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POVZETEK 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti gibalne sposobnosti in spretnosti štiriletne 

deklice, ki je bila v času raziskave usmerjena kot otrok z zmerno govorno jezikovno motnjo 

in lažjo gibalno oviranostjo. S pomočjo inštrumentarija ABC gibanja smo spremljali in 

vrednotili gibalno kompetentnost deklice. Ugotovili smo, da je imela deklica gibalne težave 

na vseh področjih merjenja (spretnost rok, spretnosti z žogo, statično in dinamično 

ravnotežje). Največ težav je imela na področju statičnega in dinamičnega ravnotežja. 

Pripravili smo gibalni program, ki se je izvajal trikrat do štirikrat tedensko. Po tridesetih 

srečanjih smo ponovno preverili gibalne sposobnosti in spretnosti deklice. Gibalni program 

je sestavni del magistrskega dela. 

Ugotovili smo napredek na vseh področjih merjenja. Izboljšala se je predvsem kvaliteta 

gibanja, ki je odraz izboljšanja ravnotežja. 

 

Ključne besede: Inštrumentarij ABC gibanja, študija primera, zaostanek v razvoju, gibalne 

sposobnosti in spretnosti. 

  



   
 

 
 

  



   
 

 
 

Monitoring and evaluation of motor capabilities and skills in a girl with a development 

setback 

 

SUMMARY 

The purpose of this master's dissertation was to determine the locomotor skills and abilities 

of a four-year old girl, who was, during the time of research, diagnosed as a child with a 

moderate speech and language disorder and a mild physical impairment. With the help of 

the instrument ABC movement, we monitored and evaluated the physical competence of 

the girl. We found out that the girl had locomotor problems in all areas of measurement 

(hand skills, skills with a ball, static and dynamic balance). Most of the problems were in 

the field of static and dynamic balance. We prepared an exercise program, which was 

implemented three to four times a week. After 30 meeting, we rechecked the locomotor 

skills and abilities of the girl. The exercise program is an integral part of the master’s thesis. 

We found progress in all areas of the measurement. The biggest improvement was in the 

quality of the movement, which is a reflection of the improvement of balance. 

 

Key words: instrument of the ABC movement, a case study, stunt of growth, locomotor 

skills and abilities.   
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I    UVOD 

Začetki gibanja segajo daleč v prazgodovino, ko so naši predniki gibanje uporabljali v 

namene preživetja. Lovili so živali, se izogibali nevarnostim, skakali so čez potoke ter se 

selili iz kraja v kraj. Vse to pa jim je omogočalo gibanje. Starši so bili svojim otrokom 

gibalni zgled, otroci so se glede na svoje gibalne sposobnosti in spretnosti preizkušali in se 

učili gibalnih dejavnosti. Otroci so se gibanja učili skozi igro (Videmšek, Tomazini in 

Grojzdek, 2007). 

Gibalne dejavnosti so najbolj pomembne v prvih treh letih življenja, ko otrok preko 

izkustvenega učenja uri svoje gibalne sposobnosti ter se uči gibalnih spretnosti. Zato ima 

vrtec v tem otrokovem obdobju zelo pomembno in ključno vlogo. Še posebej to velja za 

otroke, ki so gibalno ovirani (Zajec idr., 2010). 

Veliko vlogo pri otrokovem gibalnem razvoju ima družina, ki je pomemben dejavnik pri 

vključevanju otroka v gibalne dejavnosti ter spodbujanju in učenju gibalnih spretnosti in 

sposobnosti. Videmšek in Visinski (2001) sta mnenja, da ima družina še toliko večji vpliv 

na gibalni razvoj otrok, ki imajo gibalne težave. Ti otroci potrebujejo veliko spodbud in 

prilagoditev, da usvojijo in pridobijo gibalne spretnosti, saj so njihove gibalne sposobnosti 

zmanjšane. 

Pauli in Kisch (1996) pravita, da ima gibanje v otrokovem življenju ključno vlogo. 

Posamezniki, ki so zaradi različnih vzrokov omejeni na gibalnem področju, imajo težave 

tudi pri komunikaciji in socialnih stikih. Gibanje in zaznavanje sta soodvisna faktorja, če 

otrok ne more sprejeti čutnih dražljajev, jih tudi ne more predelati. Posledično je okrnjena 

njegova čutna zaznava in ne more razviti sposobnosti gibanja. Sposobnost gibanja je 

osnova za razvoj inteligence, saj otroci z gibanjem raziskujejo svojo okolico in si nabirajo 

zelo dragocene izkušnje. 
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II    TEORETIČNE OSNOVE 

1 GIBANJE V RAZVOJU POSAMEZNIKA 

Gibanje sega že v prazgodovino, kar nam pričajo različna arheološka odkritja v 

pragozdovih Južne Amerike, Afrike in Oceanije. Človek je moral vsako spremembo 

svojega bivališča prilagoditi tudi svojim gibalnim sposobnostim. Sčasoma je prehajal iz 

nižjih na višjo gibalno raven. Z borbo za preživetje je hkrati z gibalnim razvojem razvijal 

tudi telesni in duševni razvoj (Pistotnik, 1999). 

Videmšek, Tomazini in Grojzdek (2007) menijo, da je gibanje za otroke zelo pomembno. 

Gibanje sega daleč v preteklost, ko so se ljudje gibali zaradi lastnega preživetja (skakali so 

čez potoke, selili so se iz kraja v kraj, tekli so pred živalmi ter si na različne načine iskali 

hrano). Odrasli so svoje gibalne izkušnje delili skupaj s svojimi otroki, otroci pa so glede 

na svoje gibalne sposobnosti in spretnosti svoje gibalne vzorce prilagajali. Otroci so se 

gibanja učili skozi zelo pomembno komponento, ki jo danes imenujmo igra. 

Gibalna dejavnost je v predšolskem obdobju še toliko bolj pomembna in ključna, da se 

otrok razvije v zdravo in samozavestno osebo. Če ni zadovoljena otrokova potreba po 

gibanju, se začnejo pojavljati različne oblike nespečnosti, nemirnost ali celo agresivnost 

(Videmšek, Tomazini in Grojzdek 2007). 

Zajec idr. (2010) poudarjajo pomen zgodnje gibalne vzgoje v predšolskem obdobju pri 

celovitem razvoju otroka, saj otrok večino svojega časa preživi v vrtcu, zato je še posebej 

pomembno, da vzgojiteljice in ostali strokovni delavci, ki delajo z otroki, še posebej z 

gibalno oviranim otrokom, veliko pozornosti posvečajo optimalnemu celostnemu razvoju 

otroka. 

Čigon, Kranjc in Vidmar (2013) pravijo, da je gibanje za navezovanje socialnih odnosov 

izredno pomembno v vsakem življenjskem obdobju, še zlasti pa v predšolskem obdobju, ki 

od otroka zahteva zrelost na vseh področjih razvoja, še posebej pomembni pa sta gibalna 

in kognitivna zrelost, ki sta med seboj tesno povezani. Gibanje je gibalno-čutna izkušnja, 

ki jih otroci z gibalnimi težavami drugače pridobivajo in zaznavajo. Pri učenju gibanja in 

pridobivanju izkušenj je zlasti pomembna senzorna integracija, ki ima v otrokovem razvoju 

izredno pomembno funkcijo. 
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2 ZGODOVINSKI RAZVOJ GIBANJA 

Kosec (1974) opisuje, kako se je gibalna vzgoja razvijala od samega začetka nastanka 

človeštva. V prazgodovini se ljudje niso načrtno gibali in svojega gibanja zavestno 

ponavljali, ampak jim je samo gibanje omogočalo preživetje (lovljenje živali, skrivanje 

pred sovražniki). Najbolj pomembno mesto je v zgodovini zavzemala antična Grčija, ki je 

telesno vzgojo opevala na različne načine. Stari Grki so govorili, da je dobra telesna 

pripravljenost temelj za dobro telesno počutje in lepoto. V zgodovini razvoja gibanja  

Kosec ugotavlja, da predšolskim otrokom ni bilo namenjeno veliko pozornosti na področju 

gibanja. Da se je začelo več pozornosti posvečati gibanju otroka, gre zasluga predvsem 

razvoju psihologije predšolskega otroka, pedagogike, filozofije, anatomije in biologije. 

Kosec (1974) pravi, da je za zdrav razvoj otrok pomembno, da odrasle osebe otroke 

spodbujajo h gibanju, da otroci zadovoljujejo svoje telesne potrebe z gibanjem. Z različnimi 

vajami otroku omogočamo, da se optimalno razvijajo, otroke odrasli učijo lastne skrbi in 

varnosti za sebe. 

2.1 Vpliv gibanja na zdravje otrok 

V današnjem času si zaradi hitrega tempa življenja ne vzamemo več časa za kvalitetno 

prehrano in gibanje, ki sta zraven drugih dejavnikov zelo pomembna za posameznikovo 

zdravje. Gibanje je zlasti pomembno za zdrav razvoj otrok, ki vodi kasneje v zdrav 

življenjski slog (Videmšek in Pišot, 2007). 

Družina je tista, ki je prva v otrokovem življenju, ki mu daje pobude in motivacijo za 

gibanje. Starši in sorodniki se morajo zavedati dejstva, da je intelektualni razvoj otroka 

tesno povezan z gibalnim razvojem, zato je pomembno, da velik poudarek dajejo gibanju, 

takoj ko se otrok začne plaziti in laziti. Starši se naj čim več časa ukvarjajo in igrajo s 

svojim otrokom ter spodbujajo njegove gibalne sposobnosti. Še posebej je spodbuda 

pomembna pri otrocih, ki imajo zaradi različnih vzrokov težave pri gibanju in potrebujejo 

za svoj gibalni razvoj dodatno spodbudo in pomoč (Videmšek in Visinski, 2001). 

Pri gibanju imajo pomembno vlogo socialni odnosi med vrstniki. Vrstniki imajo za razliko 

od staršev na svoje vrstnike večji vpliv in so večja spodbuda otrokom, da se gibljejo. Zlasti 

je podatek pomemben za otroke, ki imajo gibalne težave. Posledično imajo do gibanja večji 
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odpor, saj so pri gibalnih nalogah večkrat neuspešni. Vrstniki jih lahko na tem področju 

spodbujajo in pomagajo, da svoje gibalne ovire premostijo (Smoll, Magill in Ash, 1988). 

3 UČENJE V POVEZAVI Z GIBANJEM 

Otroci se radi gibljejo in so telesno aktivni. Ko opazujemo otroke pri njihovem gibanju, se 

zdi, da otroci neverjetno uživajo ob plezanju, teku, skakanju, vrtenju in raziskovanju 

njihovega telesa in gibalnih zmožnostih, ki jih imajo. Lastne gibalne izkušnje so temelj v 

razvoju vsakega otroka in učenja, česar se morajo zavedati vsi, ki so na kakršen koli način 

povezani z otrokovim gibanjem (Doherty in Bailey, 2003). 

Glede na raziskave, ki so bile narejene na področju gibanja otrok, Dorothey in Bailey 

(2003) ugotavljata naslednje: 

 Gibalna dejavnost igra prvo in najbolj pomembno vlogo pri igri dojenčkov. 

 Otroci po vsem svetu sodelujejo v obeh oblikah gibalnih dejavnosti, spontani igri 

in igri s pravili. 

 Večina otrok bo raje izbrala gibalno aktivnost kot katero koli drugo igro. 

 Gibalna sposobnost je največji faktor, ki vpliva na sprejemanje posameznika pri 

otrocih vseh starosti. 

 Redna gibalna aktivnost daje pomembne pozitivne učinke na psihični, mentalni in 

emocionalni vidik razvoja otroka. 

Davies (1995) meni, da je gibanje temelj našega vsakdanjega življenja in da je izredno 

pomembno, da posvečamo veliko pozornosti otrokom, ki imajo težave na gibalnem 

področju. Gibanje je za majhne otroke zelo pomembno, saj z gibanjem spoznavajo okolje, 

v katerem živijo ter spoznavajo svoje telo. 

Posamezniki, ki se zaradi različnih vzrokov ne morejo gibati, so omejeni tudi pri 

komunikaciji in socialnih stikih. Gibanje in zaznavanje sta soodvisna faktorja, če otrok ne 

more sprejeti čutnih dražljajev, jih tudi ne more predelati. Posledično je okrnjena njegova 

čutna zaznava in ne more razviti sposobnosti gibanja. Sposobnost gibanja je osnova za 

razvoj inteligence, saj otroci z gibanjem raziskujejo svojo okolico in si nabirajo zelo 

dragocene izkušnje (Pauli in Kisch, 1996).   

Dojenček že od rojstva svoje želje in potrebe izraža skozi gibanje, vsak ima svoj način 

izražanja, s katerim staršem sporoča, kaj želi in potrebuje. Že pri dojenčku lahko starši 
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opazijo, da bo imel morda otrok težave na področju gibanja, če že v ranem otroštvu ne pride 

do ustreznih oblik gibanja. 

Majhni otroci se samodejno odzivajo na gibanje odraslih oseb. Vidi, občuti ali pričakuje 

gibanje osebe, brez da bi njeno gibanje analiziral (ponavlja določene gibe za osebo). 

Gibanje omogoča celostno razvijanje otrokovih področij, kot na primer psihično, 

kognitivno, emocionalno in socialno komponento življenja (Davies, 1995). 

Gibalna znanja, ki jih pridobimo s pomočjo gibalnega učenja, lahko glede na uporabnost v 

različnih situacijah, razdelimo na dva tipa, gibalna znanja zaprtega tipa in gibalna znanja 

odprtega tipa. Gibanja zaprtega tipa so tista gibanja, ki se vedno dogajajo v nespremenljivih 

pogojih okolja in so vedno enaka, to so na primer športna gimnastika, plavanje, ples. 

Gibanja odprtega tipa so tista gibanja, ki morajo biti zaradi svojih značilnosti prilagojena 

(alpsko smučanje, prosto plezanje, košarka) (Pistotnik, 2011). 

3.1 Primerno okolje za gibalno učenje 

Že takoj po otrokovem rojstvu je pomembno, kakšno gibalno okolje ponudimo svojemu 

otroku, da se bo lahko ustrezno gibalno razvijal. Spodbudno okolje vključuje vse 

pomembne osebe, to so družina in prijatelji, prav tako je pomembno, da starši otroka ob 

njegovem gibanju ves čas spodbujajo, pri tem mu naj pustijo čim več prostih gibalnih 

izkušenj, saj se vsak posameznik le tako nauči, kaj in kako se giblje (Davies, 1995). 

3.2 Gibalno učenje 

O'Sullivan (2001) v Rugelj (2014) gibalno učenje opisuje kot splet različnih procesov, ki 

so posledica vadbe in izkušenj, ki posamezniku omogočajo, da svoje gibalne sposobnosti 

in spretnosti avtomatizira. Da pride do zadnje faze gibalnega učenja, je potrebno delovanje 

različnih procesov za delovanje osrednjega živčnega sistema. Sistemi, ki so potrebni za 

gibalno učenje, so limbičen sistem, motorični, somatosenzorični, vidni in vestibularni 

sistem.  

Pistotnik (1999) gibalno učenje opisuje kot prilagajanje posameznika na novo gibalno 

izvedbo gibalnih nalog. Z gibalnim učenjem pride do gibalnih spretnosti, ki so posledica 

učenja. Gibalno učenje je neprekinjen proces, ki glede na specifičnosti in značilnosti 

posameznika traja različno dolgo. Otrok, ki ima gibalne težave, se bo določenih gibalnih 

vzorcev učil dlje časa kot otrok, ki nima težav v razvoju. 
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3.2.1 Faze gibalnega učenja 

Prva faza motoričnega učenja je kognitivna ali začetna faza, za katero je značilno, da se 

oseba pripravi na učenje nove gibalne spretnosti. Pri tem je visoko kognitivno napeta in ves 

čas razmišlja o gibih, ki si jih mora zapomniti, pri tem poizkuša različne strategije, ki ji 

pomagajo pri učenju. Pri tej fazi se posameznik najbolj zanaša na vidne informacije. Pri tej 

fazi učenja je pomembno, da posamezniku gibalno dejavnost prikažemo kot funkcionalno 

pomembno (če boš znal hitro teči, boš prej prišel do želene igrače) (Rugelj, 2014). Naloga 

učitelja v prvi gibalni fazi je, da otroku takoj po gibanju podaja povratne informacije, da se 

otrok ozavešča o pravilnosti gibalnih vzorcev. Učitelj mora otroku jasno predstaviti gibanje 

in pravilno izvedbo le-tega (Pistotnik, 1999). 

Druga faza motoričnega učenja je asociativna ali vmesna faza, kjer posameznik s pomočjo 

vadbe izboljšuje svoje gibalne gibe. Posameznik je lahko bolj osredotočen na samo 

kvaliteto izvedbe giba, ne več samo na to, da bo gib naredil. Pri tej fazi motoričnega učenja 

je pomembno, da posameznik svoje gibanje občuti in samostojno začne popravljati svoje 

napake (Rugelj, 2014). Naloga učitelja v tej fazi je, da otroka motivira pri gibalnem učenju, 

da otrok vztraja pri učenju in pravilni izvedbi gibalnega giba (Pistotnik, 1999). 

Zadnja faza gibalnega učenja je avtonomna ali končna faza, za katero je značilno, da je 

gibalni gib avtomatiziran (Rugelj, 2014). V tej fazi gibalnega učenja poskuša učitelj doseči, 

da se otrok začne zavedati vsakega giba in da nanj pri sami izvedbi ne misli. Cilj te faze je, 

da otrok ob gibanju uživa (Pistotnik, 1999). 

Dejavniki, ki vplivajo na gibalno učenje, so naslednji: motivacija, vadba, povratne 

informacije in prenos naučenega v funkcijo (Rugelj, 2014). 

4 GIBALNE SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI 

4.1 Struktura gibalnih sposobnosti in spretnosti 

Gibalne sposobnosti (koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, gibljivost, natančnost, 

vzdržljivost) in gibalne spretnosti (lokomotorne, manipulativne in stabilnostne) Gallahue 

in Ozmun (1998) vidita kot pomemben vidik gibalnega razvoja posameznika. Zraven 

gibalnih sposobnosti in spretnosti so pomembni tudi genski in okoljski vplivi, ki 

pomembno vplivajo na kasnejše gibalno učenje in pridobivanje gibalnih izkušenj. 
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Velik pomen ima poleg gibalnih sposobnosti tudi funkcionalna vzdržljivost, ki pa je 

odvisna od delovanja dihalnega in srčno-žilnega sistema (Zajec, Videmšek, Karpljuk in 

Štihec, 2009). 

Pistotnik (1999) pravi, da je gibanje posameznika odvisno od gibalnih sposobnosti, ki so 

naravne danosti človeka in so odvisne od različnih dejavnikov, ki človeku omogočajo, da 

doseže gibalne cilje, ki si jih je zastavil. Gibalne spretnosti pa so odvisne od gibalnih 

sposobnosti in vadbe ter učenje posameznika, da lahko uresniči gibalno nalogo. Vendar vsi 

ljudje ne bodo dosegli enake stopnje gibalnih spretnosti, saj je odvisno od dispozicije 

gibalnih sposobnosti, do katere meje se bo posameznik gibalno razvijal. Zato lahko rečemo, 

da so gibalne sposobnosti po eni strani prirojene, po drugi strani pa pridobljene 

(posamezniku je že takoj ob rojstvu dana določena stopnja gibalnih sposobnosti, s 

treningom jo lahko posameznik preseže). 

Matejek in Planinšek (2010) gibalne sposobnosti opredeljujeta kot skupek sposobnosti, s 

katerimi se ljudje rodimo in so pomembne za naše nadaljnje gibanje. V Sloveniji gibalne 

sposobnosti testiramo s Športnovzgojnim kartonom, ki so ga razvili na Fakulteti za Šport. 

Testna baterija Športnovzgojnega kartona zajema naslednje naloge: dotikanje plošče z 

roko, skok v daljino z mesta, premagovanje ovir nazaj, dviganje trupa, predklon na klopci, 

vesa v zgibi, tek na 60 metrov, tek na 600 metrov. 

4.2 Spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in telesnih 

značilnosti s Športnovzgojnim kartonom 

Strel (1996) pravi, da je Športnovzgojni karton del vzgojno-izobraževalnega dela v 

osnovnih šolah (v nadaljevanju ŠVK). S pomočjo ŠVK vseh devet let šolanja v osnovni 

šoli spremljamo učenčev telesni in gibalni razvoj. Strel meni, da šport ne vpliva na 

posameznika samo z vidika zdravega gibanja, ampak je pomembno tudi zaradi družbenega 

konteksta, ki posamezniku omogočajo, da razvija socialno komponento, ki je za nadaljnje 

življenje pomembna. 

Poljanšek (2009) je v svojem diplomskem delu s pomočjo Športnovzgojnega kartona 

raziskovala, kakšne so otrokove gibalne sposobnosti in spretnosti ter ali nam lahko 

pokažejo kakršne koli gibalne težave, ki jim je potrebno posvetiti več pozornosti. Ugotovila 

je, da imajo otroci, ki pri Športnovzgojnem kartonu v primerjavi v svojimi vrstniki dosegajo 

podpovprečne rezultate, večje tveganje za pojav gibalnih težav. Učenci, ki jih je v svoji 
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raziskavi testirala s ŠVK, so v letu 2008 svoje gibalne sposobnosti in spretnosti, glede na 

lastne rezultate prejšnjega leta, izboljšali (vendar ne na vseh gibalnih področjih). 

4.3 Fina in groba motorika  

V grobo motoriko štejemo vse gibalne aktivnosti, ki zajemajo večje skupine mišic (trup, 

roke in noge) in mišičnih skupin (hoja, tek, …). Da lahko posameznik posamezno gibalno 

dejavnost izvrši, morajo biti večje skupine mišic in mišične skupine med seboj usklajene. 

Eden izmed najbolj pomembnih dejavnikov pri ocenjevanju grobe motorike je drža, ki 

pomembno vpliva na posameznikovo ravnotežje. Groba motorika je pogoj za dobro 

izvedbo gibalnih dejavnosti, ki zahtevajo dobro fino motoriko (Kremžar, 1997/1998). 

Fina motorika vsebuje vse gibalne spretnosti, ki zahtevajo usklajevanje malih mišičnih 

struktur, kot je motorika prstov in rok. Kompleksne ročne spretnosti, ki jih opravljajo 

posamezniki, nadzira centralni živčni sistem. Finomotorične spretnosti se nenehno 

razvijajo skozi faze človekovega razvoja (pridobljeno s https://en.wikipedia.org/ 

wiki/Fine_motor_skill, 15.9.2015). 

4.4 Ravnotežje 

»Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja dopolnilnih gibov, ki so sorazmerni z 

odkloni telesa v labilnem položaju« (Pistotnik, 2011, str. 112). Da lahko posameznik 

ohranja ravnotežje, imajo zraven ravnotežnega aparata pomembno vlogo tudi ostali organi, 

kot so na primer čutilo vida in čutilo sluha, tetivni in mišični receptorji, receptorji v 

obsklepnih strukturah in taktilni receptorji v koži. Center za ravnotežje se nahaja v malih 

možganih, ki so zadolženi za to, da iz vseh zgoraj naštetih receptorjev prejemajo 

informacije in oblikujejo ustrezni gibalni program (Pistotnik, 2011). Videmšek in Jovan 

(2002) pravita, da imajo predšolski otroci slabo razvito ravnotežje, ki zavira normalen 

razvoj gibalnih sposobnosti. 

4.5 Spretnosti z roko 

Dejavnosti, ki zahtevajo dobre spretnosti z rokami, otroku omogočajo, da razvija 

sposobnost dobrega upravlja s prsti, posledično s tem krepi in uri koncentracijo, razvija 

koordinacijo oko-roka, razvija sposobnost tipnega zaznavanja (Videmšek in Jovan, 2002). 
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4.6 Spretnosti z žogo 

Videmšek in Visinki (2001) govorita o tem, kako otrok z dejavnostmi, ki vključujejo 

spretnosti z žogo, razvijajo koordinacijo gibanja, ravnotežje, moč rok in ramenskega 

obroča, natančnost podajanja, lovljenja in zadevanja ter hitrost. Prav tako so dejavnosti z 

žogo pomembne pri razvijanju otrokovega mišljenja in pozornosti. Pri tem ne smemo 

pozabiti na pomembno socialno komponento, kjer otroka navajamo na druženje in 

upoštevanje pravil igre. 

5 GIBALNI, SOCIALNI IN KOGNITIVNI RAZVOJ 

Vsak otrok se razvija po določenih stopnjah razvoja, ki se med seboj usklajujejo in 

dopolnjujejo. Razvoj otroka in hitrost razvoja sta odvisna od vsakega posameznika, vrstni 

red je lahko tudi zamenjan in upočasnjen. Pomembno je, da otrok vse stopnje razvoja 

doseže, eni pri tem rabijo več časa. Otrok, ki nima težav pri razvoju, ne potrebuje večjih 

spodbud za svoj razvoj, medtem ko otroci, ki kažejo razvojne zaostanke, potrebujejo 

usmerjanje in spodbujanje (Pauli in Kisch, 1996). 

Videmšek in Pišot (2007) pravita, da je razvoj povezan s kronološko starostjo, vendar pa 

vseeno od nje ni odvisen. Da lahko otrok preide na naslednjo stopnjo razvoja, morajo biti 

vse prejšnje stopnje dobro usvojene. Vse faze in stopnje razvoja trajajo približno enako 

dolgo časa. Zaradi individualnih razlik in otrok, ki imajo težave na gibalnem področju, se 

gibalne faze pojavljajo po enakem vrstnem redu kot pri normalnem razvoju, vendar razvoj 

zaostaja. 

Videmšek in Pišot (2007) menita, da mora otrok v predšolskem obdobju pridobiti čim več 

različnih gibalnih izkušenj, ki mu bodo v prihodnjem učenju koristile. Če otrok zaradi 

različnih razlogov zamudi to kritično življenjsko obdobje, bo kasneje to stopnjo težko 

nadoknadil. 

Gibalni razvoj se ne razvija samostojno neodvisno, ampak se razvija vzporedno s 

kognitivnim, čustvenim in socialnim področjem. Gibalni razvoj otroka se po navadi v 

kombinaciji z ostalimi področji razvija s kronološko starostjo, vendar vedno ni tako (prav 

tam).  

Gallahue in Ozmun (1998) sta gibalni razvoj posameznika razdelila v naslednje stopnje: 
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1. Refleksna gibalna faza (to je obdobje, kjer otrok zbira podatke/informacije – traja 

od rojstva do približno 4. meseca, ter obdobje procesiranja informacij, ki traja od 4. 

meseca do 1. leta starosti). 

2. Začetna gibalna faza (obdobje zaviranja refleksov, ki traja od rojstva do 1. leta 

starosti, ter prekontrolno obdobje, ki traja od 1. do 2. leta). 

3. Temeljna gibalna faza (ta gibalna faza je razdeljena na tri obdobja: začetno 

obdobje (od 2. do 3. leta), osnovno obdobje (od 4. do 5. leta), obdobje zrelosti (od 

6. do 7. leta)). 

4. Specializirana gibalna faza (predhodno obdobje (od 7. do 10. leta), obdobje 

prilagoditve (od 11. do 13. leta) in obdobje trajne uporabnosti (od 14. leta naprej). 

Pri vseh gibalnih mejnikih je potrebno upoštevati, da se pri vsakem posamezniku razvijajo 

različno. Bolj razvite ima otrok gibalne sposobnosti, bolj uspešen bo pri učenju in 

izvrševanju motoričnih nalog, vendar se moramo zavedati, da so pri tem pomembne tudi 

ostale otrokove značilnosti in sposobnosti (Pišot in Planinšek, 2005). 

Kosec (1974) pravi, da otroci, ki so stari od 3 do 4 let, že obvladajo temeljne gibalne 

sposobnosti in spretnosti, kot so na primer hoja, tek, skakanje, kotaljenje. Gibanje je še 

vedno nesistematično in nepovezano, otrok potrebuje pomoč pri gibalnih dejavnostih, ki so 

sestavljena. 

Pri petih letih je otrokovo ravnotežje odlično razvito, sposoben je v razdalji enega metra 

poskakovati po eni nogi, ravnotežje na eni nogi lahko zadrži do pet sekund. Zna prijeti 

žogo, ki mu jo vržemo z razdalje štirih metrov. Dokončno je razvita dominantna stran telesa 

(če ni, je to lahko znak za preplah) (Pauli in Kisch, 1996). 

Otroci, ki so stari med 4 in 5 let in pol, so v svojem gibanju že bolj natančni in precizni. 

Posledično so otroci sposobni opravljati naloge, ki so težje in kompleksnejše (Kosec, 1974). 

Stodden idr. (2008) pravijo, da bodo imeli otroci, ki ne zmorejo teči, skakati, ujeti in vreči 

žoge, več težav na področju gibanja kot ostali, ki imajo razvite motorične sposobnosti in 

spretnosti. Trdijo, da reševanje gibalne naloge ni odvisno samo od gibalnih sposobnosti, 

ampak je pomembno, da ima otrok razvite osnovne veščine, da bo nalogo sposoben dobro 

opraviti. 

Čeprav gibalni razvoj otroka poteka različno od posameznika do posameznika, še vedno 

obstajajo določeni mejniki in zaporedja, ki so pri vseh otrocih enaki. Otrokova groba 
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motorika se začne razvijati od glave proti sredini telesa (otrok najprej dviga glavo, ko je 

stabilen, začne migljati z rokami). Otrok bi naj samostojno hodil ob približno dopolnjenem 

16. mesecu starosti (Kosec in Mramor, 1991). 

Tudi različni psihoanalitiki imajo glede vpliva na gibanje različno mnenje. Freud na primer 

trdi, da ima gibanje pomembno vlogo na vsaki stopnji otrokovega osebnostnega razvoja. 

Erikson je v svojih razpravah ugotavljal, kako pomembno vlogo imajo gibalne izkušnje na 

razvoj otroka, še posebej v najbolj kritičnih obdobjih. Gessel podobno kot njegova kolega 

trdi, da je motorično vedenje pomembno v razvoju, motorične spretnosti pa so po njegovem 

mnenju pokazatelj tega, na kateri stopnji socialnega in emocionalnega razvoja je 

posameznik. Havighurst v svojih teorijah izpostavlja vplive okolja na razvoj posameznika, 

še posebej pomembno je za njega obdobje otroštva. Tudi Piagetova teorija kognitivnega 

razvoja poudarja pomen gibalne dejavnosti za otrokov celostni razvoj. Znana je tudi teorija 

integralnega razvoja, ki jo je leta 1976 dokazal Ismail. Po tej teoriji so vsa področja 

(gibalno, telesno, intelektualno, čustveno in socialno) med seboj tesno prepletena in 

soodvisna (Videmšek in Pišot, 2007). 

5.1 Vpliv igre na razvoj otroka 

Igra je vrsta dejavnosti, ki jo otrok izvaja izključno za svoje zadovoljstvo, ne glede na to, 

kakšen cilj želi doseči. Ob besedici igra največkrat pomislimo na otroke in spontano igro z 

različnimi pripomočki in igrali (Videmšek in Jovan, 2002). 

Že v prvi starostni skupini v vrtcu lahko opazimo otroke, ki odstopajo od svojih vrstnikov 

in pomembno zaostajajo v razvoju. Že pred drugim letom starosti se razvojno začne otrok 

zanimati za skupno igro s svojimi vrstniki. Igra je lastna aktivnost posameznika, ki je 

notranje motiviran. Igra se s starostjo spreminja, je pa odvisna od določene stopnje razvoja 

posameznika tako v duševnem kot telesnem razvoju (Zore, 2002). 

Igra otrok se tekom razvoja in odraščanjem spreminja. Mlajši otroci bodo posegali po več 

igračah, medtem ko bodo starejši otroci igrače opuščali in se raje igrali z drugimi stvarmi. 

Prav tako začne po tretjem letu starosti upadati tudi telesna dejavnost otrok (Videmšek in 

Jovan, 2002). 

Do četrtega meseca se pri otroku pojavi igra, ki ji pravimo funkcijska igra, kar pomeni, da 

se otrok igra s svojim govornim aparatom in oponaša in proizvaja različne zvoke. Takrat je 
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čas, da se starši začnejo s svojim otrokom pogovarjati (Videmšek in Jovan, 2002). Do 

približno enega leta starosti otrok razvije novo obliko igre, in sicer manipulativne in 

raziskovalne igre, kjer s prsti raziskuje majhne predmete in igrače (prav tam). 

Začnejo pa se pojavljati še elementi eksperimentalne igre s predmeti, kjer otrok spoznava 

funkcijo predmetov, s katerimi se igra. Ob koncu drugega leta se začne otrok srečevati s 

simboličnimi igrami, preko katerih oponaša dejavnosti svojih staršev. Otrok, ki nimajo 

težav v razvoju, načeloma ne rabimo usmerjati v igri, medtem ko je potrebno otroke, ki 

imajo zaostanke v razvoju, pri igri usmerjati in jim pokazati, na kakšen način se lahko igrajo 

(Zore, 2002). 

Videmšek in Jovan (2002) poudarjata kako pomembna je funkcijska igra za duševni razvoj 

posameznika. Poleg vseh naštetih oblik iger se ob približno drugem letu začne pojavljati 

igra zaznavanja, raziskovanja in eksplorativne igre, pojavljati pa se začnejo kompleksne 

simbolične igre, kjer se otrok pretvarja, da nekaj dela. Otroci, ki imajo težave na različnih 

področjih razvoja, ne zmorejo te vrste igre. 

Ko otrok dopolni tri leta, se začne igrati z drugimi vrstniki v skupini, pred tem je njegova 

igra še vedno vzporedna (igra se sam v istem prostoru z vrstniki). Med drugim in petim 

letom starosti se prične pojavljati domišljijska in ustvarjalna oblika igre, vendar se najbolj 

razvije po šestem letu (prav tam). 

Različne oblike gibalnih dejavnosti, kot so na primer tek, lovljenje, vzdrževanje ravnotežja, 

preskakovanje ovir, lovljenje in metanje žoge, so v večji meri odvisne in vezane na 

funkcijsko obliko igre, saj postaja sestavljena in prerašča v športno aktivnost (Videmšek in 

Jovan, 2002). 

Zore (2002) meni, da je predšolska vzgoja za otroke s posebnimi potrebami še toliko bolj 

pomembna, saj otrok pridobiva na osnovnih veščinah in se optimalno razvija. Avtorica 

poudarja, da z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v predšolske skupine ne 

pridobivajo samo otroci s posebnimi potrebami, temveč tudi vrstniki, ki se učijo 

potrpežljivosti in sprejemanja drugačnega otroka v družbeni skupini. 

6 GIBALNI RAZVOJ MALČKOV 

Gibalni razvoj dojenčkov je v tesni povezavi z razvojem možganov in ostalimi področji 

centralnega živčnega sistema. Pri tem so seveda zelo pomembni dejavniki okolja, ki 
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pomembno vplivajo na to, kako se bo otrok gibalno razvijal (Pišot in Planinšek, 2005). V 

najnovejših raziskavah Shore (1997) (v Pišot in Planinšek, 2005) razlaga, kako delujejo 

možgani in zakaj imajo toliko vpliva na kasnejše gibalno delovanje. Pravi, da je odvisno 

od genske zasnove, v kolikšni meri se bodo razvijali možgani, ter od izkušenj, ki jih bo 

posameznik pridobil. Raziskave so prav tako pokazele, da v otrokovem obdobju obstajajo 

ključni mejniki, ki vplivajo na razvoj možganov, vendar ta razvoj ni enakomerno linearen. 

Otrokovi možgani so dvakrat bolj aktivni kot možgani odrasle osebe približno do tretjega 

leta starosti. 

Videmšek in Pišot (2007) gibalno učenje pojmujeta kot dolgotrajen proces, pri katerem se 

mora otrok sčasoma sam zavedati gibalnih vzorcev, da postanejo avtomatizirani. Pri tem se 

otrokov gibalni razvoj razvija v skladu z njegovimi potenciali in okoljem, v katerem živi in 

si pridobiva raznovrstne izkušnje. Vsak nov gibalni gib in sprememba pomenita, da se  

mora otrok novo pridobljeno izkušnjo naučiti in ponotranjiti. 

Da se bo lahko otrok dovolj kvalitetno gibalno razvijal, je potrebna dovolj razvita stopnja 

mišičnega, živčnega in zaznavnega sistema. Seveda pa brez učenja otrok ne bo pri svojem 

gibalnem učenju uspešen. 

6.1 Vloga in pomen gibalnega transferja 

Pišot in Videmšek (2004) pravita, da kljub temu, da imajo otroci že od rojstva pridobljene 

in razvite določene gibalne spretnosti in sposobnosti, so še vedno starši tisti, ki imajo pri 

gibalnih nalogah veliko nalog in zaslug, da svojega otroka pripeljejo do največje možne 

točke razvoja (seveda je to odvisno od otrokovih sposobnosti in spretnosti in seveda od 

gibalnih sposobnosti). Za otroka, ki ima določene primanjkljaje na gibalnem področju, je 

vsak majhen korak, ki ga naredi, napredek in pomeni velik korak v njegovem razvoju. 

Gibalni transfer pomeni, da je posameznik vsako gibalno dejavnost, ki je avtomatizirana, 

zmožen prenesti v novo situacijo. Poznamo tri temeljne oblike motoričnega transferja. 

Vertikalni motorični transfer pomeni, da posameznik prenese svoje gibalne izkušnje z 

nižje na višjo raven (na primer naredi preval naprej in nazaj). Lateralni motorični transfer 

pomeni, da prenesemo podobne gibalne izkušnje na novo gibalno nalogo (na primer z 

rolanja na drsanje). Zadnji je bilateralni motorični transfer, za katerega je značilno, da 

prenaša motorično vedenje z ene strani na drugo stran (vodenje žoge z levo ali desno roko). 

Motorični transfer je lahko pozitiven ali negativen (prav tam). 
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7 TEŽAVE NA PODROČJU GIBANJA 

Za nemoteno delovanje človeškega gibanja je pomembna usklajena senzorična integracija, 

kar pomeni, da so vsi čuti, ki usmerjajo posameznikovo delovanje, povezani v skupno 

celoto. Možgani sprejemajo informacije, ki jih dobijo iz okolja in jih predelajo. Dražljaje 

sprejemamo s sedmimi različnimi čutili (taktilni sistem, vestibularni sistem, kinestetični 

sistem, gustatorični sistem, vizualni sistem, avditivni sistem, olfaktorični sistem) (Pauli in 

Kisch, 1996). 

»Otrok potrebuje sedem do osem let izkušenj gibanja, zaznavanja in delovanja. Z njimi si 

ustvari podlago za svoj razumski, osebnostni in socialni razvoj. Le z lastnim aktivnim in 

raznovrstnim delovanjem se nauči razumeti okolje« (Pauli in Kisch, 1996, str.43). 

Vzroke za moteno zaznavanje Pauli in Kisch (1996) iščeta v različnih dejavnikih, kot so na 

primer pomanjkanje kisika v možganih pred porodom, med porodom ali po njem, zgodnji 

porod, nalezljive bolezni matere med nosečnostjo, uživanje prepovedanih substanc med 

nosečnostjo, pomanjkanje dražljajev med nosečnostjo in po porodu, strupeni onesnaževalci 

zraka, genetska zasnova ali čustveno odklanjanje otroka med nosečnostjo ali po porodu. 

7.1 Opozorilni dejavniki zaostanka v razvoju 

Pri otrocih, ki so gibalno manj spretni, opažamo težave na naslednjih področjih grobe 

motorike: 

 »slaba koordinacija, nerodnost, 

 nepazljivost pri hoji, spotikanje, zaletavanje v predmete, 

 izogibanje ali odpor do igranja na igralih (plezala, tobogan), 

 dolgotrajnejše učenje novih gibalnih spretnosti (učenje vožnje s kolesom, drsanje, 

plavanje), 

 izogibanje ali odpor do skupinskih gibalnih iger, 

 težave z metanjem in lovljenjem žoge« (Terčon, Lindav in Obreza, 2013, str. 43-44). 

Na področju fino motorike se kažejo: 

 »težave pri rezanju, lepljenju, upogibanju papirja, odpiranju nahrbtnika, 

 težave pri risanju, prerisovanju, barvanju, 

 težave s prijemom pisala, pritiskom na podlago, 
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 izogibanje ali odpor do risanja, prerisovanja ali barvana, 

 težave pri sestavljanju lego kock« (Terčon, Lindav in Obreza, 2013, str. 44). 

 

7.2 Prilagoditev gibalnih dejavnosti 

Vsak otrok ima svoje gibalne izkušnje in značilnosti razvoja, nekateri otroci v svojem 

razvoju prehitevajo, nekateri pa zaradi različnih vzrokov, zaostajajo. Prav zato je 

pomembno, da se vsi, ki delajo z otroki (naj bo to vzgojitelj, prostovoljec ali starš), zavedajo 

določenega razvoja otroka in temu primerno prilagajajo gibalne aktivnosti. Otroku moramo 

zagotoviti nadgradnjo njegovega gibalnega znanja, pri tem je pomembno, da otroka 

spodbujamo in smo veseli vsakega njegovega napredka. Če bodo veseli drugi, bo tudi sam 

otrok pridobival na samozavesti in se veselil svojega uspeha (Pišot in Videmšek, 2004). 

8 SPODBUJANJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN    

SPRETNOSTI 

8.1 Vaje za razvijanje motoričnih spretnosti otroka 

Kosec in Mramor (1991) opisujeta skupino vadb, ki razvijajo motorične spretnosti in 

sposobnosti pri predšolskih otrocih. Pravita, da so naravne oblike gibanja za otroke 

pomembne za nadaljnje učenje športnih aktivnosti, kot je na primer kolesarjenje ali 

smučanje. Tako obliko gibanja imenujemo avtomatizirano gibanje, ki nastane v procesu 

vadbe. Prva faza v nastajanju novega giba je iradiacija (izžarevanje), za katero je 

značilno, da se otrok uči njemu neznanih gibov, posledica je, da se večkrat zmoti in za nove 

gibe porabi več energije, kot je potrebno. Na to stopnjo učenja se učitelj večkrat vrne. Druga 

stopnja v učenju novih gibov je koncentracija (zbranost). V tej fazi otrok za učenje novih 

gibov več ne potrebuje toliko energije, svojo pozornost še vedno usmerja na zavestno 

izvajanje določenega giba, potrebno je veliko vadbe, ki lahko traja tudi pol leta in več. 

Tretja faza v učenju novih gibov je avtomatizacija (samodejnost). V tej fazi posameznik 

posamezne gibalne vzorce ponavlja avtomatično, podzavestno. Ko gib v vsakdanjem 

življenju potrebujemo, se takoj spomnimo in ga izvedemo. 

Osnovne vaje za razvijanje gibalnih spretnosti, ki jih priporočajo vaditelji in učitelji, so 

hoja in tek, skakanje, plazenje, hoja po vseh štirih, kotaljenje predmeta, metanje, lovljenje, 
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zadevanje, dvigovanje, nošenje, potiskanje, vlečenje, vaje za ravnotežje, vaje, ki zahtevajo 

spretnosti na tleh (Kosec in Mramor, 1991). 

Kosec (1974) našteva vaje, s pomočjo katerih razvijamo motorične spretnosti. Te vaje so 

naslednje: hoja, tek in skakljanje, skakanje, plazenje, plezanje, kotaljenje, metanje, ciljanje, 

ujemanje, potiskanje, vlečenje, dviganje, nošenje, spretnosti na tleh, vaje za ravnotežje. 

Športi, ki so primerni za predšolske otroke, so naslednji: plavanje, smučanje, kotalkanje, 

vožnja s skirojem, vožnja s triciklom, drsanje. 

8.2 Dejavnosti na področju spretnosti rok, statičnega in dinamičnega 

ravnotežja ter iger z žogo 

Da pri otroku urimo spretnosti rok in nog, izvajamo naslednje dejavnosti: 

 igranje z različnimi barvnimi žogicami, obročki, čepki in drugimi predmeti, ki 

omogočajo otroku gibanje s prsti in z rokami, 

 igre z vodo, s peskom, snegom, blatom, 

 hoja z bosimi nogami po različnim talnih površinah, kot so na primer parket, 

blazine, vrv, plastični predmeti, trava, pesek, kamenje, blato, voda, asfalt, 

 prijemanje predmetov z nožnimi prsti, kot so paličice, rutice, papir, kamenčki, 

 poskusi oblačenja, slačenja, obuvanja, sezuvanja (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Za urjenje statičnega in dinamičnega ravnotežja izvajamo naslednje dejavnosti: 

 stoja na eni nogi, hoja po črti in vrvi, hoja po nizki klopi, vzpostavljanje ravnotežja 

na deski na vzmeteh, na veliki žogi, na valju, guganje, zibanje (Videmšek in 

Visinski, 2001). 

 

Dejavnosti z žogo: 

 domišljijsko igranje z žogami, ki so različne velikosti, teže, materiala in barve, 

 poigravanje z različnimi žogami, 

 nošenje ene ali več žog, 

 kotaljenje žoge z roko ali nogo, 

 metanje različnih žog v daljino in steno, 

 zadevanje mirujočih ciljev z roko ali nogo, 
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 odbijanje balona, z eno ali obema rokama, nogami ali pripomočki (lopar), 

 podajanje in lovljenje riževe vrečke, rute, žoge, 

 različne preproste igre z žogo, pri kateri so vključeni različni načini gibanja z žogo 

(Videmšek in Visinski, 2001). 

8.3 Metode dela na področju predšolske vzgoje 

V predšolski vzgoji so na področju gibanja največkrat uporabljene metoda demonstracije, 

metoda razlage in pogovor. Otroci rabijo pri izvajanju športnih dejavnosti nekoga, da jim 

pokaže, na kakšen način naj izvajajo določeno dejavnosti. Pri gibanju je seveda zelo 

pomembna ustvarjalnost, ki se je otroci učijo in izvajajo skozi igro (Zajec idr., 2010). 

Videmšek in Visinki (2001) svetujeta, da je potrebno pred samo demonstracijo naloge 

odstraniti vse moteče dejavnike, da otrok ohranja koncentracijo in pozornost. Začetna 

demonstracija dejavnosti naj bo kratka in jedrnata, ponovne demonstracije so lahko bolj 

počasne in večkrat podrobno ponovljene. 

Metodo razlage strokovni delavci uporabljajo takrat, kadar otrokom razložijo namen in cilj 

gibalne dejavnosti. Razlaga naj bo kratka in jedrnata (Zajec idr., 2010). Metodo razlage 

vzgojitelji uporabljajo v obliki opisovanja, pojasnjevanja in popravljanja napačnih gibalnih 

vzorcev. Metodo razlage uporabljamo pred samo demonstracijo dejavnosti, pomembno je, 

da korakov ne izpuščamo (Videmšek in Visinki, 2001). 

Tudi pogovor se veliko uporablja v vrtcih, kjer je pomembno, da vzgojiteljica pogovor 

prilagodi otrokovi starosti (Zajec idr., 2010). Komunikacija in pogovor morata biti do 

otroka spoštljiva, otroke spodbujamo, da postavljajo konstruktivna vprašanja (Videmšek in 

Visinski, 2001). 

9 OTROCI Z GIBALNO OVIRANOSTJO 

Otroci, ki so v zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) opredeljeni kot 

otroci z gibalno oviranostjo, imajo prirojene ali pridobljene okvare gibalnega aparata, prav 

tako imajo lahko poškodovani gibalni aparat, centralno ali periferno živčevje. Glede na 

stopnjo oviranosti otroke delimo na štiri podskupine (lažje, zmerno, težje ali težko gibalno 

ovirani otroci). Ker imajo gibalno ovirani otroci določene primanjkljaje in specifičnosti, je 

pomembno, da pri svojem delu strokovnjaki upoštevajo prilagoditve, ki otroku omogočajo 

lažje in hitrejše napredovanje in doseganje ciljev. Gibalno oviran otrok rabi več časa, da 



   
 

18 
 

začne in konča gibalno dejavnost, zato mu je potrebno omogočiti toliko časa, da bo 

dejavnost izpeljal do konca. Prav tako so pomembne prostorske prilagoditve za otroka, da 

lažje in bolj stabilno prehaja med prostori in se ne poškoduje med gibalnimi dejavnostmi 

(Videmšek in Jovan, 2002). 

9.1 Gibalna športna aktivnost pri otrocih s posebnimi potrebami 

Čas, Kastelic in Šter (2003): »Otrok s posebnimi potrebami je sposoben učenja in napredka 

na vseh razvojnih področjih, zato naj ne bo izvzet z nobenega področja življenja v vrtcu. 

Glede na njegov razvoj naj mu bo, ob odgovarjajoči osebni pomoči in drugih vrstah 

pomoči, zagotovljeno polno in aktivno sodelovanje z drugimi otroki v oddelku in tudi 

so/samo/odločanje o svojem življenju. Zato se splošni cilji predšolske vzgoje otrok s 

posebnimi potrebami ne razlikujejo od ciljev vzgoje otrok brez težav v razvoju« (str. 6). 

Delo z otrokom zahteva specifičen pristop in poznavanje zakonitosti otrok s posebnimi 

potrebami. Otrok med seboj ne primerjamo, saj rabi otrok s posebnimi potrebami 

prilagoditve in več časa, da bo določeno gibalno nalogo usvojil. Glede na otrokove 

primanjkljaje načrtujemo vzgojno-izobraževalno delo. Otroka ves čas spodbujamo in 

motiviramo za gibalno učenje. Pomembna je pozitivna naravnanost ter veselje za vsak 

uspeh, ki ga otrok doseže. 

V predšolskem obdobju je pomembno, da so strokovni delavci na otroka z gibalnimi 

težavami še posebej pozorni. Zagotoviti mu morajo ustrezen prostor in gibalne pripomočke, 

da bo lahko enakovredno sodeloval v gibalnih dejavnostih. Pri tem je pomembno, da 

vrstnike spodbujamo k temu, da otroka z gibalnimi težavami sprejmejo, da se lahko giblje 

in razvija skupaj z njimi. Pomembno je, da se v skupini večkrat pogovarjamo o težavah, ki 

jih ima otrok z gibalnimi težavami, ter tako pri otrocih zbujamo empatijo.  

Pri vključevanju otroka z gibalnimi težavami v vrtec je zelo pomembno sodelovanje s 

starši. Staršem na sestanku predstavimo in pojasnimo metode in oblike dela, ki jih bomo 

uporabljali pri svojem delu. Da bi sodelovanje s starši čim bolj korektno in ustrezno steklo, 

je dobro, da se starši z našimi metodami dela strinjajo. Gibalne vaje morajo dodatno s 

svojim otrokom izvajati doma, da bo otrok lahko optimalno po svojih najboljših močeh 

napredoval. Za dodatno spodbudo otroka in staršev je pomembno, da že najmanjši napredek 

opazimo in ga pohvalimo, tako bodo imeli tako otrok kot starši večjo motivacijo za 

nadaljnje delo. Če se starši ne znajo ali ne zmorejo sami spomniti določenih iger, s pomočjo 
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katerih bi urili otrokove sposobnosti in spretnosti, so strokovni delavci tisti, ki staršem 

predlagajo določene gibalne vaje (po potrebi jim lahko tudi demonstrirajo) (prav tam). 

9.2 Otroci s posebnimi potrebami in šport 

Videmšek, Karpljuk, Zajec in Meško (2012) poudarjajo pomen zavedanja specifičnih 

posebnosti in sposobnosti otrok s posebnimi potrebami, ki jih je potrebno dodatno 

spodbujati in upoštevati pri vsakodnevnem načrtovanju in pripravi na vzgojno-

izobraževalno delo. Zato je za te otroke še posebej pomembno, da so čim bolj zgodaj 

vključeni v program predšolskega izobraževanja, kjer skupaj s svojimi vrstniki sodelujejo 

pri gibalnih in drugih dejavnostih, ter se vključujejo v socialno sredino. 

Vključevanje otroka s posebnimi potrebami v redne oddelke vzgoje in izobraževanja 

omogočajo otroku, da se optimalno razvija, hkrati pa ostalim otrokom omogoča, da 

sprejmejo med sebe drugačnega otroka, saj bodo vse življenje živeli in delovali skupaj s 

posamezniki, ki imajo take ali drugačne primanjkljaje. Prav zaradi tega razloga se cilji 

Kurikula za vrtce ne razlikujejo od ciljev Kurikula za vrtce s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. 

Otroku mora biti v skupini omogočen dostop do vseh pripomočkov in dejavnosti, ki jih 

počnejo ostali otroci, pomembno je, da otrok dosega cilje in na lastni koži občuti, da je bil 

uspešen. Pri tem je pomembno, da strokovni delavci otroku omogočajo, da enakovredno 

sodeluje pri dejavnostih ter da ne opozarjajo na njegovo drugačnost. 

Otroci, ki imajo govorno-jezikovne motnje, imajo največkrat tudi težave na gibalnem 

področju, zato je pomembno, da dajemo poudarek predvsem na naravnih oblikah gibanja, 

šele nato začnemo prehajati na gibalne dejavnosti, ki so sestavljene. Lažje gibalno ovirani 

otroci imajo težave tudi na področju senzorike in precepcije. Gibalne sposobnosti so zaradi 

pomanjkljivih gibalnih izkušenj slabše in jih je potrebno s spodbudo in z različnimi vajami 

uriti. Za gibalno oviranega otroka je prostor tisti, ki je najpomembnejši pri izvajanju 

gibalnih aktivnosti. Prav tako potrebuje več časa in pripomočkov, da dejavnost dokonča 

(prav tam). 



   
 

20 
 

10 PREGLED RAZISKAV SPREMLJANJA GIBALNIH 

SPOSOBNOSTI PRI OTROCIH S POSEBNIMI POTREBAMI  

Škrbec (2011) je s pomočjo testnega inštrumentarija ABC gibanja raziskovala, ali obstajajo 

pomembne razlike v gibalnih sposobnostih med učenci z motnjami v duševnem razvoju in 

brez njih. Testni inštrumentarij ABC gibanja vključuje tudi vprašalnik, ki ga izpolnjujejo 

starši in strokovni delavci. Škrbec je za namene svoje raziskave vprašalnik razdelila med 

učiteljici športne vzgoje, ki sta ocenili gibalno vedenje otrok, ki so bili vključeni v 

raziskavo (10 otrok). Njihove rezultate je primerjala z rezultati, ki jih je dobila s pomočjo 

testnega inštrumentarija ABC gibanja. Ugotovila je, da sta učiteljici kar štirikrat svoje 

učence ocenili previsoko (v šestih primerih so rezultati primerljivi), kot je to pokazal testni 

inštrumentarij ABC gibanja. Starši v tej raziskavi vprašalnika niso izpolnjevali.  

Molek (2010) je s pomočjo testnega inštrumentarija ABC gibanja raziskovala, kakšne so 

motorične spretnosti deklice, stare devet let in štiri mesece. Poleg testnega inštrumentarija 

ABC gibanja je dekličino gibalno kompetentnost preverila s pomočjo Športnovzgojnega 

kartona in BOTMP (Bruininks-Oseretsky test motoričnih sposobnosti). BOTMP je test 

gibalnih sposobnosti, ki je namenjen oceni gibalnega funkcioniranja otrok, razvit je bil kot 

presejalni pripomoček, ki pomaga pri pridobivanju pomembnih gibalnih informacij ter 

ocenjevanju gibalnih sposobnosti posameznika. Uporabila je tudi vprašalnik, katerega sta 

izpolnjevali mama in učiteljica športne vzgoje. Mama je dekličino gibalno vedenje ocenila 

visoko in meni, da deklica nima gibalnih težav. Učiteljica športne vzgoje je dekličino 

gibalno vedenje ocenila nižje, kar nakazuje na večje gibalne težave. Kasneje je Molek s 

pomočjo testnega inštrumentarija ABC gibanja ugotovila, da ima deklica večje gibalne 

težave, kar jo je uvrstilo v zgornjih 5 odstotkov populacije otrok z gibalnimi težavami. Tudi 

BOTMP test je pokazal, da so rezultati deklice na področju gibanja podpovprečni. 

Merlak (2006) je s pomočjo testnega inštrumentarija Bruininks-Oseretsky testa gibalnih 

sposobnosti preverjala, kakšne so gibalne sposobnosti deklice s cerebralno paralizo, staro 

štiri leta in enajst mesecev. Ugotovila je, da ima deklica gibalne težave predvsem na 

področju grobe motorike, kjer glede na standarde pomembno zaostaja za svojimi vrstniki. 

Naloge, ki jih vključuje testni inštrumentarij BOTMP, je Merlak glede na posebnosti 

deklice morala prilagajati, zato meni, da testni inštrumentarij v celoti ni primeren za 

ocenjevanje gibalnih sposobnosti posameznikov s cerebralno paralizo. 
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Cvikl (2007) je s pomočjo testnega inštrumentarija BOTMP ocenjevala gibalne sposobnosti 

deklice z Downovim sindromom, stare 9 let in osem mesecev. Glede na rezultate je izdelala 

gibalni program, ki je primeren za omenjeno deklico (gibalnega programa ni izvajala). 

Ugotovila je, da deklica na področju grobe in fine motorike zaostaja za svojimi vrstniki. 

Cvikl meni, da je testni inštrumentarij primeren za ocenjevanje gibalnih sposobnosti otrok 

z Downovim sindromom, v svoji raziskavi je dobila relevantne rezultate ter dekličine 

rezultate primerjala glede na standardizirano populacijo enake starosti in spola. 

Grkinič (2007) je s pomočjo testnega inštrumentarija BOTMP ugotavljala, ali obstajajo 

pomembne razlike med gibalnimi sposobnostmi učencev enake starosti, ki obiskujejo redno 

OŠ in OŠPP. Pri svoji raziskavi je uporabila krajšo verzijo testnega inštrumentarija. Njena 

raziskava je pokazala, da imajo učenci, ki obiskujejo OŠPP, v večini slabše gibalne 

sposobnosti v primerjavi s svojimi vrstniki. Za učence je pripravila primer gibalnih 

aktivnosti za učence OŠPP, ki jim bodo pomagale pri izboljšanju motoričnih sposobnosti.  

Poljanšek (2009) je s pomočjo Športnovzgojnega kartona in testnega inštrumentarija ABC 

gibanja primerjala gibalne sposobnosti osmih otrok (6 dečkov in 2 deklici iz prve triade 

osnovne šole). Za vzorec je izbrala učence, ki so imeli v letu 2007 pri merjenju 

Športnovzgojnega kartona skupno oceno gibalnih nalog pod slovenskim povprečjem. 

Vsakega učenca je posebej testirala s testnim instrumentarijem ABC gibanja. Ugotovila je, 

da imajo učenci, ki so na Športnovzgojenem kartonu dosegli podpovprečni rezultat, tudi na 

testu ABC gibanja dosegli končni podpovprečni rezultat. Poljanšek meni, da bi bilo dobro 

Športnovzgojni karton uporabiti kot zgodnji presejalni pripomoček, saj bi tako lahko že v 

zgodnjem obdobju pomagali učencem, ki kažejo na to, da bi pri njih lahko prišlo do gibalnih 

težav. 

Ferlan (2005) je s pomočjo Športnovzgojnega kartona zbirala podatke o antropometričnih 

značilnostih ter ugotavljala gibalne sposobnosti deklice z Downovim sindromom. Podatke, 

ki jih je dobila, je primerjala s podatki osemletnih deklic z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju, ki obiskujejo OŠPP. Ugotovila je, da deklica v hitrosti, moči, koordinaciji gibanja 

pomembno zaostaja za svojimi vrstniki. V raziskavi je ugotovila, da je test 

Športnovzgojnega kartona primeren za ocenjevanje gibalnih sposobnosti posameznikov z 

Downovim sindromom, vendar meni, da bi bil lahko test BOTMP primernejši. 

Hafner (2012) je s pomočjo testnega inštrumentarija ABC gibanja raziskovala, kakšne so 

gibalne sposobnosti štiriletnega dečka z Downovim sindromom. Gibalni trening je po 
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opravljenem testiranju izvajala 5 tednov, nato pa test še enkrat ponovila. Gibalne 

sposobnosti dečka je preverjala na vseh treh področjih, ki jih zajema testni inštrumentarij 

ABC gibanja: spretnost rok, spretnosti z žogo ter statično in dinamično ravnotežje. Po pet 

tedenskem motoričnem treningu je s ponovnim izvajanjem testnega inštrumentarija ABC 

gibanja ugotovila, da so dečkove gibalne sposobnosti še vedno podpovprečne, na področju 

spretnosti rok je deček delno napredoval. Prav tako je bil pri nalogi nizanja kock na vrvico 

hitrejši (to ni spremenilo standardne ocene). Pri nalogi lovljenja vrečke s fižolom je prav 

tako delno napredoval. Tudi na področju statičnega ravnotežja je vidno napredoval (na 

začetku ni zmogel na nogi obstati niti 1 sekundo, po gibalnem programu je ravnotežje 

zmogel zadržati 3 sekunde).  
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III    EMPIRIČNI DEL 

11 METODOLOGIJA 

11.1 Problem 

V zgodnjem razvoju otroka so zelo pomembne gibalne sposobnosti in spretnosti, ki jih 

spremljamo in spodbujamo z različnimi inštrumentariji, med katerimi je tudi inštrumentarij 

ABC gibanja (Henderson, Sugden, 2005). 

V empiričnem delu magistrskega dela smo izvedli študijo primera s štiriletno deklico, ki je 

usmerjena kot otrok z zmerno govorno jezikovno motnjo ter otrok z lažjo gibalno 

oviranostjo. Najprej smo deklico formalno diagnosticirali z inštrumentarijem za oceno 

otrokovega gibanja, ABC gibanja. Glede na rezultate, ki smo jih dobili s testom, smo 

sestavili gibalni program, ki se je izvajal trikrat do štirikrat tedensko (30 srečanj). Po koncu 

gibalnega programa smo test ponovili, ter primerjali rezultate. 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo raziskovali, zakaj je gibanje pomembno v 

zgodnjem obdobju otrokovega življenja, zakaj pride do zaostanka na gibalnem področju ter 

na kakšen način lahko otroku pomagamo, da svoje gibalne spretnosti in sposobnosti 

izboljša. 

11.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Cilj magistrskega dela je bil spremljati gibalne sposobnosti in spretnosti otroka s pomočjo 

inštrumentarija ABC gibanja (Henderson, Sugden, 2005), glede na rezultate izdelati 

individualizirani gibalni program, ter po koncu gibalnega programa (30 srečanj, 3-4 krat na 

teden) ponoviti test za oceno otrokovega gibanja, in ugotoviti, ali je prišlo do napredovanja. 

Raziskovalna vprašanja so sledeča: 

 Kakšni so objektivni rezultati inštrumentarija ABC gibanja (formalni test)? 

 Kakšni so subjektivni rezultati vprašalnika za starše in strokovne delavce? 

 Ali je deklica po koncu gibalnega programa napredovala na področjih, na katerih 

ima težave? 
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11.3 Raziskovalni pristop in metoda 

Raziskovalni pristop je študija primera, kjer smo s pomočjo testnega inštrumentarija ABC 

gibanja ugotovili, na katerih področjih ima deklica največje težave (seštevek točk in 

uvrstitev v percentilno normo). Na koncu gibalnega programa smo test ponovili in dobljene 

točke primerjali (kvantitativna metoda). 

11.4 Postopek zbiranja podatkov in opis instrumentov 

Ocena gibanja je narejena s testnim inštrumentarijem ocene gibanja, in sicer ABC gibanja 

(Henderson, Sugden, 2005). 

Glavna področja merjenja v prvi starostni skupini so: spretnost rok, spretnosti z žogo, 

statično in dinamično ravnotežje. Glede na dobljene rezultate smo izdelali gibalni program, 

ki se je izvajal trikrat do štirikrat tedensko (30 srečanj). Glede na navodila vodje gibalnega 

programa so starši doma dodatno izvajali gibalne vaje. Po koncu gibalnega programa smo 

gibalno stanje ponovno preverili z inštrumentarijem otrokovega gibanja, ABC gibanja. 

Gibalne dejavnosti so bile sestavljene na vseh treh glavnih področjih. Na področju 

spretnosti rok smo izvajali dejavnosti, povezane s finomotoriko in z grafomotoriko 

(barvanje, striženje, vtikanje barvnih žebljičkov, vlečenje črt, zlaganje kock, nizanje perlic 

ipd.). Na področju spretnosti z žogo smo izvajali dejavnosti, kjer smo uporabljali različne 

žoge (metanje v tarčo, kotaljenje, brcanje, vodenje žoge, podajanje žoge čez glavo, 

lovljenje žoge, metanje žoge čez obroč ipd.). Področje statičnega in dinamičnega ravnotežja 

je vključevalo dejavnosti, kot so na primer oponašanje različnih živali, hoja s knjigo na 

glavi, hoja po barvnih krogih, preskakovanje in hoja po kolebnici, vožnja s kolesom med 

stožci ipd. 

11.4.1 Opis vzorca 

Vzorec magistrskega dela je štiriletna deklica. Osebni podatki so spremenjeni. 

Manca je starejša od dveh otrok v družini, rojena je bila v 34. tednu, tehtala je 2240 g. Od 

tretjega meseca dalje je obiskovala fizioterapije zaradi generalizirane hipotonije. Shodila 

je s 16 meseci. Trikrat je imela vročinske krče, večkrat prebolevala prehlade, angine, 

posledično je bila veliko odsotna iz vrtca. Z letošnjim šolskim letom (2014/2015) se je 

stanje popravilo, Manca vrtec obiskuje redno. Septembra 2014 je bila na operaciji žrelnice. 
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Zaradi zaostanka na govorno-jezikovnem področju je bila od 18. meseca vodena v 

specialističnih ambulantah in pri logopedinji. Oktobra 2012 (v starosti 2 let in 5 mesecev) 

so ugotovili pomembno zaostajanje v kognitivnem razvoju ter težave pri razumevanju 

govornih sporočil. Izražena je mišična hipotonija. Starši pravijo, da so razvojni zaostanek 

opazili, ko je deklica dobila cepivo proti ošpicam (stara je bila 1 leto). Povejo, da veliko 

besed ponavlja za svojim dvoletnim bratcem. Doma »govori« in se sporazumeva z njenimi 

tipičnimi besedami in gestami. Obiskuje plavanje, veliko pozornosti posvečajo gibalnih 

dejavnostim.  

Deklica ima težave v velikih skupinah, kjer je glasnost višja (ko stopi v igralnico, okamni). 

Nezaupljiva je do ljudi, ki jih ne pozna, katere postopoma sprejema več mesecev.  

Manca ne govori (brbra določene glasove), sporazumeva se s kretnjami in z očesnim 

kontaktom. Zelo rada ima gibalne aktivnosti, vendar je pri tem še vedno nekoliko neokretna 

(ramena so dvignjena k vratu). Statično in dinamično ravnotežje je slabo. Gibalne 

dejavnosti ponavlja za svojimi vrstniki. Navodila dobro razume, težave ima pri 

razumevanju in izvrševanju kompleksnih navodil, katera ji je potrebno dodatno ponoviti, 

razložiti in fizično pokazati. Včasih izgovori besedici »ja« ali »ne«. 

11.4.2 Izvedba študije primera 

V začetku marca 2015 smo s pomočjo inštrumentarija za oceno otrokovega gibanja, ABC 

gibanja, deklico formalno diagnosticirali ter glede na rezultate pripravili gibalni program, 

ki se je izvajal tri mesece (30 srečanj). 

Gibalni program se je izvajal v dekličinem domačem okolju. 

11.5 Postopki obdelave podatkov 

Primerjali smo dosežene točke med prvim in končnim vrednotenjem (kvantitativno). 

Manjše število točk pomeni manjše gibalne težave. Prav tako nas je zanimala kvaliteta 

izvajanih testnih nalog (kvalitativno). 
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12 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

1. Objektivni rezultati formalnega testa inštrumentarija ABC gibanja 

12.1.1 Prvo testiranje 

Deklica je bila v času prvega testiranja stara 4 leta. Izvajala sem testne naloge za prvo 

starostno skupino. Testiranje vsebuje 8 nalog, od tega 3 naloge preverjajo spretnost rok, 2 

nalogi spretnosti z žogo, 1 naloga preverja statično ravnotežje, zadnji dve nalogi preverjata 

spretnosti dinamičnega ravnotežja. 

Začetno testiranje je bilo izvedeno 18. marca 2015.  

SPRETNOST ROK 

1. Naloga: VSTAVLJANJE KOVANCEV 

Prva naloga preverja hitrost vstavljanja kovancev v hranilnik s prednostno in neprednostno 

roko. Deklica je navodila razumela, zato pri samem testiranju ni imela težav. S svojo 

prednostno roko (desna) je v hranilnik vstavila kovance v 26 sekundah, z neprednostno 

(levo) pa je za nalogo potrebovala osem sekund več (34 sekund). Hranilnik je ves čas trdno 

držala z drugo roko. Pri vstavljanju kovancev z levo roko je hranilnik obrnila za 45 stopinj, 

saj je imela na začetku nekaj težav pri samem vstavljanju. Skupni dosežek naloge je 2,5 

točke. 

Pri nalogi je bil njen pogled ves čas usmerjen v režo hranilnika, pri pobiranju kovancev je 

uporabljala pincetni prijem. Opazila sem, da je imela kar nekaj težav pri vstavljanju 

kovancev z levo roko, kjer so bili gibi rok sunkoviti. Drža telesa je bila ustrezna, pri tem je 

mirno sedela. Hitrost je bila primerna, vendar jo je bilo potrebno spodbujati, saj je iskala 

nenehno potrditev za ustrezno izvedeno naloge. Na koncu naloge je bila vesela pohvale in 

potrditve, da je bila uspešna. 
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Slika 1: Vstavljanje kovancev (vir: Zebec, 2015) 

 

2. Naloga: NIZANJE KOCK 

Deklici sem na podlago položila šest kock in vrvico. Nalogo je opravila z odliko, saj je za 

njo porabila 38 sekund, kar jo je uvrstilo v najboljšo kategorijo pri tej nalogi v tej starostni 

skupini. 

Pri nizanju kock na vrvico je bil njen pogled nenehno usmerjen na kocke in vrvico, ki jo je 

držala v levi roki. Pri pobiranju kock je uporabljala pincetni prijem. Nekaj težav je imela 

pri vlečenju vrvice skozi kocko, kjer je roki zamenjala. Nekajkrat je s koncem vrvice 

zgrešila luknjo. Vesela je bila pohvale, ki ji je dodaten motivator pri nalogah. 

 

Slika 2: Nizanje kock (vir: Zebec, 2015) 

 

3. Naloga: SLEDENJE KOLESARSKI STEZI 

Naloge s sledenjem po kolesarski stezi deklica ni uspešno rešila, kljub dobro podanim 

navodilom. List je med sledenjem nenehno obračala, posledično je dvignila svinčnik s 

podlage, ter črto začela vleči od druge točke. Glavo je držala preblizu lista. Črto je risala s 
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kratkimi, prekinjenimi in sunkovitim gibi. Črto je vlekla prehitro, da bi bila uspešna, kljub 

večkratnim opozorilom, da ni časovne omejitve, ter da je pomembno, da se drži omejitve 

prostora. 

 

Slika 3: Sledenje kolesarski stezi (vir: Zebec, 2015) 

 

SPRETNOSTI Z ŽOGO 

4. Naloga: LOVLJENJE VREČKE S FIŽOLOM 

Deklica je izmed desetih poskusov, ki jih je imela na voljo pri tej nalogi, vrečko s fižolom 

uspešno prijela trikrat (razdalja 2 metrov). Večkrat sem jo morala opozoriti, da je stala za 

črto, ter da je pozorno spremljala vrečko in jo poskušala prijeti. Pri približevanju vrečke je 

oči zaprla, pri samem lovljenju vrečke je imela roke iztegnjene pred seboj, prste je imela 

široko razprte, čakala je, da ji je vrečka sama priletela v roke (roke je držala vedno v istem 

položaju, ob približevanju vrečke ni približala rok in dlani). Šele ko je vrečka padla na tla, 

se je premaknila. Ni se prilagodila višini, smeri in sili meta. Gibi niso bili izvajani tekoče. 

Pri sami dejavnosti se je zelo zabavala. Skupen dosežek naloge so 3 točke. 

 

Slika 4: Lovljenje vrečke s fižolom (vir: Zebec, 2015) 
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5. Naloga: KOTALJENJE ŽOGE V GOL 

Žogo je v gol kotalila z desno roko, izmed desetih poskusov je žogo v gol zakotalila trikrat 

(razdalja med golom in črto je znašala 2 metra). Skupni dosežek naloge sta 2 točki. Večkrat 

sem jo morala opozoriti, da je pred črto pokleknila, ter da se je umirila, saj jo je dejavnost 

neznansko zabavala. Žogo je izpustila prezgodaj, med kotaljenjem žoge je težko vzdrževala 

ravnotežje, nenehno se je premikala. Žogo je vedno zakotalila na isto stran (desno). Pri 

kotaljenju je slabo presodila silo kotaljenja (premočno). Gibi niso bili izvajani tekoče. Ko 

ni zadela gola, je želela takoj, ko je v roke dobila žogo, poskusiti še enkrat, posledično se 

ni dovolj pripravila, da bi zadela gol. 

 

 

Slika 5: Kotaljenje žoge v gol (vir: Zebec, 2015) 

 

 

STATIČNO RAVNOTEŽJE 

6. Naloga: RAVNOTEŽJE NA ENI NOGI 

Deklica je imela pri tej nalogi velike težave, saj je uspela na vsaki nogi (prednostna in 

neprednostna) ravnotežje zadržati samo 3 sekunde. Skupni seštevek naloge je 1 točka. Pri 

stoji na eni nogi je izvajala veliko pomožnih gibov, da je ohranjala ravnotežje, pri tem se 

je naslanjala na pohištvo, da je uspela zadržati ravnotežje. S pretiranimi gibi rok (kriljenje) 

je motila svoje ravnotežje. Pri tem se je močno zibala, da je ohranila ravnotežje. Deklica 

ima izrazito asimetrijo. 
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Slika 6: Ravnotežje na eni nogi (vir: Zebec, 2015) 

 

DINAMIČNO RAVNOTEŽJE 

7. Naloga: PRESKAKOVANJE VRVI 

Deklica je to nalogo opravila neuspešno (na voljo je imela tri poskuse). Odrivala se je samo 

z eno nogo, pri tem je v prvem poskusu snela vrv z zatičev, pri drugem in tretjem poskusu 

je vrv samo prestopila. Pri tem so roke nekontrolirano nihale, telo je bilo ves čas ohlapno, 

na skok se ni pripravila z rahlim počepom, pri doskoku jo je zaneslo. Pri sami dejavnosti 

se je preveč naprezala, gibi so bili zelo sunkoviti. 

 

Slika 7: Preskakovanje vrvi (vir: Zebec, 2015) 

 

8. Naloga: HOJA PO PRSTIH 

Hojo po prstih po 4,5 metrov dolgi poti iz lepilnega traku je deklica neuspešno opravila. 

Poskušala je hoditi po prstih, vendar jo je nenehno zanašalo, zato je sestopala s traku in se 
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oprijemala stene, da je ohranjala ravnotežje. Telo je bilo ohlapno. Pri dostopanju na črto se 

je močno zibala, posameznih gibov ni izvajala tekoče in mehko. Zaporedje korakov ni bilo 

enakomerno. 

 

Slika 8: Hoja po prstih (vir: Zebec, 2015) 

 

POVZETEK OPAŽANJ 

SPRETNOST ROK 

Deklica je naloge, ki so merile spretnost rok, dobro opravila. Njena drža in nadzor telesa   

sta bila dobra (noge je imela trdno na tleh, držala se je ravno), pri dejavnostih je bila dobro 

zbrana. Telo je bilo pri miru, delale so ji samo roke. Pri nalogah je imela dobro prostorsko 

orientacijo, v naloge je dajala toliko moči, kolikor je je potrebovala. Dobro ima razvito 

časovno orientacijo, saj pri nalogah ni prehitevala ali bila prepočasna. 

SPRETNOSTI Z ŽOGO 

Pri dejavnostih spretnosti z žogo je imela nekaj več težav. Pri lovljenju vrečke s fižolom je 

roke držala pred seboj, čakala je, da sem ji vrečko vrgla naravnost v roke. Tudi na 

opozarjanje, da lahko roke premika, jih je še vedno držala pred seboj. Telo je bilo vedno v 

istem položaju. Posledično je vrečko prijela samo trikrat (ko ji je vrečka priletela naravnost 

v roke, jo je uspela zadržati, pri tem prstov ni sklenila). 

Pri kotaljenju žoge v gol sem jo morala ves čas opozarjati, da se je umirila, saj je vedno, ko 

je dobila v roke žogo, na hitro želela odkotaliti v gol. Pri tem se ji je žoga vedno, ko jo je 

potisnila, odkotalila v desno stran (asimetrija). Sedela je na nogah, ki jih je imela pokrčene 

za seboj (opominjanje na to, da je potrebno poklekniti). Pri tem je vedno iskala ravnotežje. 
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STATIČNO IN DINAMIČNO RAVNOTEŽJE 

Največje težave je imela pri dejavnostih statičnega in dinamičnega ravnotežja. Pri stoji na 

eni nogi je nenehno iskala ravnotežje, oprijemala se je stene, krilila je z rokami. Posledično 

je povzročala preveč gibov, da bi lahko ohranila ravnotežje. Stoja na obeh nogah je bila 

slaba. Pri tem je uporabljala veliko energije in moči, da je za vsaj tri sekunde obdržala 

ravnotežje. Pri dejavnosti je hitela, ni počakala, da bi se umirila in dobro pripravila. 

Tudi preskakovanje vrvi ji je povzročalo težave, saj je hitela pri preskakovanju, posledično 

je snela vrvico z zatičev, odrinila se ni z obema nogama. Pri preskakovanju je uporabljala 

veliko moči, ni bila zbrana. 

Pri hoji po ravni črti je z rokami zelo krilila in se oprijemala stene, da je ohranjala 

ravnotežje. Hodila je po prstih, vendar ji je uspelo narediti samo korak ali dva. Telo je bilo 

majavo, nesigurno. 

12.1.2 Testiranje po izvedenem gibalnem programu 

Končno testiranje je bilo izvedeno po tridesetih srečanjih gibalnega programa.  

Končno testiranje je bilo izvedeno 27. maja 2015. 

SPRETNOST ROK 

1. Naloga: VSTAVLJANJE KOVANCEV 

Pri ponovnem testiranju vstavljanja kovancev v režo hranilnika je deklica s prednostno roko 

spravila v hranilnik kovance v enakem času kot na prvem testiranju (v 26 sekundah). Z 

neprednostno roko je svoj čas od začetnega testiranja izboljšala za 5 sekund (potrebovala 

je 29 sekund). Skupni dosežek naloge je 1,5 točke kar pomeni, da je skupni dosežek naloge 

izboljšala za 1 točko. 

Bila je popolnoma osredotočena na nalogo in natančna. Hranilnik je trdno držala, zaradi 

lažjega vstavljanja je hranilnik malenkost obrnila. Nekaj težav je imela pri poravnavi 

kovancev vzporedno z režo hranilnika (predvsem z levo roko). Hitrost je močno nihala, saj 

je izredno natančna. Prav tako je žetone pobirala po vrsti, če se je zmotila, je kovanec 

izpustila in pobrala prejšnjega. Nekajkrat je trznila z roko, saj je bila pod časovnim 

pritiskom. Pri pobiranju kovancev je uporabljala pincetni prijem, drža telesa je bila 

ustrezna. 
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Slika 9: Vstavljanje kovancev (vir: Zebec, 2015) 

 

2. Naloga: NIZANJE KOCK 

Pri nalogi nizanja kock na vrvico je svoj začetni rezultat izboljšala za 5 sekund (potrebovala 

je 33 sekund), kar jo še vedno uvršča v najboljšo skupino pri tej nalogi. 

Nekajkrat je luknjico kocke zgrešila z vrvico, saj je vrvico držala predaleč od začetka. Pri 

nalogi je bila počasna, saj je vsako kocko, ki jo je spravila na vrvico, potisnila do konca 

vrvice, kar ji je vzelo nekaj časa. Pogled je bil usmerjen na dejavnost, pri vstavljanju kock 

si je pomagala tudi z drugo roko, da je vrvico potegnila skozi luknjo kocke. 

 

Slika 10: Nizanje kock (vir: Zebec, 2015) 

 

3. Naloga: SLEDENJE KOLESARSKI STEZI 

Nalogo sledenja kolesarski stezi je uspešno rešila, naredila je 4 napake, kar jo še vedno 

uvršča v najboljšo skupino pri tej nalogi. Predloge ni obračala, svinčnik je sicer večkrat 



   
 

34 
 

dvignila s predloge, vendar je nadaljevala z iste točke, kar ne šteje kot napaka. Pri sledenju 

poti je bila hitra, čeprav je vedela, da ni časovne omejitve. Pri sami nalogi je ves čas iskala 

potrditev za dobro opravljeno nalogo. 

 

Slika 11: Sledenje kolesarski stezi (vir: Zebec, 2015) 

 

SPRETNOSTI Z ŽOGO 

4. Naloga: LOVLJENJE VREČKE S FIŽOLOM 

Vrečko s fižolom je od desetih poskusov prijela štirikrat. Svoj rezultat je izboljšala za en 

prijem in skupen dosežek naloge je 2 točki. Kar pomeni, da je svoj rezultat izboljšala za 

eno točko.  

Ves čas sem jo morala opozarjati na to, naj bo pozorna na moj met, naj ima roke 

pripravljene pred seboj, da mora premikati prste in dlani. Dlani so bile široko razprte, prsti 

so bili raztegnjeni in napeti. Prste je sklenila prepozno, vrečka ji je večkrat zdrsnila skozi 

prste na tla. Pri nalogi je bila ves čas napeta. Gibi niso bili izvajani tekoče. Sama kvaliteta 

izvedbe naloge se je izboljšala, saj je glede na začetno testiranje roke in prste premikala in 

se trudila, da je žogo ujela. 

 

Slika 12: Lovljenje vrečke s fižolom (vir: Zebec, 2015) 
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5. Naloga: KOTALJENJE ŽOGE V GOL 

Svoj rezultat od začetnega testiranja je izboljšala, žogo je v gol zakotalila petkrat, kar jo 

uvrsti v najboljšo skupino pri tej nalogi. Svoj rezultat je izboljšala za 2 točki. Žogo je 

potiskala z desno roko, pri sami izvedbi je bila hitra in posledično manj natančna. Žogo je 

izpustila prezgodaj, prav tako je slabo presodila silo kotaljenja, gibi niso bili izvajani 

tekoče. Potrebovala je nenehno spodbudo, da zmore ter da se je umirila in pripravila na 

kotaljenje. Ko je žogo odkotalila mimo gola, je vedno odletela na desno stran, kar kaže na 

asimetrijo. 

 

Slika 13: Kotaljenje žoge v gol (vir: Zebec, 2015) 

 

STATIČNO RAVNOTEŽJE 

6. Naloga: RAVNOTEŽJE NA ENI NOGI 

Svoj rezultat ravnotežja na eni nogi je izboljšala. Na prednostni nogi je ravnotežje uspela 

zadržati za 6 sekund, na levi nogi pa 5 sekund. Skupni seštevek naloge jo uvršča v najboljšo 

skupino pri tej nalogi. Sama kvaliteta izvedbe se je od začetnega testiranja izboljšala, saj se 

pri ohranjanju ravnotežja ni močno zibala, z rokami si je pomagala pri vzdrževanju 

ravnotežja. Proti koncu je uporabljala veliko gibov, da bi ravnotežje obdržala. 

 

Slika 14: Ravnotežje na eni nogi (vir: Zebec, 2015) 
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DINAMIČNO RAVNOTEŽJE 

7. Naloga: PRESKAKOVANJE VRVI 

Nalogo je uspešno opravila in dosegla dober rezultat (uvrstitev v najboljšo skupino pri tej 

nalogi). Na voljo je imela tri poskuse, pri prvem in drugem poskusu je vrv uspešno 

preskočila, pri tretjem pa nog ni dvignila dovolj visoko in se je zapletla. Noge je imela v 

kolenih pokrčene, na skok se je pripravila, vključila je tudi roke. Telo je bilo napeto, 

doskočila je z obema nogama. Pri samem doskoku jo je zaneslo, tako da je tretjič padla 

nazaj na hrbet. Svojo nalogo je želela opraviti čim prej in je pri tem hitela. 

 

Slika 15: Preskakovanje vrvi (vir: Zebec, 2015) 

 

8. Naloga: HOJA PO PRSTIH 

Svoj rezultat od začetnega testiranja je popravila, saj je neprekinjeno po črti naredila 5 

korakov, kar pomeni skupni dosežek naloge 2 točki. Sama kvaliteta izvajanja naloge se je 

izboljšala, saj ni več toliko krilila z rokami. Opazila sem, da je na črto pravilno stopila samo 

z levo nogo, desna ji je ves čas uhajala s traku (asimetrija). Tudi to nalogo je želela opraviti 

zelo hitro in je bila posledično nenatančna pri nadaljevanju naloge, pri tem se je oprijemala 

stene in lovila ravnotežje. 

 

Slika 16: Hoja po prstih (vir: Zebec, 2015) 
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POVZETEK OPAŽANJ 

SPRETNOST ROK 

Pri nalogah, ki zahtevajo dobro spretnost rok, je deklica nalogo odlično opravila. Od 

začetnega testiranja je svoje rezultate pri vseh treh nalogah izboljšala. Na stolu je ustrezno 

sedela, noge je imela trdno na tleh. Finomotorika in grafomotorika sta pri deklici dobro 

razviti, zato ji naloge niso povzročale težav. Časovna in prostorska orientacija sta dobro 

razviti. 

SPRETNOSTI Z ŽOGO 

Nalogi, ki zahtevata dobre spretnosti z žogo, je deklica uspešno opravila. Svoj rezultat je 

od začetnega testiranja izboljšala. Na začetnem testiranju je imela velike težave pri 

sprejemanju vrečke s fižolom, sedaj je svoje roke premikala in vrečko uspešno lovila. 

Izboljšala se je kvaliteta sprejema vrečke, časovno in prostorsko je uskladila orientacijo in 

rezultat izboljšala. 

Pri potiskanju žoge v gol je bila spet prehitra, zato sem jo nenehno opozarjala, da se je 

umirila in nato žogo zakotalila v gol. Pri nalogi je klečala, opazna je asimetrija. 

STATIČNO IN DINAMIČNO RAVNOTEŽJE 

Na področju statičnega in dinamičnega ravnotežja je imela deklica največje težave, največji 

napredek se kaže tudi na tem področju, kjer se je močno izboljšala sama kvaliteta izvedbe 

nalog. Pri ohranjanju ravnotežja deklica ni toliko krilila z rokami in iskala opore, kot je to 

počela na začetku. Tudi ravnotežje je zadržala več časa. 

Preskakovanje vrvi ji ni povzročalo težav, saj je vrvico brez težav preskočila. Tudi doskok 

je bil ustrezen. V tretjem poskusu se je zapletla in ni uspela preskočiti vrvice. Pri tej 

dejavnosti je bila zbrana in pripravljena, tako da jo je uspešno izvedla. 

Rezultat hoje po ravni črti se je izboljšal, tudi sama kvaliteta dejavnosti se je izboljšala, 

deklica je ravnotežje lovila z iztegnjenimi rokami.  
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12.1.3 Primerjava točk med prvim in končnim testiranjem 

  Prvo testiranje 
(18.3.2015) 

 

Drugo testiranje 
(27.5.2015) 

  Skupen dosežek 

naloge 

Skupen dosežek 

naloge 

Spretnost rok Vstavljanje 

kovancev 

 

 

2,5 točk 

 

1,5 točk 

 Nizanje kock 

 

0 točk 0 točk 

 Sledenje 

kolesarski stezi 

 

 

N (neuspeh) 

 

0 točk 

Spretnosti z žogo Lovljenje vrečke s 

fižolom 

 

 

3 točke 

 

2 točki 

 Kotaljenje žoge v 

gol 

 

 

2 točki 

 

0 točk 

Statično 

ravnotežje 

Ravnotežje na eni 

nogi 

 

 

1 točka 

 

0 točk 

Dinamično 

ravnotežje 

Preskakovanje 

vrvi 

N (neuspeh) 0 točk 

 Hoja po prstih N (neuspeh) 

 

2 točki 

Skupaj   8,5 točk 

3 neuspešno 

opravljene naloge 

5,5 točk 

2. Subjektivni rezultati vprašalnika za starše in strokovne delavce 

12.2.1 Izpolnjevanje vprašalnikov pred prvim testiranjem 

Zadnji del vprašalnika je namenjen ocenjevanju kvalitativnega gibanja otroka. Kot kaže 

graf 1, je deklica najmanj točk dobila od mame, oče in vzgojiteljica sta jo ocenila najvišje, 

s 7 točkami. Glede na postavke v vprašalniku lahko povzamemo, da ocenjevalci menijo, da 

je deklica pasivna, zadržana. Potrebuje veliko časa in vztrajnosti, da jo pritegnemo k 

določeni gibalni in drugi dejavnosti. Deklica je pri gibalnih dejavnostih napeta (ramena so 

dvignjena k vratu). Prav tako ima težave pri izvajanju dejavnosti, ki so sestavljene iz več 

delov. Ob neuspehu zavrača ponovne poskuse dejavnosti. Oče in mama pravita, da je 
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deklica pri gibalnih dejavnostih preveč aktivna, česar strokovne delavke niso opazile. 

Najverjetneje se deklica doma drugače obnaša kot v vrtcu. 

 

 

Graf 1: Vedenjske težave, povezane s težavami pri gibanju 

 

Graf 2 nam kaže, kakšen je skupni dosežek točk vsakega posameznega ocenjevalca 

vprašalnika. Glede na mejne vrednosti prve starostne skupine, v katero spada deklica, starša 

ocenjujeta, da deklica nima gibalnih težav, niti tveganja za nastanek gibalnih težav (mejna 

vrednost za višje tveganje na področju gibanja je najmanj 60 točk). Mama ji je dodelila 52, 

oče pa 56 točk, kar kaže na to, da se je oče približal mejni vrednosti. Strokovne delavke so 

ocenile, da ima deklica višje tveganje za težave na področju gibanja, pomočnica 

vzgojiteljice pa je mejo celo prekoračila (meja za gibalne težave je 90 točk). Pomočnica 

vzgojiteljice jih je zbrala 105. Meji za gibalne težave se je za 1 točko približala tudi 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja, vzgojiteljica je zbrala točko manj (88 točk). 

Strokovne delavke so mnenja, da ima deklica višje tveganje za nastanek gibalnih težav, 

pomočnica vzgojiteljice meni, da ima deklica gibalne težave. Vzgojiteljica in specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja sta se meji približali. 
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Graf 2: Skupni seštevek točk 

 

12.2.2 Izpolnjevanje vprašalnikov pred končnim testiranjem 

Zadnji del vprašalnika, ki je namenjen kvalitativnemu ocenjevanju gibanja (graf 3), je 

deklico z najmanj točkami ocenil oče, takoj za njim je mama, ki meni, da je deklica 

impulzivna in začne naloge izvajati, še preden sliši navodila do konca. Največ točk je 

prejela od specialne pedagoginje, ki glede na postavke v vprašalniku meni, da je deklica 

včasih preveč aktivna ali preveč pasivna, da bi dejavnost izvedla. Prav tako meni, da je 

deklica impulzivna in ima odvrnljiv pogled, prav tako meni, da je neorganizirana in 

premalo vztrajna. Mnenji vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice sta podobni. 

 

Graf 3: Vedenjske težave, povezane s težavami pri gibanju (pred končnim testiranjem) 
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Mejni vrednosti (graf 4), ki nakazujeta na gibalne težave, sta 60 (tveganje za nastanek 

gibalnih težav) in 90 točk (gibalne težave). Starša sta glede na prvo reševanje vprašalnika 

takrat deklico v vseh sklopih vprašalnika zelo nizko ocenila, kar pomeni, da menita, da 

deklica nima gibalnih težav. Med seboj se razlikujeta za 4 točke (9 in 13 točk). Glede na 

to, da sta se pri prvem reševanju vprašalnika pred izvajanjem gibalnih nalog približala 

vrednosti, ki nakazuje na tveganje za nastanek gibalnih težav, lahko sklepamo, da starša 

menita, da se je gibalno področje deklice od začetega testiranja močno izboljšalo (mogoče 

zaradi gibalnih dejavnosti, vzrok je lahko razvojni napredek deklice v zadnjih treh 

mesecih). Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice se z 89 točkami meji za gibalne težave 

približata. Pomočnica vzgojiteljice je deklico glede na začetno testiranje boljše ocenila, 

medtem ko jo je vzgojiteljica ocenila z nekaj točkami več. Specialna pedagoginja je deklico 

ocenila z 68 točkami, torej meni, da ima deklica višje tveganje za nastanek gibalnih težav. 

Glede na začetno testiranje je deklico ocenila z 21 točkami manj, kar premakne mejo 

gibalnih težav na mejo za tveganje za nastanek gibalnih težav. 

 

Graf 4: Skupni seštevek točk (pred končnim testiranjem) 
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IV    INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Raziskava, ki smo jo izvajali, je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu smo deklico, ki 

je nakazovala na to, da ima  mogoče gibalne težave, neformalno ocenili z vprašalnikom, ki 

je sestavni del inštrumentarija za oceno otrokovega gibanja, ABC gibanja. Vprašalnik so 

izpolnjevali starši (mama in oče) ter strokovne delavke, ki deklico poznajo in z njo delajo 

v vrtcu (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, specialna in rehabilitacijska pedagoginja). 

Vprašalnik so posamezniki izpolnjevali dvakrat. Pred začetnim testiranjem in pred 

začetkom končnega testiranja. Glede na podane odgovore smo lahko videli, kakšen je po 

mnenju strokovnih delavk in staršev gibalni razvoj deklice. Molek (2010) je v svojem 

diplomskem delu v sklopu testnega inštrumentarija ABC gibanja uporabila tudi vprašalnik, 

ki sta ga izpolnjevali mama in učiteljica. Rezultati so pokazali, da mama meni, da deklica 

nima gibalnih težav, medtem je učiteljica menila, da ima deklica gibalne težave, kar so 

kasneje pokazali tudi rezultati testnega inštrumentarija ABC gibanja. Tudi v naši raziskavi 

so bili starši mnenja, da deklica nima gibalnih težav, medtem ko so strokovne delavke 

menile drugače (tudi rezultati formalnega inštrumentarija so pokazali, da ima deklice 

težave na področju gibanja). 

V drugem delu raziskave smo izvedli formalni test za oceno otrokovega gibanja, ABC 

gibanja, ki smo ga prav tako izvedli dvakrat. Začetni rezultati so nam podali informacije, 

kje je deklica glede na standardne meje v svojem gibalnem razvoju (v Sloveniji so standardi 

za slovensko populacijo opisani v priročniku ABC gibanja 2, ki ga v naši raziskavi na žalost 

ne moremo uporabiti). Po končanem gibalnem programu, ki se je osredotočal na področja, 

kjer ima deklica največ težav, pa smo testni inštrumentarij še enkrat ponovili ter dobili 

ponovne rezultate, ki so nam povedali, da je deklica v gibalnem programu napredovala. 

Hafner (2012) je s pomočjo testnega inštrumentarija ABC gibanja v svoji diplomski nalogi 

na vseh treh področjih preverjala motorične sposobnosti štiriletnega dečka z Downovim 

sindromom, kjer je zanj izdelala 5 tedenski motorični program, tem po tem času test 

motoričnih sposobnosti še enkrat ponovila. Ponovno testiranje je pokazalo, da je deček 

napredoval v sami kvaliteti izvedb določenih nalog (nizanje kock na vrvico, lovljenje 

vrečke s fižolom, statično ravnotežje). 

Gibalni program se je intenzivno izvajal v tridesetih srečanjih, kjer smo pripravili 90 

gibalnih nalog, ki so se navezovale na tri glavna področja: spretnosti z roko, spretnosti z 

žogo ter statično in dinamično ravnotežje. Gibalni program se je izvajal v dekličinem 
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domačem okolju, kjer so bili vedno prisotni tudi starši. Deklica je bila na začetku gibalnega 

programa zelo zadržana, kar je bilo nenavadno, saj me je kot izvajalko dodatne strokovne 

pomoči srečevala v vrtcu, kjer sva individualno sodelovali večkrat na teden.  

Ker ima deklica težave na vseh področjih razvoja in je posledično manj samozavestna, sem 

pri svojem delu upoštevala tri glavna priporočila, ki so po mnenju Vidovič, Srebot, Cerar 

in Markun Puhan (2003) ključna pri otrocih, ki imajo posebne potrebe. Eden izmed prvih 

pomembnih dejavnikov, ki jih moramo nujno upoštevati pred samim začetkom izvajanja 

gibalnih nalog, je čustveno področje, kjer se otroku na primeren način približamo, da bo z 

nami sodeloval. Ta komponenta je bila pri našem delu z deklico ključna, saj smo bili na 

začetku v veliki dilemi, ali bo sploh sodelovala. Ko smo pridobili njeno zaupanje, smo 

vsako gibalno dejavnost najprej demonstrirali, šele nato je deklica dejavnost izvajala sama. 

Pri tem smo jo večkrat popravljali, da je nalogo pravilno izvedla. Ko je deklica presodila, 

da je bila naloga za njo prezahtevna, je ni želela ponoviti. Na naše prigovarjanje in 

spodbujanje je poskusila, vendar je hitro odnehala. Druga ključna stopnja pri gibalnem 

učenju, ki smo jo upoštevali, je bila zagotavljanje varnosti. Vse dejavnosti smo izvajali na 

dekličinem domu, vedno pa so zraven bili starši, ki so dejavnosti spremljali in deklico po 

potrebni spodbujali. Ker je za usvajanje novega znanja potrebno veliko vaj in ponovitev, 

so starši dobili nalogo in pripomočke, da so gibalne dejavnosti izvajali sami. Tretja in 

zadnja stopnja, ki jo omenjajo avtorice, je utrjevanje gibalnih nalog, ki se jih naučijo otroci, 

zato je vsako naše gibalno srečanje nadgrajevalo prejšnjo gibalno nalogo (Vidovič, Srebot, 

Cerar in Markun Puhan, 2003). 

Vsako srečanje je vsebovalo tri gibalne naloge, po eno iz vsake skupine. Primer gibalnega 

srečanja je prikazan v tabeli 1. Ostali gibalni program je prikazan v tabeli 2. 

Tabela 1: Primer gibalne dejavnosti 

Datum  Področje 

gibanja 

(spretnost 

rok, 

spretnosti z 

žogo, statično 

in dinamično 

ravnotežje) 

Dejavnost in pripomočki Evalvacija  

23.3.2015 Spretnost rok 

(finomotorika) 

Vtikanje barvnih žebljičkov v 

plastelin. 

 

Deklica je rabila spodbudo pri valjanju 

plastelina, saj pritisk ni bil dovolj močan, 

da bi nastala kača. Pomagala sem ji, da 

sva skupaj oblikovali kačo. Barve pozna, 
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Podam navodilo: »Iz plastelina bova 

naredili dolgo kačo. Nato boš kačo 

okrasila z barvnimi žebljički. Govorila 

ti bom, katere barve žebljiček boš 

vzela. Najprej poišči modrega, nato 

rdečega, nato zelenega, …«. 

 

 

 

 

 

Pripomočki: plastelin, žebljički. 

 

  

 

25 min 

vendar ji moramo zraven podati tudi 

primerjavo (npr. rdeča kot jagoda, zelena 

kot trava, rumena kot sonce, modra kot 

morje ipd.). Pri vtikanju žebljičkov je bila 

natančna, pomembna ji je sama estetika 

končnega izdelka. Finomotorika je 

ustrezno razvita. 

 

 
Slika 17: Vtikanje barvnih žebljičkov 

v plastelin (vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

Žoganje na različne načine 

(podajanje žoge eden drugemu, 

kotaljenje, vrtenje žoge okrog svoje 

osi, podajanje žoge skozi noge, 

podajanje žoge čez glavo). 

 

Podam navodilo: »Sedaj se bomo 

igrali z žogo (tudi mamica in očka). 

Najprej si bomo žogo podajali in 

zraven povedali, komu bomo žogo 

podali.« 

»Sedaj se bomo s hrbti obrnili eden k 

drugemu in si žogo podajali čez glavo 

ter pod nogami (odrasli klečimo).« 

»Postavimo se po celotnem prostoru 

in vsak kotali žogo okrog drugih«. 

»Sedaj noge razširimo ter poskušamo 

žogo zakotaliti skozi noge drugi 

osebi«. 

 

 

 

Pripomoček: žoga. 

 

25 min 

 

Pri igrah z žogo je deklica uživala. Pri 

podajanju žoge je imela na začetku nekaj 

težav, saj je čakala, da ji bo žoga priletela 

v roke. Po nekaj poskusih in razlagi, da 

mora roke in prste premikati, je začela 

žoge loviti. Pri tem je bila neznansko 

vesela, da je žogo ujela. Pri podajanju 

žoge čez glavo in med nogami je imela 

nekaj težav, saj je težje ohranjala 

ravnotežje. Posledično ni vztrajala dalj 

časa. Pri kotaljenju žoge sem jo morala 

večkrat opozoriti, saj je žogo metala, ne 

kotalila. Pri dejavnostih z žogo je bila 

hitra in posledično manj natančna 

(opozarjanje, naj se umiri). 

 

 
Slika 18: Žoganje na različne načine 

(vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje  

 

 

Hoja s knjigo na glavi (manekenska 

drža). 

 

Deklici povem zgodbo o punčki Klari, 

ki si je vedno želela postati 

Pri hoji s knjigo na glavi je imela kar 

nekaj težav, saj drža telesa ni bila 

ustrezna (glavo je držala naprej, telo je 

bilo ohlapno). Sama si ni uspela dati 

knjige na glavo, zato sem to storila jaz. 
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manekenka. »Klara je bila mala 

deklica, ki si je vedno, ko je na 

televiziji ali v revijah zagledala punce, 

ki so se sprehajale po modnih brveh, 

želela, da bi tudi sama nekega dne 

postala manekenka. Ko mamice ni 

bilo doma, si je na skrivaj oblačila 

njena oblačila in obuvala njene čevlje. 

Nekega dne je na televiziji videla, 

kako so male deklice vadile sprehod 

po modni pisti tako, da so si na glavo 

položile knjigo. Knjiga ni smela pasti 

z njene glave. Sedaj poskusi še ti, pri 

tem pazi, da ti knjiga ne pade z glave«. 

 

Pripomoček: knjiga. 

 

10 min 

 

Ko je stala pri miru, je knjiga na glavi 

obstala. Naredila je največ en korak, nato 

ji je knjiga padla. Na mojo spodbudo je 

knjigo štirikrat poskušala obdržati na 

glavi, vendar je kasneje obupala, ker ni 

bila uspešna. Dejavnosti tudi kasneje ni 

več želela ponoviti. 

 

 
Slika 19: Hoja s knjigo na glavi (vir: 

Zebec, 2015) 
 

 

Gibalni program, ki smo ga dosledno izvajali, je glede na končne rezultate uspel. Deklica 

je v svojem gibalnem programu napredovala, kar so pokazali končni rezultati 

inštrumentarija ABC gibanja. Prav tako je tudi ponovno reševanje vprašalnika po zaključku 

gibalnega programa glede na odgovore vseh, ki deklico poznajo, pokazalo, da se opazi 

razlika v kvaliteti otrokovih motoričnih spretnosti in sposobnosti. Poljanšek (2009), ki je v 

svojem diplomskem delu raziskovala motorične sposobnosti otrok s pomočjo 

inštrumentarija ABC gibanja, je ugotovila (vzorec je temeljil na 8 učencih), da ima polovica 

otrok težave na področju spretnosti z roko, dva otroka imata težave pri spretnostih z žogo, 

en otrok pa ima težave na področju statičnega in dinamičnega ravnotežja (vsi omenjeni 

otroci so bili na teh področjih uvrščeni pod 5. percentil). Čeprav jih glede na starostno 

obdobje ne moremo primerjati z našo deklico, lahko vseeno ti dve raziskavi pomembno 

povežemo. Ne glede na to, kakšen diagnostični inštrumentarij uporabljamo, je pomembno, 

da otrokove gibalne primanjkljaje odkrijemo čim bolj zgodaj, da otroku s strokovno 

obravnavo pomagamo že v predšolskem obdobju. 
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V    SKLEP 

Cilj magistrskega dela je bilo ugotoviti gibalne sposobnosti in spretnosti deklice, ki je 

usmerjena kot otrok z zmerno govorno jezikovno motnjo ter lažjo gibalno oviranostjo. S 

pomočjo inštrumentarija za oceno otrokovega gibanja, ABC gibanja, smo pred začetkom 

izvajanja gibalnega programa izvedli testni inštrumentarij ABC gibanja, ki je pokazal, na 

katerih področjih ima deklica največje težave. Na podlagi rezultatov smo izdelali gibalni 

program, ki se je intenzivno izvajal približno dva meseca in pol (30 srečanj). Z deklico smo 

se srečevali na njenem domu. Gibalne dejavnosti so se izvajale v prvi starostni skupini, ki 

zajema tri področja: spretnost rok, spretnosti z žogo ter statično in dinamično ravnotežje. 

Vsako srečanje je obsegalo po tri obširne gibalne vaje (po ena vaja z vsakega področja). 

Deklica je najboljši rezultat dosegla na področju spretnosti rok, kjer se ne približa vrednosti 

za gibalne težave. Medtem je manj točk dosegla na področju spretnosti z žogo ter statičnega 

in dinamičnega ravnotežja, kjer je nekaj nalog opravila neuspešno. 

Prva tri leta v otrokovem obdobju so najpomembnejša, še zlasti na področju gibanja. Pri 

tem imata veliko vlogo družina in vrtec. Ker je bila deklica veliko odsotna iz vrtca v najbolj 

kritičnem obdobju življenja, je zamudila pomembno obdobje, ki je mogoče vplivalo na 

upočasnjen razvoj na vseh področjih. Deklica ima ob stiku s svojimi sovrstniki težave pri 

vključevanju v socialno sredino, skupini se priključi samo takrat, kadar jo drugi otroci v 

igro povabijo. Ker ne govori, je to dodaten dejavnik, da je v skupini manj vidna. Gibanje 

ima pri razvoju ključno vlogo, saj imajo otroci, ki imajo zaradi različnih vzrokov težave na 

tem področju, velikokrat težave tudi pri komunikaciji in vzpostavljanju socialnih odnosov. 

Gibalno je deklica manj spretna, težave ima predvsem na področju statičnega in 

dinamičnega ravnotežja, vendar se je stanje od začetnega testiranja močno izboljšalo. 

Izboljšala se je sama kvaliteta izvedbe nalog in dejavnosti, ki zahtevajo ravnotežje. Dlje 

časa zadrži stojo na eni nogi, pri tem ni odvečnega gibanja, deklica je pridobila tudi na 

samozavesti (na začetku gibalnega programa se je takim nalogam po začetni neuspešni 

nalogi izogibala). Sedaj nalogo vsaj poskusi opraviti in pri njej vztraja. Tudi dejavnosti iger 

z žogo so se izboljšale (sedaj žogo prime, premika roke, trudi se, da bi žogo ujela), na 

začetku je imela velik odpor do iger z žogo, saj je bila neuspešna.  

 

 

Raziskovalna vprašanja so bila naslednja: 

 Kakšni so objektivni rezultati inštrumentarija ABC gibanja (formalni test)? 
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 Kakšni so subjektivni rezultati vprašalnika za starše in strokovne delavce? 

 Ali je deklica po koncu gibalnega programa napredovala na področjih, na katerih 

ima težave? 

Glede na rezultate formalnega testa za oceno otrokovega gibanja (ABC gibanja) smo po 

prvem testiranju ugotovili, da ima deklica težave na gibalnem področju, predvsem na 

področju statičnega in dinamičnega ravnotežja. Po koncu gibalnega programa smo test še 

enkrat ponovili in ugotovili, da je deklica napredovala na vseh področjih, največji napredek 

se je pokazal na področju statičnega in dinamičnega ravnotežja in spretnosti z žogo. Opazili 

smo, da se je izboljšala kvaliteta izvedbe posameznih dejavnosti. 

Vprašalnike o gibalnih sposobnostih in spretnostih deklice so izpolnjevali vzgojiteljica, 

pomočnica vzgojiteljice, mama, oče ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja. Prvi 

vprašalnik so reševali pred samim začetkom prvega formalnega testiranja, drugega pa pred 

začetkom končnega formalnega testiranja. Strokovne delavke so deklico pred testiranjem 

in po zadnjem testiranju neformalno ocenile približno enako (vrednosti točk so se približale 

ali dosegle mejo za gibalne težave). Starša sta se glede na rezultate vprašalnika pri prvem 

reševanju kritični meji za gibalne težave močno približala, pri drugem reševanju pa sta 

glede na točke mnenja, da deklica gibalnih težav nima. Sklepamo lahko, da sta dekličino 

gibalno vedenje preveč pozitivno subjektivno ocenila ali pa po koncu gibalnega programa 

opažata velik napredek na tem področju. Glede na formalne rezultate napredka gibanja je 

napredek definitivno viden, vendar realno ni tako velikega preskoka, kot to menita starša. 

Deklica je po tridesetih srečanjih vidno napredovala, predvsem na področju statičnega in 

dinamičnega ravnotežja. Izboljšala se je sama kvaliteta izvedbe dejavnosti, deklica je dobila 

na samozavesti. Cilje, ki smo si jih zastavili pri magistrski nalogi, smo dosegli. 

Raziskava, ki smo jo opravili, na specialno pedagoškem področju pomeni nove ideje in 

spoznanja za starše, ki imajo otroka z gibalnimi težavami. S pomočjo aktivnosti, ki smo jih 

izvajali z deklico, lahko gibalne dejavnosti glede na gibalne posebnosti svojih otrok 

uporabijo ali po potrebi prilagodijo ter s tem otroku omogočijo čim več različnih gibalnih 

dejavnosti, ki otroku pomagajo, da se gibalno razvija. Za strokovne delavce, ki delajo z 

otroki, ki imajo gibalne težave, naša raziskava prav tako ponuja nova spoznanja in ideje, 

na kakšen način delati in pomagati otroku, da se optimalno razvija. Pri tem je pomembno  

izpostaviti, da je potrebno za vsakega posameznika izdelati individualen program glede na 

specifiko gibalnih težav. 
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Slabost raziskave je ta, da smo raziskavo izvajali samo na eni deklici (študija primera). 

Veliko večje in bolj relevantne rezultate bi dobili, če bi enak program izvajali na večjem 

številu otrok, kjer bi kasneje lahko rezultate primerjali in lažje posplošili. Glede na to, da 

je deklica v zelo kratkem času napredovala, bi bilo zanimivo inštrumentarij ABC gibanja 

ponoviti po daljšem časovnem obdobju, kjer bi videli, ali bi deklica še bolj vidno 

napredovala. 
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VII    PRILOGA 

Tabela 2: Gibalne dejavnosti 

Datum  Področje 

gibanja 

(spretnost rok, 

spretnosti z 

žogo, statično 

in dinamično 

ravnotežje) 

Dejavnost in pripomočki Evalvacija  

23.3.2015 Spretnost rok 

(finomotorika) 

Vtikanje barvnih žebljičkov v 

plastelin. 

 

Podam navodilo: »Iz plastelina 

bova naredili dolgo kačo. Nato boš 

kačo okrasila z barvnimi žebljički. 

Govorila ti bom, katere barve 

žebljiček boš vzela. Najprej poišči 

modrega, nato rdečega, nato 

zelenega,…«. 

 

Pripomočki: plastelin, žebljički. 

 

 

25 min 

Deklica je rabila spodbudo pri valjanju 

plastelina, saj pritisk ni bil dovolj 

močan, da bi nastala kača. Pomagala 

sem ji, da sva skupaj oblikovali kačo. 

Barve pozna, vendar ji moramo zraven 

podati tudi primerjavo (npr. rdeča kot 

jagoda, zelena kot trava, rumena kot 

sonce, modra kot morje ipd.). Pri 

vtikanju žebljičkov je bila natančna, 

pomembna ji je sama estetika končnega 

izdelka. Finomotorika je ustrezno 

razvita. 

 

 
Slika1 : Vtikanje barvnih žebljičkov 

v plastelin  

(vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

Žoganje na različne načine 

(podajanje žoge eden drugemu, 

kotaljenje, vrtenje žoge okrog 

svoje osi, podajanje žoge med 

nogami, podajanje žoge nad 

glavo). 

 

Podam navodilo: »Sedaj se bomo 

igrali z žogo (tudi mamica in 

očka). Najprej si bomo žogo 

podajali in zraven povedali, komu 

bomo žogo podali.« 

 

Pri igrah z žogo je deklica uživala. Pri 

podajanju žoge je imela na začetku 

nekaj težav, saj je čakala, da ji bo žoga 

priletela v roke. Po nekaj poskusih in 

razlagi, da mora roke in prste premikati, 

je začela žoge loviti. Pri tem je bila 

neznansko vesela, da je žogo ujela. Pri 

podajanju žoge nad glavo in med 

nogami je imela nekaj težav, saj je težje 

ohranjala ravnotežje. Posledično ni 

vztrajala dalj časa. Pri kotaljenju žoge 

sem jo morala večkrat opozoriti, saj je 

žogo metala, ne kotalila. Pri 
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»Sedaj se bomo s hrbti obrnili eden 

k drugemu in si žogo podajali nad 

glavo ter med nogami (odrasli 

klečimo).« 

 

»Postavimo se po celotnem 

prostoru, vsak kotali žogo okrog 

drugih«. 

 

»Sedaj noge razširimo ter 

poskušamo žogo zakotaliti med 

nogami drugi osebi«. 

 

Pripomoček: žoga. 

 

 

25 min 

dejavnostih z žogo je bila hitra in 

posledično manj natančna 

(opozarjanje, naj se umiri). 

 

 
Slika 2: Žoganje na različne načine  

(vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja s knjigo na glavi 

(manekenska drža). 

 

Deklici povem zgodbo o punčki 

Klari, ki si je vedno želela postati 

manekenka. »Klara je bila mala 

deklica, ki si je vedno, ko je na 

televiziji ali v revijah zagledala 

punce, ki so se sprehajale po 

modnih brveh, da bi tudi sama 

nekega dne, ko bo velika, postala 

manekenka. Ko mamice ni bilo 

doma, si je na skrivaj oblačila 

njena oblačila in obuvala njene 

čevlje. Nekega dne je na televiziji 

videla, kako si male deklice vadile 

sprehod po modni pisti tako, da so 

si na glavo položile knjigo. Knjiga 

ni smela pasti iz njene glave. Sedaj 

poskusi še ti, pri tem pazi, da ti 

knjiga ne pade iz glave«. 

 

Pripomoček: knjiga. 

 

 

10 min 

Pri hoji s knjigo na glavi je imela kar 

nekaj težav, saj drža telesa ni bila 

ustrezna (glavo je držala naprej, telo je 

bilo ohlapno). Sama si ni uspela dati 

knjige na glavo, zato sem to storila jaz. 

Ko je stala na miru, je knjiga na glavi 

obstala. Naredila je največ en korak, 

nato ji je knjiga padla. Na mojo 

spodbudo je knjigo štirikrat poskušala 

obdržati na glavi, vendar je kasneje 

obupala, ker ni bila uspešna. Dejavnosti 

tudi kasneje ni več želela ponoviti. 

 

 
Slika 3: Hoja s knjigo na glavi  

(vir: Zebec, 2015) 

 

24.3.2015 Spretnost rok 

 

 

 

Z vezalkami prišije klovnu majico 

in hlače (vtika vrvico v za to 

pripravljeno predlogo). 

 

Deklici dam na mizo predlogo (iz 

lesa narejene majice in hlače ter 

klovna). Nato sama z vezalko 

»prišije« klovnu hlače in majico. 

Pri tej dejavnosti je imela nekaj težav, 

saj je pomembna spretnost obeh rok (z 

eno roko drži majico ali hlače na 

klovnu, z drugo roko pa je potrebno 

vezalko potegniti skozi luknjico). 

Prosila je za pomoč, pokazala sem ji 

strategijo, kako si lahko sama pomaga. 
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Pripomočki: lesena predloga 

klovna, majica in hlače. 

 

 

20 min 

Nato je poskušala sama ter uspela 

klovnu do konca zašiti majico in hlače. 

 

 
Slika 4: Šivanje klovna 

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

 

 

S papirnatimi žogicami zadeva 

tarčo z različne razdalje. 

 

Iz papirja izdelava papirnate 

žogice (zmečkan papir  oblepljen s 

selotejpom). Na steno pritrdimo 

tarčo, ki ima različno velike kroge 

različnih barv. S papirnatimi 

žogicami zadeva v tarčo in 

poskuša zadeti v sredino. 

 

Pripomočki: tarča in papirnate 

žogice. 

 

 

20 min 

Najprej je začela zadevati tarčo z 

manjše razdalje, pri kateri je bila dokaj 

uspešna (tarčo je od desetih poskusov 

zadela šestkrat, od tega je trikrat zadela 

v sredino). S povečevanjem razdalje je 

bil njen met šibkejši, žogica je letela 

stran od tarče. Deklica je bila med 

metanjem hitra, žogico je metala, brez 

da bi pogledala in se osredotočila na 

met v tarčo. Posledično je bila takrat 

večkrat neuspešna. Zelo vesela je bila 

pohvale. 

 

 
Slika 5: Ciljanje tarče z žogico 

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

 

Hoja po papirnatih krogih, ki so 

naključno razporejeni po 

prostoru. 

 

Iz barvnega papirja izrežem 

različno velike kroge, ki jih 

naključno razporedim po prostoru. 

Naloga deklice je, da mora stopiti 

z enega na drugi krog, brez da bi se 

dotaknila tal (hoja po kamnih, da 

Ravnotežje deklice je slabše, zato je 

imela težave že pri osnovnem 

sestopanju s kroga na krog. Pomagala 

sem ji tako, da sem jo prijela za obe roki 

(pri tem se je močno zibala). Dejavnost 

sem prilagodila tako, da je lahko na 

kroge stopila s celotnim stopalom. 

Stoje z nogo na enem krogu ni uspela 

zadržati. Barvne kroge je uspela najti s 

pomočjo (rdeča kot jagoda, zelena kot 
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ne pade v vodo). Pri tem jo 

spodbudimo, da vsaj nekaj časa 

stoji na krogu tako, da je druga 

noga v zraku. Naslednja stopnja je, 

da ji govorim barve krogov, na 

katere mora stopiti. 

 

Pripomočki: barvni krogi. 

 

 

15 min 

trava, modra kot morje, …). Dejavnost 

jo je zelo zabavala, izvajala jo je dobrih 

20 minut. 

 

 
Slika 6: Hoja po barvnih krogih  

(vir: Zebec, 2015) 

 

25.3.2015 Spretnost rok 

 

Pobiranje medvedkov različnih 

barv in velikosti s prilagojenimi 

škarjami. 

 

Podam navodilo: »Sedaj boš s 

škarjami lovila medvedke rdeče, 

modre, rumene in zelene barve. Ko 

uloviš medvedka, pogledaš, 

kakšne barve je in ga položiš na 

krog enake barve«. Po končani 

aktivnosti jo prosim, da medvedke 

pospravi nazaj v škatlo tako, da 

izmenično uporablja obe roki. 

 

Pripomočki: prilagojene škarje, 

medvedki, barvni krogi. 

 

 

25 min 

Deklica je zelo uživala v tej dejavnosti, 

škarje je ustrezno prijela in medvedke 

pravilno razvrstila. Pri tem je iskala 

potrditev za svojo dobro opravljeno 

delo, posledično je medvedke 

razvrščala dalj časa. Pri pospravljanju 

ni imela težav, brez težav je roke 

križala in pobirala medvedke. 

 

Slika 7: Pobiranje medvedkov s 

škarjami  

(vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Med dvema ognjema. 

 

Igramo se igro med dvema 

ognjema, ki jo malo prilagodim. 

Tisti, ki ima v roki žogo, ima 

nalogo, da zadene enega izmed 

tistih, ki tečejo po prostoru. 

Tistega, katerega zadane, mu poda 

žogo in on zadane ostale, ki tekajo 

po prostoru. 

 

Pripomoček: žoga. 

 

 

15 min 

Ko je bila preveč hitra pri izogibanju 

tistega, ki jo je želel zadeti, je izgubila 

ravnotežje in je padla. Namesto, da bi 

se umikala žogi, se je stisnila v kot, zato 

sem jo morala spodbujati, da se je 

gibala po celotnem prostoru. Ko je 

zadevala ona, ji je kar šlo, vendar je 

imela nekaj težav s smerjo zadevanja 

(žoga je nenadzorovano letela v vse 

smeri). 
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Slika 8: Med dvema ognjema  

(vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Mala lastovka. 

 

Povem zgodbo: »Nekoč je živela 

majhna lastovka, ki še ni znala 

leteti kot njene starejše sestrice. 

Vendar je v nečem bila boljša od 

njih. Znala je zelo dolgo stati na 

eni nogi. Sedaj poskusi še ti«. 

Razpremo roke in tekamo po 

prostoru, ko rečem »mala 

lastovka« poskušamo čim dlje 

časa stati na eni nogi. Nogi 

izmenjujemo. 

 

 

15 min 

 

Ker ima deklica velike težave s 

statičnim in dinamičnim ravnotežjem, 

te naloge ni želela niti poskusiti 

izvajati, čeprav smo jo vsi prepričevali, 

da ni težko, ter da ji bomo pomagali. 

Tudi ko sem jo prijela za roke, ni želela 

stati na eni nogi. 

26.3.2015 Spretnost rok 

 

Barvanje likov različnih oblik in 

velikosti (do črte). 

 

Na predlogo narišem različne 

oblike in velikosti, ki jih mora 

deklica pobarvati, pri tem mora 

paziti, da barva do črte. 

 

Pripomočki: barvice, predloge za 

barvanje.  

 

 

20 min 

Deklica ima ustrezno razvito 

finomotoriko, zato ji barvanje likov do 

črte ni predstavljalo težav. Ko ji je čez 

čas popustila zbranost, se je videlo, da 

je bila pri barvanju malenkost 

nenatančna. Pri barvanju je list 

obračala v vse smeri. 

 

Slika 9: Barvanje likov 

 (vir: Zebec, 2015) 
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 Spretnosti z 

žogo 

 

Zadeni zajčka (zadevanje žog). 

 

V ravno vrsto postavimo tri žoge. 

Otroku damo v roke žogo in mu 

rečemo: »Sedaj boš poskušal s to 

žogo zadeti čim več žog, ki so na 

drugi strani sobe«. 

 

Pripomočki: žoge. 

 

 

15 min 

Deklica je na začetku žogo kotalila, da 

je zadevala žoge, čeprav sem ji na 

začetku pokazala, naj z žogo cilja ostale 

žoge. Žogo je poskušala prijeti z eno 

roko, vendar ji ni šlo, zato je žogo 

prijela z obema rokama in zadevala 

žoge. Ko je žogo na drugi strani zadela, 

je bila zelo navdušena. 

 

 
Slika 10: Zadevanje zajčka  

(vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Igra potres/poplava/požar. 

 

Igramo se igro potres/poplava/ 

požar. Podam navodilo: »Prosto se 

gibljemo po prostoru, ko zaslišiš 

besedo POPLAVA, hitro splezaš 

na stol, ko slišiš besedo POTRES, 

roke odročiš in mirno stojiš na eni 

nogi, ko pa zaslišiš besedo 

POŽAR, se postaviš na vse štiri in 

narediš most«. 

 

 

15 min 

Igro, ki je vsebovala tudi stojo na eni 

nogi, je deklica uspešno izvedla. Sama 

me je prijela za roke, da je ohranjala 

ravnotežje. Pri tem se je zibala. Ker želi 

stojo narediti čim prej, je hitra in 

posledično manj uspešna. Potrebno jo 

je spodbujati, da se umiri. Brez težav je 

splezala na stol in naredila most na vseh 

štirih nogah. 

 

 
Slika 11: Igra potres, poplava, požar  

(vir: Zebec, 2015) 

 

30.3.2015 Spretnost rok 

 

Zlaganje kock v stolp. 

 

Uporabimo kocke, ki jih deklica 

zloži eno na drugo, pri tem mora 

biti pozorna, da jih zloži do takšne 

višine, da ne padejo. Navodilo: 

»Poskušaj v stolp zložiti čim več 

kock, pazi da ti ne padejo.« 

Deklica je vztrajala, da je iz kock 

najprej zložila dolgo kačo, nato je 

kocke zložila v stolp. V prvem poskusu 

je zložila 10 kock, preden so padle, v 

drugem poskusu pa jih je zložila 14. Pri 

dejavnosti je uživala, saj jo je izvajala 

na tleh. Pri tem je ležala na tleh, 

opazovala kocke ter bila zelo natančna. 
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Pripomočki: kocke.  

 

 

15 min 

 

 
Slika 12: Zlaganje kock v stolp  

(vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Metanje žoge skozi obroč. 

 

Podam navodilo: »Jaz bom držala 

obroč v različnih smereh, ti boš 

dobila v roke žogo. Tvoja naloga 

je, da obroč zadeneš čim večkrat«. 

 

Pripomočka: obroč, žoga. 

 

 

15 min 

Deklica je žogo prijela z eno roko in jo 

uspešno metala čez obroč. Ko je stala 

bližje obroču, je bila manj uspešna. 

Obroč je bolje ciljala, ko je bil 

postavljen višje. Postavitev za metanje 

sem ji postavila z barvnim trakom, ki 

sem ga zalepila na tla. Pri dejavnosti je 

zelo uživala, vesela je bila uspeha. 

 
Slika 13: Metanje žoge skozi obroč 

 (vir: Zebec, 2015) 

 
 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Jahanje konjička. 

 

»Sedaj se boš usedla na konjička in 

ga boš jahala. Ko boš pripravljena, 

boš izpustila roke. Najprej eno, 

potem še drugo. Ob pomoči boš na 

konja tudi pokleknila«. 

 

Pripomoček: igrača konj. 

 

 

15 min 

Pri jahanju konjička je imela deklica 

kar nekaj težav pri vzdrževanju 

ravnotežja, sploh ko je roke odročila 

(želela je, da jo držim). Poskusila je 

klečati na konjičku (ob pomoči), kar ji 

je uspevalo. S konja je padla takrat, 

kadar je konjiček zavil v levo ali desno 

stran. Vendar ni obupala, želela je še 

poskusiti. Ob mirovanju je ravnotežje 

vzdržala. 
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Slika 14: Jahanje konjička 

 (vir: Zebec, 2015) 

 

31.3.2015 Spretnost rok 

 

Sestavljanje različnih sestavljank. 

 

Deklici dam na mizo različne 

sestavljanke. Spodbujam jo, da jih 

samostojno sestavi. 

 

Pripomočki: sestavljanke. 

 

 

25 min 

Deklica ima zelo rada sestavljanke, pri 

sestavljanju je vztrajala zelo dolgo. 

Rabi nenehno potrditev za svoje delo 

(vsak košček, ki ga prime v roko, 

pokaže in želi, da ji pomagamo). 

Spodbujala sem jo, da je najprej sama 

poskusila košček sestavljanke razvrstiti 

na pravilno mesto. Pokazala in 

razložila sem ji, kako si lahko pomaga 

(da najprej poišče robove sestavljanke). 

Strategije ni upoštevala, posledično je 

sestavljanje trajalo dalj časa. 

 

 
Slika 15: Sestavljanje sestavljank  

(vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Podajanje žoge z nogami. 

 

Uležemo se na tla, roke položimo 

za hrbet, da si ustvarimo 

ravnotežje. Noge dvignemo v 

zrak. Z nogami primemo žogo in 

jo podamo drugemu. Pri tem 

pazimo, da nam žoga ne pade. 

Težavnost stopnjujemo tako, da 

žogo z nogami drugemu vržemo 

(če je deklica na to težavnost 

pripravljena). 

 

 

Pri tej dejavnosti je rabila več spodbude 

in demonstracije, saj je s težavo 

zadržala ravnotežje. Žogo je držala v 

zraku med nogami in jo oddala 

(soigralec je žogo sprejel). Ko bi 

morala sama sprejeti žogo, je imela 

težave, saj je ni zmogla prijeti z nogami 

(obenem pa zadržati ravnotežje). 
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Pripomoček: žoga. 

 

 

10 min 

 
Slika 16: Podajanje žoge z nogami 

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Hoja po kolebnici, skakanje čez 

kolebnico. 

 

Na tla položim kolebnico, ki je 

najprej položena v ravni liniji, nato 

jo zvijam v različne smeri. Podam 

navodilo: »Sedaj boš hodila po 

kolebnici, lahko si pomagaš z 

rokami«. Po končani dejavnosti 

dobi novo navodilo: »Preskočila 

boš kolebnico z obema nogama, 

skakala boš z ene strani na drugo 

stran. Pri tem paziš, da se 

kolebnice ne dotakneš z nogami«. 

 

Pripomoček: kolebnica. 

 

 

20 min 

 

V dejavnosti je uživala, po kolebnici je 

hodila po prstih, vendar je z nje večkrat 

sestopila. Ponudila sem ji roke, da se je 

na njih lahko oprla. Takrat je na 

kolebnici ostala. Pri ohranjanju 

ravnotežja si je pomagala z rokami, 

vendar neuspešno. 

Pri skakanju čez kolebnico ni imela 

težav. 

 

 
Slika 17: Hoja po kolebnici in 

skakanje čez kolebnico 

 (vir: Zebec, 2015) 

 

2.4.2015 Spretnost rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrisovanje velikonočnega 

jajčka. 

 

Pripravim predloge velikonočnih 

jajčk, ki imajo različne vzorčke. 

Naloga deklice je, da vzame v roke 

poljuben flomaster ter jajčka čim 

bolj natančno obrobi. 

 

Pripomočki: barvne predloge, 

flomaster. 

 

 

15 min 

Pri obrisovanju je bila deklica zelo 

natančna, iskala je nenehno potrditev in 

pohvalo za svoje delo. Pri obrisovanju 

je list obračala v več smeri. Drža in 

stisk flomastra sta ustrezna. 

 

 
Slika 18: Obrisovanje jajčka 

  (vir: Zebec, 2015) 
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 Spretnosti z 

žogo 

 

Metanje žoge v zrak in ploskanje. 

 

Podam navodilo: »Danes se bova 

žogali malo drugače (pokažem). 

Žogo vržem v zrak in plosknem, 

nato žogo spet primem z obema 

rokama. Podam svojemu 

soigralcu. Soigralec naredi enako. 

Pri tem pazimo, da nam žoga ne 

pade na tla.« 

 

Pripomoček: žoga. 

 

 

15 min 

 

Pri tej dejavnosti je imela velike težave, 

saj je sestavljena iz dveh delov (žogo 

mora vreči dovolj visoko, da lahko 

ploskne z rokami in jo spet prime). Ker 

ima težave pri sami orientaciji, kam 

vreči žogo, ji je žoga nenehno uhajala 

iz rok, tako da do ploskanja ni prišlo. 

Ko vidi, da ni uspešna, hitro obupa, 

vendar še nekajkrat poskusi, če jo 

spodbujamo. 

 
Slika 19: Metanje žoge v zrak in 

ploskanje  

  (vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Posnemanje živali. 

 

Sedaj bomo posnemali različne 

živali, npr. štorkljo (naredimo 

stojo na eni nogi), žabo (skačemo 

po vseh štirih), muco (gremo na 

vse štiri in hrbet izbočimo), kačo 

(plazimo se po tleh), kužka 

(tečemo po vseh štirih). 

 

 

15 min 

 

Deklica je pokazala in zraven tudi 

oponašala vse živali, ki sem jih naštela. 

Plazenje in lazenje ji je šlo dobro, nekaj 

težav je imela pri stoji na eni nogi. 

 
Slika 20: Posnemanje živali   

 (vir: Zebec, 2015) 

 

7.4.2015 Spretnost rok 

 

Izrezovanje različnih oblik. 

 

Na papir narišem različne oblike 

likov, ki jih mora deklica izrezati. 

»Vzemi škarje in po črti natančno 

in počasi izreži različne like, ki 

sem ti jih narisala«. 

 

Pripomočki: škarje, predloge za 

izrezovanje. 

 

 

15 min 

 

 

Deklica je bila pri izrezovanju zelo 

natančna, telo je imela popolnoma 

sproščeno, iz česar se je videlo, da pri 

dejavnosti uživa. Izrezala je vse oblike, 

ki sem jih pripravila (dva kroga, 

trikotnik, kvadrat in pravokotnik). 

Nobena oblika lika ji ni predstavljala 

težav. 
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Slika 21: Izrezovanje različnih oblik 

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Podiranje kegljev z žogicami. 

 

Na dvorišču postavimo 6 kegljev, 

ki jih mora deklica z različne 

razdalje zbiti (razdaljo s poskusi 

povečujemo). Podam navodilo: 

»Postavila se boš za označeno črto, 

nato boš dobro pogledala keglje in 

jih z žogo poskušala čim več 

podreti«. 

 

Pripomočki: keglji, žoga.   

 

 

15 min 

Pri dejavnosti je vztrajala tako dolgo, 

dokler ni podrla vseh kegljev. Sama je 

hodila po žogico in zraven še tekla. 

Žogico je potiskala s prednostno roko 

(desna). Spodbujala sem jo, da se je 

postavila za črto, umirila in nato žogico 

potisnila (želela je keglje podrti v čim 

krajšem času). 

 
Slika 22: Podiranje kegljev 

(vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Vožnja s poganjavčkom med 

stožci. 

 

Na domačem dvorišču postavim 

stožce v ravno vrsto v primerni 

razdalji po dvorišču. »Vozila se 

boš s poganjavčkom med stožci. 

Pri tem moraš paziti, da jih ne 

podreš«. Glede na sposobnosti in 

spretnost deklice stožce kasneje 

postavim bolj skupaj. 

 

Pripomočki: stožci, poganjavček. 

 

 

25 min 

Pri vožnji je bila deklica zelo hitra, 

posledično je nekaj stožcev podrla. Ko 

je bila razdalja med stožci večja, je 

podrla samo en stožec, ko sem stožce 

postavila bolj skupaj, je imela kar nekaj 

težav, saj ni naredila dovolj velikega 

kroga in je z zadnjim delom 

poganjavčka podrla keglje. Vesela je 

bila uspeha (ko je progo uspešno 

prevozila, brez da bi podrla stožec). 

 
Slika 23: Vožnja s poganjavčkom 

(vir: Zebec, 2015) 
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8.4.2015 Spretnost rok 

 

Sestavljanje avtomobilčkov po 

modelu. 

 

Na mizo položim tri avtomobilčke 

(moder, rdeč, rumen), kocke in 

predlogo za sestavljanje 

avtomobilčkov. »Poiskala boš take 

barve avtomobilček, kot je na sliki, 

in kocke, ter jih sestavila tako, da 

se bodo med seboj lepo ujemale«. 

 

Pripomočki: avtomobilčki, kocke 

in predloga za sestavljanje. 

 

 

20 min 

Pri dejavnosti je deklica uživala, 

vztrajna je bila pri sestavljanju kock 

med seboj. Iskala je mojo potrditev in 

pohvalo za svoje opravljeno delo. 

Nekaj težav je imela pri iskanju kock, 

ki so bile različnih oblik, saj je sama 

opazovala samo barvo kocke. 

 

 
Slika 24: Sestavljanje 

avtomobilčkov 

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Prilagojeni badminton (»lopar« 

drži z obema rokama, če je možno 

kasneje tudi samo z eno). 

 

Deklica si sama izbere »lopar« 

(zelene ali oranžne barve). Najprej 

se žogava na krajši razdalji, tako 

da lopar drživa z obema rokama. 

Razdaljo sčasoma povečujeva. Če 

je deklica na to pripravljena in 

zmore, jo spodbudim, da lopar 

prime samo z eno roko in poskusi 

žogico odbiti samo z eno roko. 

 

Pripomočki: dva loparja in žogica.                                     

 

 

15 min 

 

Lopar je prijela z obema rokama, 

vendar je imela težave pri podaji in 

sprejemu žogice, saj je potrebno veliko 

orientacije in hitrosti, da žogico 

sprejmemo. Čeprav sem ji podajala s 

kratke razdalje, deklica žogice ni odbila 

nazaj. Stala je na mestu, čeprav sem jo 

spodbujala, da se premika. Pri 

podajanju žogice meni ji je nekajkrat 

uspelo. Loparja ni uspela držati samo z 

eno roko. 

 
Slika 25: Prilagojeni badminton  

(vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Igra ristanc. 

 

Na dvorišču s kredami narišemo 

igro ristanc. Vsak igralec ima svoj 

kamenček, ki ga vrže na polja od 

1-8. Pri tej igri ohranjamo 

ravnotežje. 

 

Pripomočki: kreda, kamenčki. 

 

Pri igri ristanc je zelo uživala. 

Upoštevala je navodila in pravila igre. 

Kamenček je uspela pobrati samo 

takrat, ko je z obema nogama stala v 

kvadratkih. Večkrat, ko je skakala, 

bolje ji je šlo, uspelo ji je skakati tudi 

samo po eni nogi. Svojega uspeha je 

bila zelo vesela, zato je igro kasneje 

skakala kar sama. 
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20 min 

 
Slika 26: Ristanc  

(vir: Zebec, 2015) 

 

9.4.2015 Spretnost rok 

 

Pobiranje cofkov s pinceto. 

 

Na mizo položim cofke različnih 

barv in velikosti, zraven dam 

pinceto. »V roke boš prijela 

pinceto, nato boš s pinceto prijela 

vsak cof posebej in ga po barvi 

razvrstila v ustrezen krog (moder 

cof na modri krog, zelen cof na 

zelen krog itd.)«. Naslednja 

stopnja je, da ponavljava barve 

(govorim ji, katere barve cof naj 

poišče in ga položi na krožnik). 

 

Pripomočki: krožniki različnih 

barv, cofki različnih barv in 

velikosti.                             

 

20 min 

Deklica je pri finomotoričnih 

dejavnostih zelo precizna (po vrsti je 

izbirala cofke in jih dajala na kroge). 

Pinceto je nekajkrat prijela z obema 

rokama, zato sem jo morala spomniti, 

da jo je prijela samo z eno roko. Pri 

prepoznavanju barv potrebuje še nekaj 

pomoči in spodbude, da poišče 

ustrezno barvo kroga. 

 
Slika 27: Pobiranje cofkov s pinceto 

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Igra lovec in zajčki. 

 

»Zajčki skačejo po celem igrišču. 

Tisti, ki ima v roki žogo, je lovec 

in lovi zajčke. Naloga lovca je, da 

ulovi čim več zajčkov, zajčki pa 

morajo lovcu ubežati«. 

 

Pripomoček: žoga.                                                        

 

 

20 min 

 

Pri tej igri so sodelovali vsi družinski 

člani (bratec, mama, oče in babica). Pri 

tej dejavnosti je deklica zelo uživala. 

Tekla je pred lovcem in nekajkrat tudi 

padla, vendar se je hitro pobrala in tekla 

naprej. Ko je ciljala svoje zajčke, je 

prišla zelo blizu in zadevala. Tudi s 

krajše razdalje je večkrat zgrešila. Žoga 

je letela v drugo stran. 

 
Slika 28: Lovec in zajčki 

 (vir: Zebec, 2015) 
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 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Hoja in tek na drugo stran igrišča. 

 

Narišemo dve črti (vsako na drugo 

stran igrišča, približno na razdalji 

5 metrov). Na moj znak »zdaj« 

deklica najprej čim hitreje steče na 

drugo stran črte. Na drugo stran 

pride na vseh štirih. Tretjič skače 

po obeh nogah. Nato skače spet 

nazaj po eni nogi. Na moj znak 

»zdaj« steče in ob znaku »stop« 

obstane na eni nogi. 

 

 

15 min 

 

Deklica je na moj znak vse dejavnosti, 

ki sem jih opisala, izvedla. Nekaj težav 

je imela pri poskokih na eni nogi, po 

obeh nogah je skakala brez težav. Tudi 

hojo po vseh štirih in oponašanje 

različnih živali je dobro izvedla. Vaje je 

hotela večkrat ponoviti. 

 

 
Slika 29: Hoja in tek na igrišču  

(vir: Zebec, 2015) 

 

10.4.2015 Spretnost rok Zabijanje žebljičkov v pluto. 

 

Na mizo dam pluto, kladivo, 

žebljičke in predloge za zabijanje. 

V roke deklica  vzame žebljiček in 

kladivo in izbere predlogo in ga 

skupaj z žebljičkom zabije. Pri tem 

mora paziti na prste, da se ne udari. 

 

Pripomočki: pluta za zabijanje, 

kladivo, predloge, žebljički. 

 

 

20 min 

Pri tej dejavnosti je deklica zelo 

uživala. Izbrala je predlogo in žebljiček 

natančno zabila. Pri tem je bila zelo 

pozorna na prste, da si jih ni potolkla. 

Finomotorika prstov je zelo dobro 

razvita. 

 

 
Slika 30: Zabijanje žebljičkov v 

pluto  

(vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Metanje obročev na stožec. 

 

Na dvorišče postavim stožec. 

Pripravim obroče (nekaj velikih in 

nekaj majhnih) in dam navodilo: 

»Obroč boš prijela z obema 

rokama in se postavila za črto. 

Obroč boš vrgla proti stožcu in se 

potrudila, da bo obroč pristal na 

stožcu. 

 

Pripomočki: stožec, obroči. 

 

 

Deklica je obroče na stožec metala s 

kratke razdalje in samo z eno roko, ki 

posledično niso pristali na stožcu 

(čeprav je bila dejavnost najprej 

demonstrirana). Po spodbudi je obroč 

prijela z obema rokama, ga namerila in 

od desetih obročev na stožec vrgla tri. 

Pri tem je bila zelo navdušena in vesela, 

ko je obroč uspešno pristal na stožcu. 

Dejavnost je večkrat ponovila. 
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15 min 

 
Slika 31: Metanje obročev na stožec 

(vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Prestopanje rutke. 

 

Rutko si deklica sama drži z 

obema rokama in jo prestopi. Pri 

tem mora biti pozorna na to, da se 

ne zaplete, obdržati mora 

ravnotežje. 

 

Pripomoček: rutka. 

 

 

10 min 

Rutko je prestopila samo trikrat, od 

tega je hotela odnehati že po prvem 

poizkusu, ker se je pri prestopu 

zapletla, vendar sem jo motivirala, da je 

poskusila še dvakrat. Pri prestopu se je 

zapletla, prestopila je čez svoje roke in 

ne čez rutko in sama sebe postavila v 

neprijeten položaj. Težko je ohranjala 

ravnotežje. 

 

 
Slika 32: Prestopanje rutke 

 (vir: Zebec, 2015) 

 

13.4.2015 Spretnost rok Skozi labirint na drugo stran. 

 

Na mizo ji položim predlogo, na 

kateri je narisan labirint. Navodilo 

je sledeče: »Vzemi barvico in 

poišči pot do izhoda. Barvico 

vlečeš tako, da se ne dotakneš 

zidov. Ko prideš do konca, brez da 

se dotakneš zidov, si 

zmagovalka«. 

 

Pripomočki: predloga labirintov, 

barvice.  

 

 

15 min 

 

Pripravljenih sem imela več predlog 

labirintov. Od lažjih do malo težjih. Po 

težavnosti je deklica labirinte reševala. 

Pri enostavnih je bila uspešna in je 

takoj našla pot do izhoda, pri tistih bolj 

kompleksnih pa je potrebovala več časa 

in opominjanje, da zida ne »prestopi« s 

črto. Ko ni bila več uspešna, je z 

dejavnostjo odnehala. 
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Slika 33: Labirint  

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Hokej z žogico. 

 

Na domačem dvorišču na vsako 

stran postavim dva gola, nato 

skupaj z deklico igrava hokej. 

Spodbujam deklico, da poskuša v 

gol spraviti čim več žogic. 

 

Pripomočki: hokejske palice, 

žogica. 

 

 

20 min 

 

 

Palico je držala nepravilno, zato sem jo 

nenehno spodbujala, da jo prime 

pravilno, saj je tako lažje spravila 

žogico v gol. Pri zabijanju žogic v gol 

ji je šlo dobro, nekajkrat je žogico 

udarila mimo gola (vedno je zletela v 

levo stran). Pri dejavnosti je uživala, 

izvajala jo je dolgo časa. 

 

 
Slika 34: Hokej z žogico  

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Hoja s pripomočkom team walker. 

 

Na noge si deklica natakne team 

walker in poskuša čim dlje časa 

zadržati ravnotežje in narediti čim 

več korakov. 

 

Pripomoček: team walker. 

 

 

15 min 

Hoja s pripomočkom team walker ji je 

šla odlično. Ko je ugotovila, kako 

najlažje naredi korake in zadrži 

ravnotežje, se je z njim sprehajala po 

celem dvorišču. Brez težav se je na 

koncu dvorišča obrnila in se sprehodila 

na drugo stran. 

 

 
Slika 35: Hoja s pripomočkom team 

walker  

 (vir: Zebec, 2015) 
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14.4.2015 Spretnost rok Pobiranje plastelina s 

prilagojenimi škarjami. 

 

»Iz plastelina boš izdelala 

kroglice, nato jih boš pobirala s 

škarjami in dajala na kroge enake 

barve, kot so kroglice. Na koncu 

boš iz njih naredila dolgo kačo.« 

 

Pripomočki: plastelin, škarje, 

barvni krožniki. 

 

 

20 min 

Deklica je bila pri dejavnosti zelo 

vztrajna in natančna. Na začetku ni 

vedela, kako bi naredila kroglice, zato 

sem ji  pokazala, nato ji je šlo. Pri 

razvrščanju kroglic po barvah ni imela 

težav, najprej je razvrstila kroglice ene 

barve, šele nato je začela razvrščati 

druge. 

 

 
Slika 36: Pobiranje plastelina s 

škarjami 

  (vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Igra z balonom. 

 

Napihnemo tri balone. »Najprej 

boš poskušala v zraku obdržati en 

balon, nato boš dobila še drugega 

in tretjega. Paziti moraš, da ti 

baloni ne padejo na tla«. Nato v 

igro z baloni vključim tudi lopar (s 

pomočjo loparja poskuša čim dlje 

časa obdržati balone v zraku). 

Glede na sposobnosti otroka 

dejavnost prilagajam. 

 

Pripomočki: baloni, lopar. 

 

 

15 min 

 

Ker si je balon napihnila sama, je v 

dejavnosti uživala. Da ostanejo baloni 

v zraku, je potrebno veliko hitrega 

gibanja in natančnosti, ki ga deklica ne 

zmore, zato je imela pri tem težave, saj 

ji je balon ves čas padal na tla. Ko sem 

priključila igri še drugi balon, ni več 

vedela, kateri balon bi gledala, zato je 

kar hitro obupala. Tretjega balona 

nisem dodajala. Ko je dobila v roke še 

lopar, ji je šlo lažje, saj je lopar 

podaljšek roke. Vendar se je sedaj 

osredotočila samo na en balon, drugega 

balona v igri ni želela. 

 
Slika 37: Igra z balonom   

(vir: Zebec, 2015) 

 
 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Ravnotežje na koleščkih. 

 

Deklica stopi na desko s koleščki 

in se ziblje sem in tja. Na začetku 

Ravnotežje na koleščkih je izvajala s 

pomočjo (držala sem jo za roke, sama 

je s telesom spreminjala smer gibanja). 

Ko je sama poskušala zadržati 
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bo potrebovala pomoč (drža za 

roke). Spodbujam jo, da poskuša 

ravnotežje zadržati sama. 

 

Pripomoček: deska s koleščki. 

 

 

10 min 

 

ravnotežje, je hitro padla, vendar se je 

znašla in s koleni stopila na desko ter se 

z rokami poganjala. 

 
Slika 38: Ravnotežje na koleščkih  

 (vir: Zebec, 2015) 

 

15.4.2015 Spretnost rok Družabna igra »Lačna 

hobotnica«. 

 

Pravila igre so naslednja: imamo 

dve kocki, na eni kocki so barve, 

na drugi kocki pa so narisana 

različna geometrijska telesa. 

Vržemo obe kocki naenkrat. 

Pogledamo, katera barva se je 

pokazala na kocki ter katero 

geometrijsko telo. Poiščemo 

ustrezno telo in ga nataknemo 

lačni hobotnici na lovko. Kdor prej 

zbere šest teles, zmaga. 

 

Pripomočki: lesena hobotnica, dve 

kocki, geometrijska telesa. 

 

 

20 min 

 

Igra je deklico zelo zabavala, uživala je 

v metanju kock ter pri iskanju 

ustreznega telesa. Pri iskanju 

ustreznega telesa ni imela težav, včasih 

je zgrabila telo napačne barve, vendar 

ga je kasneje ob moji spodbudi našla. 

Upoštevala je pravila igre in vrstni red 

igralcev. Finomotorika je ustrezno 

razvita, pri natikanju teles na lovke ni 

imela težav.  

 
Slika 39: Lačna hobotnica 

(vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Skakanje z žogo z ušesi. 

 

Skače z žogo, ki ima ušesa. »Žogo 

primi za ušesa in skači. Pri tem 

pazi, da ne padeš.« 

 

Pripomoček: žoga z ušesi. 

 

 

10 min 

 

 

Žogo je prijela za ušesa in brez 

posebnosti skakala. Pri tem jo je 

nekajkrat zaneslo in je skoraj padla 

naprej, vendar se je uspela zadržati. 

 
Slika 40: Skakanje z žogo 

(vir: Zebec, 2015) 
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 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Hoja po čutni poti. 

 

Nastavimo različne predloge čutne 

poti, po kateri se deklica bosa 

sprehodi. Poleg tega, da mora 

obdržati ravnotežje, občuti 

različne materiale. 

 

Pripomočki: predloge različnih 

čutnih poti. 

 

 

20 min 

 

 

Hoja po čutni poti ji je ugajala, ves čas 

je bila nasmejana in je zadovoljno 

čebljala. Najprej sem jo držala za roke, 

nato se je po čutni poti sprehodila tudi 

sama. Pri tem je dobro obdržala 

ravnotežje. Nekajkrat je stopila tudi na 

tla. 

 

 
Slika 41: Hoja po čutni poti 

(vir: Zebec, 2015) 

 

16.4.2015 Spretnost rok Pobiranje naravnih materialov s 

pinceto in sortiranje. 

 

Na tla stresem različne naravne 

materiale (koruza, kamenčki, 

kostanj). Podam navodilo: »S 

pinceto boš pobirala različne 

materiale in jih sortirala v 

posodice. Pri tem ne smeš 

uporabljati roke.« 

 

Pripomočki: naravni materiali, 

pinceta, posodice. 

 

 

20 min 

Deklica je materiale pobirala s pinceto 

tako, da si je pomagala še z drugo roko, 

vendar sem jo spodbujala, da je 

poskusila samo z eno roko. Kostanj in 

kamenčki ji niso delali večjih težav, 

velike težave je imela pri pobiranju 

koruze, saj je potrebno pinceto bolj 

stisniti s prsti. Zato koruze ni želela 

razvrščati, je pa zato kamenčke in 

kostanj želela večkrat. 

 

 
Slika 42: Pobiranje naravnega 

materiala s pinceto (vir: Zebec, 

2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Igre z veliko terapevtsko žogo. 

 

Podajamo si, kotalimo, odbijamo, 

brcamo veliko terapevtsko žogo. 

Pri igri z veliko žogo je deklica 

neizmerno uživala. Smejala se je in 

vriskala, žogo je najraje kotalila in jo 

brcala. Dobro je ohranjala ravnotežje in 

držo pri sedenju na žogi. 

 



   
 

72 
 

Po njej tudi skačemo, na njej 

ležimo in sedimo. 

 

Pripomoček: velika terapevtska 

žoga. 

 

 

10 min 

 

 

 
Slika 43: Igra z veliko terapevtsko 

žogo 

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Hoja po stopnicah. 

 

Nastavim prenosne stopnice, ki jih 

mora deklica prehoditi. Če ne 

zmore sama, ji ponudim roke, da 

lažje lovi ravnotežje. Spodbujam 

jo, da poskusi in zadrži ravnotežje 

sama. 

 

Pripomočki: prenosne stopnice. 

 

 

15 min 

 

 

Pri tej dejavnosti je deklica uživala, 

sama si je stopnice tudi nastavljala in 

po njih hodila. Iskala je mojo roko za 

ravnotežje, kasneje sem jo spodbudila, 

da je po stopnicah hodila tudi sama. V 

nadaljevanju dejavnosti je v igro 

vključila tudi svojo plišasto igračko, 

kateri je pokazala, kako se po stopnicah 

hodi. 

 

 
Slika 44: Hoja po stopnicah 

(vir: Zebec, 2015) 

 

20.4.2015 Spretnost rok Nizanje barvnih testenin na vrvico. 

 

Pred deklico položim testenine 

različnih barv in vrvico, na katero 

mora deklica nanizati testenine. 

 

 

Pripomočki: vrvica, barvne 

testenine. 

 

 

15 min 

 

Na začetku je imela pri tej dejavnosti 

nekaj težav, saj so ji testenine padale z 

vrvice, ker si vrvice z drugo roko ni 

prijela. Pokazala sem ji, kako najsi 

pomaga, da bo testenine lažje nizala na 

vrvico. Ko je usvojila potek dejavnosti, 

je pri njej vztrajala tako dolgo, dokler 

niso bile po celotni vrvici nanizane 

testenine. 
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Slika 45: Nizanje barvnih testenin 

 (vir: Zebec, 2015) 

 
 Spretnosti z 

žogo 

 

Lačna muca. 

 

Na papirnati krožnik narišemo 

muco in izrežemo usta. Vzamemo 

žogico in jo položimo na vrh 

krožnika. Sedaj mora deklica 

spraviti žogico skozi usta, pri tem 

jo čaka nekaj ovir. 

 

 

 

Pripomočka: papirnati krožnik, 

žogica. 

 

 

10 min 

Na začetku je imela nekaj težav, saj 

krožnika ni držala z obema rokama, 

zato sem jo na to morala opozarjati. 

Posledično je kroglica zletela izven 

krožnika. Nekajkrat je poskusila, ko je 

videla, da pri dejavnosti ni uspešna, je 

hitro obupala. Vedno znova sem jo 

morala motivirati, da je vsaj nekajkrat 

dokončala dejavnost. 

 

 
Slika 46: Lačna muca 

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Čudežni listki. 

 

Prinesem »čudežne listke«, na 

katerih so napisane naloge (naredi 

lastovko, skači po obeh nogah, 

stopi na prste, skači po eni nogi, 

počepni, skoči v zrak, vozi kolo, 

skači ristanc…). Povem navodilo: 

»Na tleh boš izbrala listek. 

Prebrala bom, kaj piše na listku in 

ti boš to naredila«. 

 

Pripomočki: »čudežni listki«. 

 

 

20 min 

Deklica je uživala v izbiri listkov, saj jo 

je vedno čakalo nekaj novega. V vseh 

dejavnostih je zelo uživala, nekatere je 

tudi dobro izvedla. Nekaj težav je imela 

pri stoji na eni nogi in pri skakanju po 

eni nogi. 

 

 
Slika 47: Čudežni listki 

 (vir: Zebec, 2015) 
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21.4.2015 Spretnost rok Izdelava lepljenke. 

 

Natrga papir in naredi lepljenko. 

 

 

 

 

Pripomočki: kolaž papir, predloga 

za lepljenko. 

 

 

20 min 

 

 

Na začetku je imela nekaj težav pri 

trganju papirja, saj ga ni trgala, ampak 

vlekla narazen. Ko sem ji pokazala, 

kako si lahko pomaga, ji je šlo dobro. 

Pri nanašanju lepila in lepljenju 

papirčkov je zelo natančna. V 

dejavnosti je vztrajala tako dolgo, 

dokler ni bil polepljen celoten psiček. 

 

 
Slika 48: Izdelava lepljenke 

  (vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Kamenček v lonček. 

 

Z različne razdalje deklica zadeva 

lonček s kamenčki. Kamenček 

mora pristati v lončku. Težavnost 

stopnjujemo tako, da povečujemo 

razdaljo. 

 

 

Pripomočki: kamenčki, plastični 

lonček. 

 

 

15 min 

Kamenčke je v lonček zadevala z zelo 

kratke razdalje, pri tem se je zelo 

nagibala naprej. Ko sem ji črto narisala 

dlje od lončka, lončka ni več uspela 

zadeti. Ko je videla, da je neuspešna, je 

stopila bližje lončku. 

 

 
Slika 49: Kamenček v lonček 

  (vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Drsanje. 

 

Na tla položim dva kosa papirja 

A4 formata. Povem: »Sedaj boš 

noge položila na ta dva kosa 

papirja in se z njima drsala po tleh. 

Pri tem moraš paziti, da s tal ne 

dvigneš nog«. 

 

Pripomočka: dva kosa papirja A4 

formata. 

 

 

Drsanje po tleh ji je šlo zelo dobro, zelo 

dolgo je vztrajala pri dejavnosti, ki jo je 

neznansko zabavala. Nekajkrat je noge 

dvignila s tal, vendar jih je hitro spet 

spustila nazaj na tla. 
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15 min 

 
Slika 50: Drsanje  

 (vir: Zebec, 2015) 

 

22.4.2015 Spretnost rok Izdelava različnih stvari iz 

plastelina. 

 

Deklica iz plastelina izdela 

različne stvari (npr. človeku izdela 

obraz, novoletni jelki izdela 

okraske, mušnici naredi barvne 

pike). 

 

 

 

Pripomočki: plastelin, predloge. 

 

 

25 min 

Vse predloge, ki sem jih prinesla, je 

deklica želela okrasiti s plastelinom. Pri 

svoji izdelavi je bila natančna, pri 

dejavnosti je vztrajala tako dolgo, 

dokler ni bila končana. 

 

 
Slika 51: Oblikovanje plastelina  

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Žoge v posodo. 

 

Imamo majhne barvne žogice in tri 

posode. V primerni razdalji 

postavimo posode eno zraven 

druge. Naloga deklice je, da v 

posode spravi čim več žogic. Če je 

deklica zmožna, razdaljo 

povečujemo. 

 

Pripomočki: barvne žogice, 

posode. 

 

 

20 min 

Žogice je v posode metala nepravilno 

(posode je zadevala, zato so se ji žogice 

odbijale in niso pristale v posodi). 

Čeprav sem ji pokazala, kako naj meče 

žogice, je vztrajala pri svoji strategiji. 

Nekaj žogic ji je vseeno uspelo spraviti 

v posode. Pri dejavnosti je vztrajala 

zelo dolgo časa. 

 

 
Slika 52: Žoge v posodo 

  (vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

Potiskanje  plastenke pred seboj z 

eno nogo. 

 

Pri potiskanju plastenke ji je plastenka 

plesala z leve na desno, zato jo je 

večkrat prijela z roko in si jo postavila 
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 Na tla položim plastenko, ki jo 

mora deklica samo z eno nogo 

potiskati do cilja (začetek in konec 

sta označena z barvno kredo). Pri 

tem mora paziti na ravnotežje. Ko 

potisne plastenko do cilja, nogi 

zamenja. 

 

Pripomoček: plastenka. 

 

 

10 min 

nazaj na sredino. Ko sem jo opozorila, 

naj plastenko na drugo stran spravi 

samo z nogo, je moje navodilo 

upoštevala.  

 
Slika 53: Potiskanje plastenke z 

nogo  (vir: Zebec, 2015) 

 
4.5.2015 Spretnost rok Prelivanje vode iz ene posode v 

drugo. 

 

Imamo kozarčke in posode 

različnih velikosti, iz katerih 

deklica vodo preliva. Pri tem mora 

paziti, da vode ne polije. 

 

Pripomočki: različni kozarčki, 

voda. 

 

 

20 min 

Pri dejavnosti je bila deklica zelo 

natančna in previdna. Zelo natančno je 

prelila vodo iz ene posode v drugo. Pri 

tem je vodo nalila točno do roba. Zelo 

je uživala pri igri z vodo, proti koncu je 

vodo namerno razlila po mizi. 

 
Slika 54: Prelivanje vode 

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Zadeni v obroč žogico. 

 

Na tla položim obroče in narišem s 

kredo črto, za katero mora deklica 

stati. Deklici ponudim žogice, 

katere mora vreči tako, da žogica 

pristane v obroču. 

 

Pripomočki: obroči, žogice. 

 

 

20 min 

 

Dejavnost je bila težja, saj so se žogice 

odbijale. Žogico je morala vreči tako, 

da se je nekajkrat odbila in nato pristala 

v obroču. Ko je žogico večkrat vrgla, je 

sama ugotovila, na kakšen način jo 

mora vreči, da pristane v obroču. 

Vedno ko je žogica pristala v obroču, se 

je neznansko razveselila. 

 
Slika 55: Žogica v obroč 

 (vir: Zebec, 2015) 
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 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Igre z obročem. 

 

Glavni pripomoček pri tej 

dejavnosti je obroč. Deklici 

nastavljam obroče, čez katere 

mora plezati. Nato ji nastavljam 

obroče, v katere mora počepniti in 

narediti stojo na eni nogi. Obroč 

primeva vsaka z ene strani in 

delava počepe, obroče razvrstim v 

krog, nato deklica za mano 

ponavlja določene gibe. 

 

 

Pripomočki: obroči. 

 

 

10 min 

Vaje z obročem so od deklice zahtevale 

veliko zbranosti in pozornosti, saj je 

izvajala tiste gibe, ki ji ne ležijo 

najbolje. Ko je morala stopiti čez 

obroč, ni točno vedela, kako bi to 

najbolje izpeljala (potrebno ji je 

pokazati idejo). Težave je imela pri 

skakanju po obeh in eni nogi v krogu, 

vendar ji je sčasoma šlo boljše. 

 

 
Slika 56: Igre z obročem   

(vir: Zebec, 2015) 

 

5.5.2015 Spretnost rok Igra Spomin. 

 

Igrava igro Spomin. Tista, ki 

najde več parov, zmaga. 

 

Pripomoček: igra Spomin. 

 

 

20 min 

Igro je želela igrati večkrat, čeprav je 

tudi izgubila. Pri obračanju kartic ni 

imela težav, nekaj težav je imela pri 

prostorski orientaciji na mizi ter pri 

kratkotrajnem spominu (ko je kartice 

dlje časa obračala, si je zapomnila, kje 

je par). Pri igri je tekmovalna.  

 

 
Slika 57: Igra Spomin 

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Metanje frizbija. 

 

Z deklico mečeva frizbi in 

tekmujeva, katera ga bo vrgla dlje. 

 

Pripomoček: frizbi. 

 

 

10 min 

 

 

Frizbi je najprej metala z levo roko, 

vendar ga je vedno vrgla v tla. Čeprav 

sem jo spodbujala, da ga prime z desno 

roko, ga ni želela. Čez čas je ugotovila, 

da ji bo šlo metanje frizbija z desno 

roko boljše. Vrgla ga je zelo daleč, met 

je bil natančen. 
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Slika 58: Frizbi 

(vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Vlečenje vrvi. 

 

Na sredino dvorišča položimo vrv 

(kolebnica), vsaka jo prime z ene 

strani ter ga vleče na svojo stran. 

Zmaga tista, ki vrv prej potegne na 

svojo stran. 

 

Pripomoček: vrv (kolebnica). 

 

 

10 min 

Pri dejavnosti je uživala, vživela se je v 

tekmovalnost, vrv je vlekla z vso svojo 

močjo. Pri tem je dobro ohranjala 

ravnotežje, ni padla. 

 

 

  

Slika 59: Vlečenje vrvi 

 (vir: Zebec, 2015) 

 

6.5.2015 Spretnost rok Risanje po »ogromnem« papirju. 

 

Na tla sobe položimo »ogromen« 

kos papirja. Zraven ponudimo 

voščene barvice. Naloga deklice 

je, da papir poriše. 

 

Pripomočki: papir, voščene 

barvice. 

 

 

25 min 

 

Ko sem deklici ponudila list in ji dala 

navodilo, da mora list porisati, je bila 

navdušena. Ker ne zna risati, sem ji pri 

tem pomagala. Sama je natančno 

pobarvala. Pri barvanju je ležala na 

tleh. Vztrajala je zelo dolgo. Ko je bila 

risba narisana  je vztrajala, da jo 

nalepiva na zid. 

Slika 60: Risanje  

 (vir: Zebec, 2015) 
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 Spretnosti z 

žogo 

 

Odbijanje žoge po črti. 

 

Na tla narišemo različne vijugaste 

črte, po katerih mora deklica žogo 

odbijati. 

 

Pripomoček: žoga. 

 

 

10 min 

Po črtah se je deklica najprej 

sprehodila, da je dobila občutek za črte. 

Nato je vzela v roke žogo in jo vodila 

po črtah. Pri tem ji je žoga uhajala iz 

rok in posledično je bilo vodenje po 

črtah zanjo težak izziv. Hitro je 

obupala. 

 
Slika 61: Odbijanje žoge po črti  

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Preskoči jogurtov lonček. 

 

Dejavnost stopnjujemo. Najprej 

postavimo en jogurtov lonček, ki 

ga mora deklica preskočiti, nato 

lončke zlagamo enega zraven 

drugega, nato jih še postavimo 

enega na drugega. Deklica mora 

vsak lonček in hrib, ki ga sestavim, 

preskočiti. Okrog stolpa tudi teče, 

hodi in skače. 

 

Pripomočki: jogurtovi lončki. 

 

 

15 min 

Pri preskakovanju ovir je bila zelo 

uspešna. Skočila je z mesta in s tal 

dvignila obe nogi. Doskok je bil 

sonožen. Tudi višje ovire je uspešno 

preskočila. Na koncu je ovire želela 

preskočiti tako, da si je najprej vzela 

nekaj metrski zalet. Pri tem je nekaj 

lončkov podrla. 

 

 
Slika 62: Preskoči lonček  

 (vir: Zebec, 2015) 

 

7.5.2015 Spretnost rok Postavljanje stolpa iz lončkov. 

 

Pred deklico položim jogurtove 

lončke, katere mora deklica zložiti 

v stolp, pri tem mora paziti, da ji 

lončki ne padejo. 

 

Pripomočki: jogurtovi lončki. 

 

 

15 min 

 

 

Pri postavljanju lončkov v stolp ni 

imela nobenih težav, sama je najprej 

zložila eno vrstico lončkov, nato jih je 

dodajala. Enkrat se ji je stolp porušil, 

vendar je takoj začela graditi novega. 
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Slika 63: Postavljanje stolpa iz 

lončkov  

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Potiskanje balona skozi obroč. 

 

Na eni strani narišem črto, na drugi 

strani stojim jaz in držim obroč. 

Deklica mora balon spraviti od ene 

strani igrišča na drugo stran skozi 

obroč. 

 

Pripomočka: obroč, balon. 

 

 

15 min 

Ta dejavnost je za deklico predstavljala 

velik izziv, saj še nima izoblikovanega 

občutka, kako močno mora udariti 

balon, da bo primerno poletel. Rabila je 

veliko časa, da je balon spravila skozi 

obroč. Vsakega uspeha je bila zelo 

vesela, dejavnost je večkrat samodejno 

ponavljala. 

 
Slika 64: Balon skozi obroč  

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Prenašanje vode. 

 

Na vsako stran igrišča postavimo 

vedro. Eno vedro napolnimo z 

vodo, eno ostane prazno. Sedaj 

mora deklica z lončkom vodo iz 

enega vedra prenesti v drugo 

vedro. Pri tem pazi, da polije čim 

manj vode. 

 

Pripomočki: dve vedri, lonček. 

 

 

25 min 

Deklica je bila pri prenašanju vode zelo 

natančna, pazila je, da ni polivala vode. 

Nekaj težav je imela, ko je zagrabila 

vodo, vstala in vodo nesla v drugo 

vedro. Pri tem jo je nekajkrat narahlo 

zaneslo, trudila se je, da je ohranjala 

ravnotežje. Ko je prenesla vodo, je 

dejavnost še enkrat ponovila. 

 
Slika 65: Prenašanje vode  

 (vir: Zebec, 2015) 
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11.5.2015 Spretnost rok Striženje in lepljenje (izdelava 

okraskov). 

 

S škarjami deklica izstriže dolge, 

široke trakove, nato jih skupaj 

zalepi tako, da nastane dolg 

okrasek. 

 

Pripomočki: škarje, papir, lepilo. 

 

 

25 min 

Za spodbudo sem najprej pokazala, 

kakšen okrasek bo izdelala, nato je 

nadaljevala sama. Bila je zelo vztrajna, 

naredila je zelo dolg okrasek. Pri tem je 

želela, da ji pomagam držati okrasek, 

da je lahko zalepila naslednji trak. Za 

mizo je sedela pravilno, z očmi je ves 

čas iskala potrditev za svoje dobro 

opravljeno delo. 

 

 
Slika 66: Izdelava okraskov  

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Ujemi žogico v plastenko. 

 

Plastenko prerežem na pol. Nalogo 

izvajata dva. Eden drži eno 

polovico plastenke, drugi ima v 

rokah žogico iz plastelina, ki jo 

vrže proti osebi. Naloga druge 

osebe je, da plastenko premika 

tako, da žogico ujame. 

 

Pripomočki: prerezana plastenka, 

žogica iz plastelina. 

 

 

15 min 

Pri premikanju plastenke, da bi ujela 

žogico, je imela kar nekaj težav, saj je 

čakala, da ji bo žogica sama padla 

noter. Ves čas sem jo spodbujala, da 

mora plastenko premikati, da bo žogico 

ujela. Po nekaj več kot 10 minutah je 

začela premikati roke in loviti žogico. 

Pri metanju žogice je bila nenatančna, 

žogica je letela visoko po zraku, tako da 

je ni bilo mogoče prijeti. Čeprav je bila 

pri dejavnosti neuspešna jo je izvajala 

dolgo časa. 

 

 
Slika 67: Žogica v plastenko  

 (vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Izogni se ovir (mini poligon). 

 

Po dvorišču postavim različne 

ovire, mimo katerih mora deklica 

hoditi, teči, prestopiti in preskočiti. 

 

Pri tej dejavnosti je deklica zelo 

uživala, trudila se je, da je ovire 

premagala. Nekaj težav je imela pri 

preskakovanju ovir (sploh pri sonožnih 

poskokih in skakanju po eni nogi). Tudi 

sama si je sestavljala svoj poligon, ki ji 
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Pripomočki: jogurtovi lončki, 

stožci, palice, obroči. 

 

 

20 min 

je dajal še dodatno motivacijo, da ga je 

premagala. 

 

 
Slika 68: Mini poligon 

  (vir: Zebec, 2015) 

 

12.5.2015 Spretnost rok Igra Človek ne jezi se. 

 

Razložim pravila igre Človek ne 

jezi se. Vsaka ima svojo barvo 

figuric, nato mečeva kocko in 

premikava figurice za ustrezno 

število pik. 

 

Pripomoček: igra Človek ne jezi 

se. 

 

 

20 min 
 

Igra je bila za deklico nova, saj je še ni 

igrala. Po mojih dobro podanih 

navodilih sva igro začeli. Pri sami igri 

sem navodila večkrat ponovila ter tudi 

nazorno ponazorila. Najbolj je bila 

navdušena takrat, kadar je vrgla enako 

število pik kot jaz. Vesela je bila vsake 

potrditve in pohvale, da je bila uspešna. 

 

 

 
Slika 69: Človek ne jezi se 

(vir: Zebec, 2015)  

 

 Spretnosti z 

žogo 

 

Odbojka z baloni. 

 

Na dvorišču napnemo vrvico. 

Naloga je naslednja. »Jaz bom 

stala na tej strani vrvice, ti pa na 

drugi. Balon si bova podajali preko 

vrvice. Šteli bova, kolikokrat si ga 

bova podali, brez da bi nama padel 

na tla. 

 

Pripomočka: vrvica, balon. 

 

 

10 min 

 

V tej dejavnosti je deklica neizmerno 

uživala. Ves čas je čebljala, zelo se je 

trudila, da ji balon ni padel na tla. 

Premikala se je s celim telesom, roke so 

bile v nenehnem gibanju. Na koncu se 

je želela igrati še sama. 
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Slika 70: Odbojka z baloni  

(vir: Zebec, 2015)  

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Hoja po narisani črti. 

 

Na dvorišče s kredo narišem črto, 

ki se vijuga na različne strani. 

Deklica mora po črti hoditi v 

različne smeri (naprej, nazaj, po 

strani), pri tem se mora čim bolj 

držati narisane črte. 

 

Pripomoček: kreda. 

 

 

10 min 

Dejavnosti, kjer je potrebno dinamično 

ravnotežje, nima rada, zato se je po 

vsaki črti sprehodila samo dvakrat, nato 

ni več želela. Hodila je po prstih, ves 

čas jo je zanašalo. Pri tem je uporabljala 

tudi roke. 

 

 

Slika 71: Hoja po narisani črti  

(vir: Zebec, 2015)  

 

13.5.2015 Spretnost rok Vstavljanje koruze v balon. 

 

Deklica dobi v roke prazen balon, 

ki ga mora napolniti s koruzo. Pri 

tem mora biti vztrajna in natančna.  

 

 

 

 

Pripomočki: prazen balon, koruza. 

 

 

20 min 

 

V balon je vstavljala samo eno zrno 

koruze naenkrat. Vztrajala je toliko 

časa, da je bil balon do vrha napolnjen 

s koruzo. Ko je končala, je želela 

napolniti še enega. Na koncu je želela, 

da ji balon napihnem. Všeč ji je bilo, da 

je v balonu ropotalo. 

 

 
Slika 72: Koruza v balon  

(vir: Zebec, 2015) 
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 Spretnosti z 

žogo 

 

Žoganje in masaža z masažnimi 

žogicami. 

 

Cilj te naloge je, da se deklica z 

mano žoga (žogo podaja in 

sprejema). Nato jo na koži tudi 

občuti (masaža različnih delov 

telesa). 

 

Pripomoček: masažna žogica.  

 

 

15 min 
 

 

Deklica rabi nekaj časa in spodbude pri 

žoganju, da začne roke in telo 

premikati, da ujame žogico. Sprejem je 

boljši, kot je bil na začetku srečanj, 

vendar še vedno neustrezen. Podaja je 

slaba, nima izoblikovanega občutka, 

kako močno mora vreči žogo, da jo 

bom jaz lahko ujela. Pri masiranju je 

uživala. 

 

 
Slika 73: Žoganje in masaža  

(vir: Zebec, 2015) 

 
 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Igra twister. 

 

Na tla položimo pravokotnike 

različnih barv. Imamo tudi kocko s 

temi barvami. Ko vržem kocko, 

mora deklica stopiti na 

pravokotnik ustrezne barve. Če je 

pravokotnik predaleč, mora na 

njega skočiti. Pri tem se mora 

potruditi, da ne stopi na tla. 

 

Pripomočki: barvni pravokotniki, 

kocka. 

 

 

20 min 

Pri prirejanju barv deklica nima 

nobenih težav. Nekaj več časa je 

potrebovala, ko sem kocko odstranila 

in ji govorila, na katero barvo 

pravokotnika mora stopiti. Trudila se 

je, da je s celimi stopali stala na 

pravokotniku, pri skoku na oddaljen 

pravokotnik je imela nekaj težav pri 

vzdrževanju ravnotežja. 

 
Slika 74: Igra twister  

(vir: Zebec, 2015) 

 
14.5.2015 Spretnost rok Risanje po mivki. 

 

V posodo stresem mivko, deklica 

dobi navodilo, da s prstom riše po 

mivki. Najprej s prednostno roko, 

nato z neprednostno, nato še z 

obema naenkrat. 

 

Pripomoček: škatla z mivko. 

 

 

15 min 

 

V risanju po mivki je zelo uživala. 

Narisala je različne predmete, od 

rožice, psa, sončka, sama se je 

spomnila, da lahko odtisne svojo dlan. 

 
Slika 75: Risanje po mivki  

(vir: Zebec, 2015) 
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 Spretnosti z 

žogo 

 

Zadevanje jabolk na drevesu. 

 

Na papir narišemo ogromno 

jablano, na njej so jabolka. Z 

žogico mora zadeti jabolka, da 

padejo na tla in jih bo lahko 

pojedla. 

 

 

 

Pripomočki: predloga jablane, 

žogice. 

 

 

15 min 

Na začetku dejavnosti je rabila nekaj 

časa, da je dobila občutek, kako močno 

in kam mora ciljati, da bo zadela 

jabolka. Ko ji je šlo, je želela žogico še 

večkrat vreči. Vsakega uspešnega 

zadetka se je razveselila. 

 

 
Slika 76: Zadevanje jabolk  

(vir: Zebec, 2015) 

 
 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Hoja po kolenih naprej in nazaj, 

levo in desno. 

 

Deklica hodi po kolenih, pri tem 

ima roke odročene. Najprej hodi 

naprej in nazaj, nato levo in desno. 

 

 

10 min 

Hoja po kolenih ji je predstavljala izziv, 

saj je imela nekaj težav pri vzdrževanju 

ravnotežja. Večkrat je padla naprej. 

Kljub temu je vztrajala, da je prišla do 

konca. 

 

 
Slika 77: Hoja po kolenih 

 (vir: Zebec, 2015) 

 
18.5.2015 Spretnost rok Odtiskovanje pobarvanke s 

palčkami za ušesa. 

 

Na mizo postavim predlogo 

pobarvanke, ponudim vodene 

barvice in bombažne palčke za 

ušesa. Naloga deklice je, da 

natančno odtisne pobarvanko s 

palčkami. 

 

 

Pripomočki: bombažne palčke, 

predloga pobarvanke. 

 

 

15 min 

 

Nalogo je opravila brez težav, bila je 

zelo natančna (vsak naslednji odtis je 

bil natančno zraven prejšnjega). Drža 

telesa pri sedenju je bila pravilna. 

 

 
Slika 78: Odtiskovanje risbe  

(vir: Zebec, 2015)  
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 Spretnosti z 

žogo 

 

Odbijanje žoge od stene (garažna 

vrata). 

 

Postavimo se dva metra stran od 

garažnih vrat ter mečemo žogo. Ko 

se žoga odbije, jo primemo in 

znova vržemo. 

 

 

 

Pripomoček: žoga. 

 

 

15 min 

Rabila je nekaj časa, da je dojela, na 

kakšen način in kako mora vreči žogo, 

da se bo žoga dobro odbila od garažnih 

vrat in jo bo lahko ujela. Pri tem se je 

hitro naveličala, saj žoge ni pravočasno 

ujela. Spodbujala sem jo, da se hitro 

premika in jo ulovi. 

 
Slika 79: Odbijanje žoge od stene 

 (vir: Zebec, 2015)  

 
 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Vrtenje. 

 

Na dvorišču narišemo kvadrat ter 

tako omejimo prostor. Deklica 

stopi v prostor ter se na moj znak 

vrti. Ko rečem stop, mora obstati 

na nogah. 

 

 

10 min 

Ko je obstala na obeh nogah, je 

ravnotežje dobro obdržala, kljub temu, 

da se je vrtela. Težave je imela pri 

vzdrževanju ravnotežja na eni nogi. Z 

rokami je poskušala loviti ravnotežje. 

 

 
Slika 80: Vrtenje 

  (vir: Zebec, 2015) 

 
19.5.2015 Spretnost rok Stimulacija z brivsko peno. 

 

Deklici v roke iztisnem brivsko 

peno, da občuti, kakšna je. 

Naslednja naloga je, da po brivski 

peni riše različne vzorčke. 

 

Pripomoček: brivska pena. 

 

 

20 min 

Deklica je neznansko uživala z 

rokovanju z brivsko peno, nenehno je 

ponavljala, kako je mehka in prijetna. 

Zato sem jo po dolgem času prepričala, 

da je v peno, ki jo je razmazala po 

kamniti plošči, tudi nekaj narisala. 

 

 
Slika 81: Stimulacija s brivsko peno  

  (vir: Zebec, 2015) 
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 Spretnosti z 

žogo 

 

Slalom z žogo. 

 

Deklici nastavim poligon (keglji, 

obroči, stožci), ki jih mora z žogo 

obkrožiti. Na koncu jo spodbudim, 

da v obroče tudi skače. 

 

Pripomočki: žoge, keglji, obroči. 

 

 

15 min 

Ker je imela na začetku nekaj težav s 

tapkanjem žoge, sva najprej tapkanje 

žoge vadili na mestu, da je dobila 

občutek, kako to gre. Nato je poskusila 

slalom med ovirami, vendar ji je žoga 

nenehno uhajala, zato je hitro obupala. 

 
Slika 82: Slalom z žogo 

   (vir: Zebec, 2015) 

 
 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Skakanje po likih. 

 

Na tla dvorišča narišemo različne 

like, v katere mora deklici skočiti 

in zadržati ravnotežje. 

 

 

10 min 

Na dvorišče sem narisala kvadrat, 

trikotnik, krog in šestkotnik. Najprej 

sem preverila, če deklica te like pozna, 

nato je dobila različne naloge. »Skoči 

na trikotnik in obstani na eni nogi«. 

»Pojdi na krog in v njem skači«. 

Navodila je dobro razumela in jih 

izvrševala, pri tem se je trudila. 

 
Slika 83: Skakanje po likih   

 (vir: Zebec, 2015) 

 

20.5.2015 Spretnost rok Lepljenje risbe s kosmatimi 

žičkami. 

 

Na list papirja narišemo poljubno 

sliko (sonce, roža, muca, …), nato 

deklica narisane črte oblepi s 

kosmatimi žičkami. Pri tem uri 

spretnosti rok, saj mora žičko 

primerno zviti in jo zalepiti na 

podlago. 

 

Pripomočki: predloga, kosmate 

žičke, lepilo. 

 

 

20 min 

Na podlago sem ji narisala sonce ter ji 

pokazala, kaj je njena naloga. Pri 

rezanju žičke je imela nekaj težav, saj 

jo je težje vrezati, zato sem to storila 

jaz. Pri lepljenju ni imela težav, dolžino 

vsakega sončnega žarka si je najprej 

izmerila ter ga nato vrezala in zalepila 

na ustrezno mesto. 

 
Slika 84: Lepljenje s kosmatimi 

žičkami 
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 (vir: Zebec, 2015) 

 
 Spretnosti z 

žogo 

 

Pihanje vate s slamico. 

 

Na eno stran hodnika postavimo 

gol iz dveh slamic. Na drugi strani 

postavimo kroglice iz vat, ki jih 

mora deklica s pihanjem spraviti 

na drugo stran hodnika, čez gol. 

 

Pripomočki: slamice, vatirane 

kroglice. 

 

 

15 min 

Pri tej dejavnosti je deklica zelo 

uživala, v slamico je pihala dovolj 

močno, da je kroglico vate spravila na 

drugo stran čez gol. Pri tem je bila zelo 

vesela uspeha. Ko je dejavnost uspešno 

zaključila, jo je še enkrat ponovila. 

 
Slika 85: Pihanje žogice s slamico  

(vir: Zebec, 2015) 

 
 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Pokaži dele telesa. 

 

Deklica se v prostoru giblje na 

veliko možnih načinov (skače, 

hodi, pleše, se zvija kot kača, …). 

Ves čas mora biti pripravljena na 

moje navodilo: »Pokaži levo 

roko«, »S kolenom se dotakni 

čela«, »Stoj na prstih«. Navodila 

se stopnjujejo. 

 

 

10 min 

Vse dele telesa deklica dobro pozna, 

kar sem preverila pred začetkom 

naloge. Pri nalogi, kjer se je morala 

dotakniti dela telesa (čela s kolenom) in 

je od nje zahtevalo ravnotežje, je imela 

težave. Ves čas je iskala oporo in se 

držala za omaro. Takih nalog ne želi 

ponavljati (je neuspešna).  

 

 
Slika 86: Pokaži dele telesa 

 (vir: Zebec, 2015) 

  
21.5.2015 Spretnost rok Bucike v bunko blaga. 

 

Deklici ponudim bucike, ki jih 

mora eno po eno zabosti v bunko 

iz blaga. 

 

 

Pripomočki: bunka blaga, bucike. 

 

 

10 min 

 

 

Pri zabadanju bucik v blago je bila zelo 

previdna in natančna. Pri tem je z levo 

roko držala bunko, z desno je izbrala 

buciko in jo zabodla v blago. Pri tem se 

je igrala in ustvarjala (oči, nos, usta, 

…). 
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Slika 87: Bucike v bunko blaga 

 (vir: Zebec, 2015) 

 
 Spretnosti z 

žogo 

 

Met na koš. 

 

Na dvorišče postavimo premičen 

koš, v katerega mora deklica vreči 

čim več žog s primerne razdalje. 

 

Pripomočki: premičen koš, žoga. 

 

 

25 min 

Na začetku dejavnosti je deklica žogo 

napačno metala na koš (od spodaj 

navzgor). Pokazala sem ji, kakšen je 

pravilen met na koš. Novi prijem je 

lepo usvojila in bila navdušena nad 

vsakim košem, ki ga je zadela. 

Posledično je dejavnost ponavljala zelo 

dolgo. Poskusila je metati na koš tudi 

tako, da si je vzela zalet. Pri tem je bila 

uspešna. 

 
Slika 88: Met na koš  

(vir: Zebec, 2015) 

 

 Statično in 

dinamično 

ravnotežje 

 

Vožnja s skirojem. 

 

Na dvorišču deklici ponudim 

skiro, da se z njim vozi. 

 

Pripomoček: skiro. 

 

 

10 min 

Deklica skiroja še nikdar prej ni vozila. 

Brez strahu je prijela za ročaje skiroja 

in se popeljala. Pri tem je dobro držala 

svoje ravnotežje, nekajkrat je tudi 

padla. Vendar se je hitro pobrala in 

vozila dalje. Med vožnjo se je večkrat 

ustavila in opazovala okolico. 

 
Slika 89: Vožnja s skirojem  

(vir: Zebec, 2015) 

 


