Verse: kroženje z boki + dress arms 

Refren: Sleepy leg travel to side 2x8 (L+D) 
(ponoviš 2x) 

Refren: Sleepy leg travel to side 4x8 (L+D) 
5. J Balvin – Tranquila (3:21 min) 

Intro: March 
Refren: Knee lift (under under pull) 16x 

Musical bridge: Beat (of side step) 
Verse: 4 steps back & 4 steps foward (2x) 

(ponoviš 3x) 
6. Wisin feat Jennifer Lopez&Ricky Martin – Adrenalina (3:56 min) 

Intro: Squat + ploskanje z rokami 
Refren: Merengue box + hips shoulders 4x, R.O.M. 4x 

Musical bridge: 2 steps + betto shuffle 8x 
Verse: Single single 

Tags: Hip hop 
(ponoviš 3x) 

7. Yandel feat Daddy Yankee – Moviendo caderas (3:20 min) 
Intro: 4 walls (ploskanje z rokami) 4x8 

Refren: Jump + dress arms 
Verse: Jump side to side 



 

 

Priloga 6. Obrazec za analizo vadbene ure 

KOREOGRAFIJA               OPOMBE 

Primernost korakov  

Izvedba gibalnih 

struktur 

 

Povezanost korakov 

v koreografijo 

 

Kombinacija rok in 

nog 

 

 

INŠTRUKTOR                    OPOMBE 

Uresničitev ciljev  

Opazovanje vadečih  

Vzdušje na vadbi  

Musical bridge: 2 steps to side with »boom« 

(ponoviš 3x) 
Krepilne vaje (6 min): 

Trumpet: mountain climbers 
Jean Elan: dvig trupa leže (navadni trebušnjaki) 

Far East Movement: dvig medenice z ozko oporo 
Garrix (Animals): jumping jack 

Garrix (Wizard): sklece s široko oporo 
Zaključni del 

Crvena jabuka&Kemal Monteno – Nekako s prolječa (4:48 min) 
Vaje za razteg mišičnih skupin; mečne, stegenske, trebušne, hrbtne, ramenske mišice + 
globoko dihanje + umirjanje. 



 

Motiviranje vadečih  

Povezanost vadečih 

in inštruktorja 

 

Red in disciplina na 

vadbi 

 

Izvedba koreografije  

Improvizacija  

Demonstracija  

Učenje korakov  

 

OKOLJE                              OPOMBE 

Temperatura  

Prezračevanje  

Glasba  

Svetloba  

Velikost  

 

VADEČI                               OPOMBE 

Gibanje osebe in 

izvajanje elementov 

 

Drža telesa  

Mimika obraza  



 

Glas  

Mišični tonus  

Pokrivanje prostora 

in osebni prostor 

 

Sodelovanje  

 

Priloga 7. Vprašalnik za zumba fitnes inštruktorje 

Lepo pozdravljeni! 

Sem Tina Korošec, absolventka specialne in rehabilitacijske pedagogike v Ljubljani. Študij 

zaključujem z diplomskim delom, katerega tema je Prilagojen zumba fitnes program za 

mladostnike in odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. Obračam se na Vas, da mi 

pomagate zbrati še zadnje ideje za prilagoditev programa. Spodaj so navedene smernice 

prilagojenega zumba fitnes programa, prosim Vas, da si vzamete nekaj minut, jih preberete in 

odgovorite na 5 vprašanj. 

Najlepše se Vam zahvaljujem za Vaše odgovore! 

 

Smernice prilagojenega zumba fitnes programa 

Inštruktor: 

• je v prvi vrsti motivator in strokovni delavec, ki deluje preventivno glede poškodb; 

• na vadbeno uro pride vedno pripravljen, z avtomatiziranimi koreografijami, da se 

lahko posveti opazovanju vadečih; 

• mora biti dober improvizator, saj se mora v primeru, da vadeči korakov ne usvojijo, 

domisliti, kako jih bo med koreografijo naučil, 

• poskrbeti mora za dobro vzdušje na vadbi;  osebe z motnjo v duševnem razvoju hitro 

izgubijo pozornost, zato jim pri ohranjanju  te pomaga pozitivna klima; 

• poskrbeti mora, da so vsi vadeči na uri uspešni v smislu, da na koncu ure ponovijo 

korake; 

• z vzpodbudnimi besedami, vzkliki, nasmehom, prijetno mimiko obraza vadečim 

ohranja pozornost in jim pričara prijetno klimo med vadbo; pri osebah z motnjo v 

duševnem razvoju je to še toliko pomembnejši faktor, saj potrebujejo potrditev, 

takojšnjo povratno informacijo; 



 

• vadeče motivira z izborom glasbe, ki mora biti čim bolj poskočna in hitrih ritmov; 

vključi aktualno glasbo z glasbenih lestvic in sestavi zanimivo, ne preveč kompleksno 

koreografijo; 

• posluša želje vadečih glede izbora glasbe in vsako uro doda kakšno glasbo po 

predlogu vadečih; 

• pred uro napove potek programa, ki ga je pripravil, saj se osebe z motnjo v duševnem 

razvoju lažje pripravijo na aktivnost, če imajo predstavo o tem, kaj bodo počele; 

• ob začetku ure z vadečimi vzpostavi stik, izreče nekaj besed, da prebije led; 

• do vadečih mora biti prijazen, obenem pa jim mora predstavljati avtoriteto; ustvariti 

mora red in disciplino že prvo uro, saj morajo osebe z motnjo v duševnem razvoju 

vedeti, kdo je glavni; 

• če kateri od vadečih sprva ne želi sodelovati, ga ne sili k vadbi, da mu priložnost, da 

uro pogleda in se potem odloči, ali želi sodelovati;  oseb z motnjo v duševnem razvoju 

je strah neuspeha in se najprej želijo prepričati, ali bodo aktivnost zmogle, šele nato 

pristopijo k aktivnosti; 

• pozoren je na reakcije vadečih, zato jih mora nenehno opazovati in se prilagajati 

njihovim odzivom; včasih vadečim kakšen korak ne gre, takrat mora uporabiti 

sposobnost improviziranja in učenje koraka podaljšati skozi več glasbenih fraz; 

• oblečen je čim bolj vpadljivo, da vzpodbudi pozornost pri vadečih; osebe z motnjo v 

duševnem razvoju so bolj pozorne na rdečo, rumeno in črno barvo, slabše pa 

zaznavajo belo, zeleno in modro. 

Koreografija: 

• koraki, ki jih uporabljamo pri zumba fitnes programu so primerni za osebe z motnjo v 

duševnem razvoju; 

• vsaka koreografija naj vsebuje  tri do največ štiri različne korake; 

• začetne koreografije naj vsebujejo najbolj preproste elemente gibanja nog in rok; npr. 

korak-dotik, dvojni korak, osnovni merengue korak …; 

• pri sestavljanju koreografije pazimo, da korake ponavljamo dalj časa; to pomeni, da 

združimo dva glasbena dela na en korak, tako pridobimo čas za učenje koraka; 

• ko vadeči usvojijo gibanje nog, temu dodamo še gibanje rok; 

• gibanja rok naj bodo koordinacijsko enostavna, saj imajo osebe z motnjo v duševnem 

razvoju težave v koordinaciji gibanja nog in rok hkrati; 



 

• kompleksnost koreografij spreminjamo glede na sposobnost vadečih; včasih imamo 

bolj sposobne posameznike, včasih manj. Korake in število korakov v koreografiji 

prilagajamo glede na stopnjo motnje, gibalne sposobnosti in sposobnost zapomnitve 

zaporedja korakov; 

• ura naj bo dolga 45 minut ali manj, odvisno od sposobnosti in razpoloženja vadečih; 

• med koreografijami je zaželeno izvajati krepilne vaje v intervalih  2 do 3 minute; 

osebe z motnjo v duševnem razvoju se na splošno manj gibajo, njihov tonus je 

povečan oziroma zmanjšan in zaradi tega so te vaje za njih še posebej priporočljive; 

• vsako uro dodamo do tri nove korake; število je odvisno od tega, kako sposobne 

posameznike z motnjo v duševnem razvoju imamo; 

• že naučene korake ponavljamo  več ur, da jih vadeči avtomatizirajo; 

• pri učenju korakov sledimo naslednjim didaktičnim načelom; od lažjega k težjemu, od 

znanega k neznanemu;  

• vadba naj bo sestavljena tako, da ji bodo lahko sledili vsi vadeči; 

• že znane korake je priporočljivo uporabiti na začetku ure, da privabimo vadeče k 

sodelovanju, da začnejo zaupati svojim sposobnostim in da se primerno ogrejejo; 

• vedno si prizadevamo, da  koreografije vključujejo zabavne gibe, ob katerih se vadeči 

nasmejijo; tako poskrbimo za pozitivno vzdušje med uro in za motivacijo za nadaljnje 

obiskovanje ur; 

• vadečih pri vadbi ne popravljamo, razen če vidimo, da bi gibanje osebo lahko 

poškodovalo, obenem pa z lastnim zgledom kažemo, kako se morajo gibati in kakšna 

naj bo njihova drža med vadbo; 

• vadečih nikoli ne oponašamo, kako se gibajo, da bi pokazali, kaj delajo narobe; raje jih 

z osebnim zgledom napeljemo na ustreznejše gibanje; 

• za konec še; vedno poskrbimo za to, da se osebe z motnjo v duševnem razvoju 

zabavajo, se sprostijo in razgibajo;  v prvi vrsti jim ponudimo vadbo, da lahko 

pozabijo na skrbi, se nasmejejo in družijo z drugimi ljudmi. 

 

 

 

 

 



 

Vprašanja 

 
1. Koliko časa že vodite skupinske vadbe? ____________________________________. 

2. Kaj se Vam zdi najpomembneje pri vodenju skupinskih vadb? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

3. Je v tem času že prišla oseba z motnjo v duševnem razvoju na vašo vadbo? Če je, kako 

ste vodili uro? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

4. Ali bi glede na smernice lahko sestavili uro prilagojenega zumba fitnes programa?  

_______________________________________________________________________. 

5. Imate kakšen predlog, kako bi lahko prilagojeni zumba fitnes program še izboljšali? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

 

 


