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POVZETEK
Namen diplomskega dela je bil raziskati ali obstajajo razlike v statičnem in dinamičnem
ravnoteţju, spretnosti rok in spretnosti z ţogo pri otrocih z laţjo motnjo v duševnem razvoju
in brez nje. Podatke sem zbirala na dveh šolah in sicer na OŠ Dragotina Ketteja, OŠ z niţjim
izobraţevalnim programom in OŠ Drska, večinsko OŠ. Vzorec je zajemal 10 otrok, in sicer
dečkov, starih 11 let.
Naloge so bile del testnega inštrumentarija za oceno otrokovega gibanja, ABC gibanje. Test je
obsegal 8 nalog iz ţe na začetku naštetih področij ter vprašalnika, ki sta jih izpolnjevali
športni pedagoginji na posamezni OŠ.
Izkazalo se je, da obstajajo razlike med učenci z in učenci brez laţje motnje v duševnem
razvoju, vendar ne na vseh področjih, tako kot smo predvidevali. Na vseh področjih pa
obstajajo razlike znotraj skupine dečkov z laţjo motnjo v duševnem razvoju.
Ključne besede: motnja v duševnem razvoju, motorika, ravnoteţje, spretnosti, koordinacija
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ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the differences between the group of children with
and the group of those without mild mental disability in static and dynamic balance, hand
skills and skills with a ball. The data were obtained on two schools, OŠ Dragotin Kette and
OŠ Drska. Sample covered 10 children, all 11-years-old boys.
Tasks were a part of the test of child’s movement assessment, the ABC movement. There
were 8 tasks and there was one questionnaire that was fulfilled by sports teachers in each of
the schools.
The conclusion is that there are some differences between the group of children with and the
group of those without mild mental disability, but the differences are not shown on all of the
tested areas. On the other hand, on all of the tested areas the results have shown the
differences among the children inside the group of those with mild mental disability.
Key words: mental disability, motoric, balance, skills, coordination
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1 UVOD
"Vse otrokovo gibanje se je nekoč pojmovalo kot nekaj samo po sebi umevnega. Današnji čas
spreminja to pojmovanje in močno poudarja vrednost gibanja pri otroku, saj je ugotovljeno,
da je prav to otrokova prva vzgoja in da je prav z gibalno vzgojo moţno otrokovo osebnost
naravnati v zaţeleno smer (Kremţar, 1978, str. 5)."
"Potreba po gibanju je za človeka naravna. Otrok v gibanju razvija in krepi svoje telo,
usklajuje se njegova motorika, v povezovanju posameznih telesnih in športnih dejavnosti se
urijo njegove spretnosti (Škof, 2007, str. 27)."
"Gibalno vedenje je poleg spoznavnega in socialno-čustvenega pomembno področje
otrokovega in mladostnikovega vsakdanjega delovanja. V otrokovem zgodnjem razvojnem
obdobju je predvsem gibalna spretnost tista dejavnost, s katero se otrok lahko uveljavlja, si
ustvarja podobo o sebi, pridobi svoje mesto v druţbi ter tako oblikuje svojo osebnost
(Kremţar in Petelin 2000, str. 9)."
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2 PREDMET IN PROBLEM
Motnja v duševnem razvoju ni bolezen, temveč simptom različnih vzrokov in bolezni. Čeprav
obstaja velika razlika v telesnem in motoričnem razvoju med posameznimi otroci z motnjo v
duševnem razvoju (Planinšek, 1996; Kremţar, 2000) lahko izpostavimo naslednje ugotovitve:
a.) Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo niţji nivo motoričnih sposobnosti v
primerjavi z zdravimi vrstniki, kvantitativni rezultati so razpršeni, kar kaţe na
heterogeno skupino.
b.) Nivo motoričnih sposobnosti otrok z motnjo v duševnem razvoju je odvisen od stopnje
duševne prizadetosti; večja je prizadetost, več teţav ima posameznik na motoričnem
področju.
c.) S starostjo otroci z motnjo v duševnem razvoju vse bolj zaostajajo za svojimi vrstniki
na področju motorike.
d.) Nivo aerobne vzdrţljivost je niţji v primerjavi z zdravimi vrstniki.

V Sloveniji so bili prvi podatki o telesnem razvoju objavljeni ţe leta 1903, o gibalnem in
telesnem razvoju pa so bili reprezentativni podatki za Slovenijo zbrani ţe leta 1970. Za
nekatere telesne značilnosti in gibalne sposobnosti populacijske podatke otrok in mladine
zbirajo od leta 1987 dalje (Strel, 2000), ţal pa temu ni tako na področju oseb s posebnimi
potrebami (Filipčič, Strel, Rogelj, 2004).

2
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3 OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
"Po definiciji so »otroci s posebnimi vzgojno-izobraţevalnimi potrebami« tisti otroci, ki imajo
take ali tolikšne primanjkljaje, slabosti, teţave ali celo ţe motnje na področju gibanja,
zaznavanja, govora, zdravja, spoznavanja, čustvovanja, vedenja, učenja, da potrebujejo
prilagojeno izvajanje rednih programov ali pa prilagojene programe in prilagojeno izvajanje
teh programov ter nadarjeni učenci.
Gibalno športna vzgoja duševno in telesno prizadetih ter osebnostno in vedenjsko motenih
otrok in mladostnikov ima pomembno mesto pri razvijanju njihovih sposobnosti, blaţitvi
razvojnih motenj in uspešnosti prilagajanja vsakdanjemu ţivljenju. V šolski populaciji naj bi
jih bilo od 2% do 10% in zajema naslednje kategorije:
1. Otroci s primanjkljaji na posameznem področju učenja (mejni primeri),
2. otroci z motnjami v duševnem razvoju (laţje, zmerno, teţje in teţko duševno
prizadeti),
3. dolgotrajno bolni otroci,
4. otroci z motnjami vedenja in osebnosti,
5. otroci z motnjami sluha (gluhi in naglušni),
6. otroci z motnjami vida (slepi in slabovidni),
7. gibalno ovirani otroci.

Učenci s posebnimi potrebami pri vzgojno izobraţevalnem procesu zaradi razvojnih
značilnosti potrebujejo drugačen, individualiziran pristop, njim prilagojene metode, uporabo
posebnih pripomočkov, razumevanje in medsebojno pomoč, drugačen časovni ritem in
interdisciplinarno obravnavo, pri čemer poleg učitelja sodelujejo tudi drugi strokovni delavci:
šolska svetovalna sluţba, zdravstvene ustanove, svetovalni centri, fizioterapevt, delovni
terapevt in starši. Kot bodoče športne pedagoge nas zanima, med drugim, kako posebna
potreba (prizadetost, primanjkljaj, ovira) vpliva na gibalno vedenje. Zaznavamo neurejeno
gibalno vedenje in slabšo motorično storilnost (Filipčič, 2009)."
Po slovenskem Pravilniku o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih
oseb z motnjo v duševnem razvoju, (Ur.l.RS 18/77, pridobljeno na spletni strani
http://www.kid-pina.si, dne 9.3.2011), je razvrstitev sledeča :
3
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a) laţja motnja v duševnem razvoju; otroci in mladostniki imajo zmanjšane sposobnosti za
umsko delo, in zato ne morejo biti uspešni pri rednem vzgojno-izobraţevalnem delu ter tako
potrebujejo posebne oblike izobraţevanja (orientacijski inteligenčni kvocient (v nadaljevanju
IQ) je med 51-70),
b) zmerna motnja v duševnem razvoju; otroci in mladostniki imajo zmanjšane sposobnosti
vzdrţevati kontakt z okoljem, pridobiti navade in skrbeti za svoje osnovne potrebe ter se
priučiti za preprosta opravila (orientacijski IQ je med 36-50),
c) teţja motnja v duševnem razvoju; otroci in mladostniki imajo zmanjšane sposobnosti in so
omejeni v gibanju, govoru in v skrbi za svoje osnovne potrebe ter so nesposobni za
samostojno delo, lahko pa se priučijo najbolj enostavnih opravil (orientacijski IQ je med 2135),
d) teţka motnja v duševnem razvoju; otroci in mladostniki imajo tako slabo razvite umske
sposobnosti in so tako omejeni v svoji sposobnosti gibanja, govora in skrbi za svoje osnovne
potrebe, da potrebujejo stalno varstvo, posebno oskrbo in nego (orientacijski IQ je pod 20).

3.1 OSEBE Z LAŢJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU
Otroci z laţjo motnjo v duševnem razvoju so v primerjavi z vrstniki hitro prepoznavni, saj so
običajne ţivljenjske in učne zahteve zanje nedojemljive in prezahtevne. Ţe v predšolskem
obdobju se pokaţe upočasnjen in zakasnel psihomotorični razvoj, to je pri učenju gibalnih
veščin. Otrok spoznava svet najprej gibalno, a če se katera od gibalnih dejavnosti ne more
odvijati, prihaja do velikih teţav v poznejšem učenju (postavitveni gibalni vzorci in stojno
gibalni vzorci). Če je motorični razvoj moten, bo otrok zaostajal v kognitivnem in čustvenem
razvoju, torej kasni proces zorenja. Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo v primerjavi
z vrstniki:
-

zniţano splošno ali specifično raven inteligentnosti, torej zmanjšane
sposobnosti za umsko delo,

-

zmanjšano gibalno nadarjenost, niţjo motorično storilnost, pomanjkanje
gibalnih občutkov, predstav in izkušenj,

-

kratkotrajno koncentracijo in pozornost,
4
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-

skromne predstave o prostorskih in časovnih odnosih,

-

porabijo zelo veliko energije za premagovanje dnevnih, rutinskih ţivljenjskih
zahtev,

-

imajo zniţano sposobnost samokontrole in zmanjšano sposobnost za
razumevanje svoje okolice.

Ti otroci potrebujejo več spodbud in razumevanja, tako s strani staršev, učiteljev, pa tudi
sovrstnikov.
Otroci z laţjo motnjo v duševnem razvoju se šolajo v prilagojenih programih z niţjim
izobrazbenim standardom, ki jim ne omogoča pridobiti enakovreden izobrazbeni standard. Za
starše je včasih zelo teţka odločitev prešolanja v prilagojen izobraţevalni program, saj
mejniki duševnega razvoja niso povsem jasno začrtani in predvidljivi (Zupančič Pečar,
www.zrss.si/.../SVZ_MartinaZupančičPečar_otrocisposebnimipotrebami.doc).
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4 MOTORIČNI RAZVOJ
Motorični razvoj poteka v zaporedju in se nanaša na pridobitev in izpopolnitev gibalnega
vedenja. Posameznik preide različne stopnje razvoja za dosego razvojnih mejnikov. Načela
človekovega razvoja (Kremţar in Petelin, 2001):
-

motorični razvoj se pojavlja v cefalokavdalni smeri, od glave navzdol,

-

motorični razvoj se pojavlja v cefalodistalni smeri, od središča telesa navzven,

-

motorični razvoj poteka iz masovnih nediferenciranih do samodejnih
specifičnih hotenih gibov in motoričnega nadzora,

-

motorična funkcija vpliva na telesno zgradbo, kar pomeni, da uporaba ali
dejavnost organov določa fizično telesno rast,

-

med posameznimi povprečno razvitimi otroci je veliko različnosti glede na
starost, v katerih so se pojavili razvojni mejniki; razvoj se pojavlja v
zaporedjih, izpopolnitev mora biti povprečna.

Najprej se pri človeku pojavijo:
o prirojene ţivčne sposobnosti,
o refleksi-gibanje za obstoj,
o

ravnoteţje, dotik, globinsko občutenje,

o funkcije zgodnjega dozorevanja,
o vizualno, avditivno,
o funkcije kasnejšega dozorevanja,
o motorični odzivi,
o motorični vzorci,
o motorične sposobnosti,
o gibalne dejavnosti.
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Ta razdelitev predstavlja zaporedje človekovega gibanja, osnovanega na nevroloških
sposobnostih. Razvojno zaporedje je vrojeno v senzorični sistem (Kremţar in Petelin, 2001).

4.1 GIBALNI VZORCI
Gibalni razvoj pomeni osvajanje gibalnih vzorcev. Gibalni vzorci so tisti, ki razvijajo naravno
zaporedje dogajanj v ţivljenju posameznika, so zanj značilni in predstavljajo preprosta
namerna gibanja.
V ţivljenju uporabljeni gibalni vzorci vključujejo dvig glave, obračanje telesa, kobacanje,
plazenje, plezanje, hojo, dričanje, tek, met, udarec, skok, skakanje, preskok, brcanje,
udarjanje, suvanje, potiskanje, nošenje.
Za urejeno gibanje so potrebni določeni pogoji:
-

urejen senzorični sistem,

-

zdrave kognitivne moţnosti predelave senzoričnih draţljajev; prizadeti v
duševnem razvoju se ne morejo naučiti kompliciranih gibalnih vzorcev in
vsak primanjkljaj vodi v motorični zaostanek,

-

zdrav motorični sistem; poškodba kakega dela povzroča teţje ali laţje gibalne
motnje,

-

urejenost čustvenih predelovalnih področij; občutek je treba čustveno doţiveti,
sicer se odnosi ne morejo razpoznati (Kremţar in Petelin, 2001).

7
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5 MOTORIČNE SPOSOBNOSTI OTROKA
"Motorične sposobnosti so latentne dimenzije človeka, o katerih lahko sklepamo na podlagi
konkretnega gibalnega dejanja, ki vsebuje tudi vpliv motivacij, znanja, skratka drugih
podsistemov. Raziskovalci (Videmšek in Cemič, 1991; Rajtmajer 1993), ki so proučevali
motorični prostor predšolskih otrok, navajajo različne latentne strukture motoričnega prostora
glede na starost otrok. Upoštevajoč teoretična izhodišča o rasti in razvoju, lahko definiramo
naslednje dimenzije, ki najbolje predstavijo latentni motorični prostor otroka. Med njimi je
največ dimenzij motorične koordinacije. V nadaljevanju bomo opredelili: gibalno
koordinacijo telesa, ravnoteţje, moč in hitrost.
1. Gibalna koordinacija telesa skrbi za usklajevanje gibov v času in prostoru. V
zgodnejših razvojnih obdobjih je močno prisotna povezava z drugimi motoričnimi
sposobnostmi, kot so moč, hitrost, ravnoteţje. Koordinacija je odločilna za razvoj
otroka v celoti. Otrok z zmanjšanimi koordinacijskimi sposobnostmi je neroden,
nespreten, vedno išče pomoč, počasneje pridobiva nova gibanja, se slabo znajde v
gibalnih situacijah in je v svojih dejavnostih tudi negotov, vse to pa zaviralno vpliva
na njegov razvoj. Takemu otroku lahko pomagamo tako, da ga vključimo v različne
igre in vaje, kjer se razvija koordinacija celega telesa, rok in nog. Pri tem je potrebna
vztrajnost, primerna intenzivnost vadbe in upoštevanje doseţene stopnje razvoja
posameznega otroka.
2. Ravnoteţje omogoča ohranjati stabilni poloţaj. Otrok potrebuje in tudi išče veliko
spodbud za preizkušanje tako statičnega kot dinamičnega ravnoteţja. Ravnoteţje ima
zelo pomembno vlogo pri hitrosti obvladovanja novih gibanj.
3. Moč je sposobnost za učinkovito delovanje proti silam (nastanejo zaradi gibanja ali
ţelji po ohranitvi poloţaja telesa). Moč ima dominantno vlogo pri večini gibalnih
aktivnosti.
Hitrost omogoča hitro izvajanje enostavnih gibalnih nalog. Hitrost pride do izraza šele pri
naučenih gibanjih, zato pri majhnih otrocih opazujemo gibalno hitrost pri plazenju, štirinoţni
hoji in teku, vendar takrat, ko ţe obvladajo določen vzorec gibanja (Filipčič, 2011)."
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5.1 RAVNOTEŢJE
Ravnoteţje je sposobnost vzdrţevanja stabilnosti drţe med mirnim stanjem, stanjem z
motnjami ali hotenim gibanjem. Ločimo statično ravnoteţje, pri katerem podporna ploskev
miruje, premika pa se teţišče in dinamično ravnoteţje, pri katerem se premikata podporna
ploskev in teţišče, ki ni vedno znotraj podporne ploskve. Naloga ravnoteţja je vzdrţevanje
teţišča znotraj podporne ploskve. Vzdrţevanje statičnega ravnoteţja se razlikuje od
vzdrţevanja dinamičnega ravnoteţja, tj. ravnoteţja med gibanjem. Motnje ravnoteţja se
pojavljajo pri različnih boleznih, ki okvarijo vestibularni, ţivčnomišični, mišičnokostni in
senzoričniasistem
(http://ibmi.mf.unilj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2009_No1_p43-47.pdf).
Poznamo dve pojavni obliki ravnoteţja:
-

statično ravnoteţje ali sposobnost ohranjanja ravnoteţnostnega poloţaja in

-

dinamično ravnoteţje ali sposobnost vzpostavljanja ravnoteţnega poloţaja.

Sposobnost ohranjanja ravnoteţnostnega poloţaja (statično ravnoteţje) je sposobnost hitrega
oblikovanja kompenzacijskih gibov, ki so sorazmerni z odkloni telesa od stabilne postavitve v
statičnem ravnoteţnostnem poloţaju. Ohraniti ravnoteţnostni poloţaj pomeni, da mora
projekcija centra človekovega teţišča padati v mejah podporne ploskve. Na človeka namreč
stalno delujejo sile, ki rušijo njegov ravnoteţnostni poloţaj, zato se morajo nenehno
oblikovati ustrezni kompenzacijski gibalni programi, s katerimi se nevtralizira nihanje teţišča
in s tem prepreči izguba ravnoteţja. Ta sposobnost je pomembna kadar se posameznik nahaja
v nekem stabilnem poloţaju in nanj delujejo različne zunanje sile, ki ta poloţaj rušijo
(nasprotnik, sila inercije giba ipd.) ali pa takrat, kadar se izključijo posamezni receptorji, ki so
pomembni za ohranjanje ravnoteţnostnega poloţaja (Pistotnik, 1999).

5.1.1

Motnje v ravnoteţnostnem delovanju

"Čutilo za ravnoteţje uravnava in razčlenjuje gibalne situacije kot so: gor-dol, naprej-nazaj,
desno-levo. Drugi sklop sestavljajo zibanje, delovanje zamahov in pospeškov, kroţna gibanja
v različnih oseh in ohranjanje ravnoteţja v različnih telesnih poloţajih. Informacije, ki tečejo
9
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k moţganski skorji se zdruţijo s taktilnimi, proprioceptivnimi, optičnimi in akustičnimi
draţljaji in nam omogočajo prostorsko zaznavanje, spoznanja o telesnem poloţaju ter
orientacijo znotraj prostora. Če pospeški in pojemki, ki delujejo na ravnoteţnostni sistem,
niso uravnoteţeni, pride do motenj moţganskega delovanja. Opazno je v pomanjkanju
gibalnih spodbud in v preobčutljivosti ravnoteţja pri kroţnih gibanjih oziroma motnjah
teţnosti. Pri zmanjšani občutljivosti vestibularnega sistema se pojavi slaba odzivnost, otrok
ima teţave: ne more ustrezno obdelati ravnoteţnostnih vtisov in zato nastanejo motnje v
gibalnem vedenju. Izraţena je nestrpnost in nemir, s tem, pa opozarja na sebe. Odpornost,
glede na čutne draţljaje in vestibularno vzburjenje, je pri ljudeh izraţena različno. Vsakdo ne
prenaša zibanja, guganja, padanja, obračanja. Vzrok je lahko v genetičnih dejavnikih, pogosto
v moţganskih motnjah, v smislu motene senzorične integracije.
Pri zmanjšanem delovanju ravnoteţnostnega čutila, otrok ne more ustrezno obvladati
ravnoteţnostnih vtisov, zato nastane ''lakota po gibanju''. Z nemirom poskušajo na različne
načine priti do vzburjenj. V praksi srečujemo otroke, ki ţelijo veliko vrtenja, guganja, tekanja,
skakanja, prerivanja, zaletavanja in pri tem ne kaţejo znakov omotičnosti. Očitno je, da pri
njih obvestila iz ravnoteţnostnega čutila ne doseţejo ustreznih ţivčnih centrov, ki bi
zadovoljili vzburjenje. To so funkcionalne motnje; vnos obvestil je delno ali v celoti pretrgan
(http://www2.arnes.si/~oskofljicalj/MOTORICNE SPOSOBNOSTI CLOVEKA.doc)."

5.1.2

Vaje za izboljšanje ravnoteţja

Vaje za izboljšanje ravnoteţja telesa obsegajo široko paleto koordinacijskih zahtev. Lahko jih
izvajamo na majavih površinah ali na premikajočem se orodju in dodamo ravnoteţnostne
skoke na proţnih podlagah. Vaje za razvijanje ravnoteţja izberemo, glede na funkcijo
ravnoteţnostnega sistema in vrsto ravnoteţja (statično in dinamično ravnoteţje), ki ga ţelimo
razvijati. Pomembno je, da upoštevamo otrokove motorične sposobnosti ter upoštevamo
morebiten strah, ki lahko nastane pred izvedbo določenih vaj. Kot je bilo ţe rečeno, je zelo
pomembna zgodnja gibalna obravnava, ki jo pričnejo otroci v druţinskem okolju,
nadaljujejo pa v vrtcu in

v šoli (http://www2.arnes.si/~oskofljicalj/MOTORICNE

SPOSOBNOSTI CLOVEKA.doc).
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Gibalne naloge za ustvarjanje pospeškov in občutka padanja
- Metanje otroka v zrak; pade naj na mehko podlago (izvajajo naj ţe starši doma).
- Odrivanje in skakanje na kenguru ţogi, na vzmetnici, mehkih proţnih blazinah, na proţni
ponjavi, kjer vaje izvajamo v različnih poloţajih (stoje, sede, leţe).
- Seskoki z različnih orodij; pričnemo na nizki klopi. Pri seskokih otroke
najprej drţimo za roke, tako da jim pomagamo pri odrivu, kasneje se odrivajo samostojno.
- Dričanje po toboganu v različnih poloţajih.
- Voţnja na vozičku, rolkah, ki ustvarjajo med voţnjo pospeške.

Guganja, vrtenja, kotaljenja v različnih smereh
- Guganje na različnih gugalnicah, na trapezu; tudi z glavo navzdol, če otrok to zmore.
- Guganje v različnih poloţajih in v različnih smereh (naprej-nazaj, levo-desno).
- Vrtenje na viseči vrvi v različnih poloţajih in v različnih smereh (naprej-nazaj, levo-desno).
- Vrtenje na vrtiljakih in različnih prirejenih pripomočkih, kot so drseča rjuha itd.
- Kotaljenje po strmini, ki je pokrita z blazino.
- Otroka zakotalimo in ga hkrati zavijamo v ponjavo, tako da je zunaj le glava.
- Vrtenje v pokončni stoji na dovolj visokih krogih; vrtenje na klavirskem stolu.
- Učenec izvede tri ali več hitrih obratov in nato trdno stopi v razkorak ali spretno stojo brez
premikanja (ponovimo tudi z zaprtimi očmi).

Različna prevračanja in kotaljenja
- V kleku se otrok z glavo dotakne tal in dvigne boke.
- V trdi in napeti stoji upogne boke, glavo nagne naprej in nekaj trenutkov vztraja v tej drţi.
- Otrok se uleţe preko skrinje tako, da se z rokami dotakne tal. Podobno vajo izvede tudi
preko velike ţoge.
- Otroci si ţelijo veliko valjanja in prevalov. Otrok zleze v plastični tunel, v katerem naj čepi;
počasi ga valjamo, tudi zakotalimo, naprej in nazaj.
Gibalne naloge za razvoj statičnega ravnoteţja na trdi in majavi podlagi
- V stoji zapre oči, občutiti mora fine gibe (tj. mišično krčenje, še posebej takrat, ko ima noge
tesno skupaj in roke močno pritiska ob telo), ki preprečujejo padec.
- Z zaprtimi očmi se dvigne na prste, odpre oči in si z rokami pomaga vzpostaviti in zadrţati
pokončen poloţaj. Vajo izvede tudi s prekriţanimi nogami.
- Iz pokončne drţe preide v počep, roke drţi ob telesu, oči zapre in zadrţi poloţaj.
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- Stoji na eni nogi z odprtimi ali zaprtimi očmi, prosto nogo pritisne k drugi ali jo z roko
prime zadaj. Ta poloţaj izvede tudi z drugo nogo.
- Z odprtimi očmi skoči z eno nogo naprej in zadrţi poloţaj.
- Poskusi nizek seskok s klopi na eno nogo in zadrţi poloţaj toliko časa, da prešteje do tri.
- Otroci stojijo spretno, na eni nogi, se zibljejo levo – desno ali naprej – nazaj. V sedu
zadrţujejo statičen poloţaj; pri tem iztezajo noge.
- Statično ravnoteţje izvajamo iz gibanja (hoje, teka, poskakovanja, vrtenja), ko na določen
znak zahtevamo v naprej dogovorjeni poloţaj: spretna stoja, stoja na eni nogi, počep.
- Vaje posnemanja različnih ţivali (primer: štorklja). Vse vaje lahko izvajamo ob glasbi, ko
le-ta preneha, otroci ostanejo, v naprej določenem poloţaju.
- Ohranjanje ravnoteţja na različnih ravnoteţnih klopeh.
Gibalne naloge za razvoj dinamičnega ravnoteţja
- Hoja po nizki gredi čelno, bočno; stoja na eni nogi.
- Hoja vzvratno po klopi, po poševni klopi, ozki gredici, poloţeni na mehko blazino.
- Stopanje na okrogle majave plošče, ravnoteţne deske, na napihnjeno avtomobilsko zračnico.
- Valjanje na veliki ţogi (plastični), valjanje naprej in nazaj, pri tem preideš v oporo na rokah.
Iz tega valjanja lahko izvedeš preval naprej.
- Ohranjanje ravnoteţja na veliki ţogi s prijemom za letvenik.
- Stoja na ţogi, vzpon na prste, prehod v počep (samostojno ali s pomočjo). V pomoč nam je
lahko tudi lestev.
- Sed na ţogi, s hrbtom obrnjen k letveniku, voţnja kolesa, iztegovanje-krčenje nog.
- Iztegovanje telesa v leţi na trebuhu ali hrbtu na ţogi in izvajanje plavalnih gibov. Učitelj pri
tem drţi ţogo.
- Stoja na eni nogi na ţogi, menjaje z desno in levo nogo, stoja spretno in zadrţanje
ravnoteţja.
- Stopanje z ene na drugo ţogo, brez dotikanja tal (Filipčič, 2006).

5.1.3

Dejavniki, ki pogojujejo ravnotežje

Poleg centralnega ravnoteţnega organa v srednjem ušesu in ravnoteţnostnega centra v malih
moţganih, pomagajo pri ohranjanju ravnoteţnega poloţaja še pomoţni organi, kot so: čutilo
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vida, čutilo sluha, tetivni in mišični receptorji, receptorji v obsklepnih strukturah in taktilni
receptorji v koţi.

5.2 KOORDINACIJA
Koordinacija je sposobnost učinkovitega oblikovanja in izvajanja zapletenih gibalnih nalog.
Za dobro koordinirano gibanje je značilno, da je izvedeno pravočasno (v pravem trenutku),
natančno in zanesljivo. Gibanje je izvedeno brez izgubljanja odvečne energije in gibov. V
večji meri je ta sposobnost prirojena, saj jo z vadbo lahko izboljšamo le za pribliţno 20%
glede na to, koliko bi se razvila v običajnih pogojih. Pri tej sposobnosti je še posebej
pomemben zgodnji začetek različnih gibalnih dejavnosti, saj lahko pomembno vplivamo na
razvoj koordinacije le pri najmlajših. Dokazano je tudi, da z zapletenimi nalogami, s katerimi
razvijamo koordinacijo, v zgodnjem otroštvu vplivamo tudi na razvoj inteligence otroka. Zato
naj bi starši otroku omogočili čim več priloţnosti za izvajanje različnih novih in zapletenih
gibanj še pred vstopom v šolo, ko je napredek lahko največji.
Pri najmlajših je pomembno, da poskrbimo za izdatno spodbujanje čutil. Ker je koordinacija
sposobnost, ki je od vseh najbolj povezana z delovanjem centralnega ţivčnega sistema, imajo
nanjo pozitiven vpliv zaznavni procesi in spodbujanje čutil. Tudi učenje vsakega novega
gibanja vpliva na razvoj sposobnosti koordinacije. Široka osnova različnih gibalnih izkušenj
pomaga pri pridobivanju novih, saj otrok v vsako novo učenje gibanja vplete tudi ţe do takrat
osvojena. Več ko bo izkušenj, laţe in hitreje bo pridobival nove. Za malčka je zato zelo
pomembno, da s ponavljanjem avtomatizira čim bolj pestro paleto gibanj. Naravne oblike
gibanja: hoja, tek, lazenje, plazenje, skoki, valjanje, plezanje, kotaljenje in elemente športnih
iger: metanje, lovljenje, vodenje ţoge, zadevanje cilja, preskoki. To lahko doseţemo na zelo
različne načine. Z različnimi gibalnimi dejavnostmi začnimo čim prej in bodimo pri tem
kolikor se da redni - vsaj trikrat na teden. Kaj vse lahko počnemo. Čim večkrat se igrajmo:
elementarne igre (to so igre, ki vsebujejo osnovna gibanja) lovljenja, igre s tekom, štafetne
igre, igre z ţogami. Postavimo različne poligone: od laţjih za najmlajše, do teţjih za večje
otroke. Lahko jim dodamo različne malo bolj zapletene naloge: plazenja skozi in pod ovirami,
gibanja zadenjsko (tudi po vseh štirih), izvajanja s slabšo roko, z nogami, z nalogami z ţogo,
lahko tudi z dvema ali več ţogami - na primer vodenje dveh ţog z rokami okoli določenih
ovir. Naučimo jih otroških plesov (zaporedje gibov, ki ga mora izvajati v ritmu glasbe).
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Razvijajmo spretnosti z nogami: vodenje ţoge ali dveh z nogami okoli ovir, prijemanje
drobnih predmetov s prsti na nogah, brcanje ţoge v določen cilj. Ker izvajanje vsakega
novega in zapletenega gibanja vpliva na razvoj sposobnosti koordinacije je pomembna
predvsem vsestranska, čim zgodnejša in pestra športna vzgoja (Benčan Battelino, Ţ., www.ossmartnolitija.si/stpoljane/.../Moč%20in%20koordinacija.pdf).

5.2.1

VRSTE KOORDINACIJE

Zaradi različnih pojavnih oblik, v katerih lahko koordinacijo najdemo, govori avtor Ušaj
(1996) o več vrstah koordinacije:
1. "Sposobnost hitrega opravljanja zapletenih in ne naučenih motoričnih nalog (Ušaj,
1996)." Omogoča hitro in uspešno premagovanje nalog, ki jih ne moremo predvidevati
ali pa lahko predvidevamo njihovo vsebino, ne pa tudi trenutka, poloţaja, kraja, ko in
kjer jih moramo opraviti.
2. "Sposobnost opravljanja ritmičnih motoričnih nalog. Izraţa se v okoliščinah, ko je
treba motorične naloge opravljati v določenem ritmu (časovnem zaporedju). Navadno
je zaporedje motoričnih nalog znano in se ga najprej nauči, končna izvedba mora biti v
glasbenem ritmu, česar se športniki posebej učijo (Ušaj, 1996)."
3. Sposobnost pravočasne izvedbe motoričnih nalog. Navadno gre za silovite
kratkotrajne napore, ki se morajo izvesti v točno določenem zaporedju. Če tak trenutek
zamudimo, nadaljevanje gibanja ne more biti uspešno. Ključni dohodek navadno
poteka med nekim drugim gibanjem.
4. Sposobnost reševanja motoričnih nalog z nedominantnimi okončinami. Gre za v veliki
meri pridobljeno spretnost, ki omogoča izvedbo naloge tudi z nedominantno okončino.
5. Sposobnost hitrega spreminjanja smeri gibanja. To je sposobnost hitrega in nenadnega
spreminjanja smeri gibanja športnika.
6. Sposobnost usklajenega gibanja spodnjih in zgornjih udov. Pojavlja se v vseh
motoričnih nalogah, kjer morajo noge in roke delovati usklajeno.
7. "Sposobnost natančnega zadevanja ciljev (Ušaj, 1996)."
14
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8. "Sposobnost natančnega vodenja gibov. Gre za sposobnost natančnega in nenehnega
uravnavanja gibanja športnega rekvizita od starta do cilja (Ušaj, 1996)."

5.3 GIBLJIVOST
Gibljivost je motorična sposobnost doseganja maksimalnih razponov gibov v sklepih ali
sklepnih sistemih posameznika. Je pomemben dejavnik optimalne telesne pripravljenosti.
Prav tako je stopnja gibljivosti povezana s splošnim dobrim počutjem, saj mišična sproščenost
zmanjšuje psihične napetosti. Seveda pa je gibljivost pomembna kvaliteta pri vseh športnih
dejavnostih in je pomemben dejavnik pri izrazu ostalih motoričnih sposobnosti (Pistotnik,
2003).
Na razvoj gibljivosti lahko vplivamo v močni meri, saj je stopnja prirojenosti za gibljivost
nizka. Na to, v kolikšni meri pa bo gibljivost izraţena, vplivajo notranji in zunanji dejavniki
(Pistotnik, 2003).

5.4 MOČ
"Moč je ena od temeljnih gibalnih sposobnosti, pri katerih gre za premagovanje sile teţe
telesa ali sil zunaj telesa (Vidovič, Srebot, Cerar, & Markun Puhan, 2003)."
Moč je zelo pomemben dejavnik pri razvijanju hitrosti; omogoča boljši nadzor nad mišično
aktivnostjo, večji izraz aktivne gibljivosti ter vpliva na boljšo vzdrţljivost. Moč se glede na
to, kako se pojavlja mišična sila pri aktivnosti, deli na tri osnovne pojavne oblike: eksplozivna
moč, repetativna moč in statična moč (Pistotnik, 2003).
Za razvijanje moči pri otroku ne smemo vaditi z uteţmi, saj otroku veliko breme predstavlja
ţe njegovo lastno telo. Primerne vaje za moč so vaje potiskanja, opiranja, vlečenja, plazenja,
ki jih nadgrajujemo z plezanjem, tekom, skokom, poskakovanjem, premagovanjem ovir,
prenašanjem, vzpenjanjem (Vidovič et al., 2003).
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5.5 HITROST
"Hitrost kot motorično sposobnost je mogoče opredeliti kot največjo hitrost gibanja, ki je
posledica delovanja lastnih mišic (Ušaj, 1996)."
Hitrost je v največji meri odvisna od dednih lastnosti, saj njen koeficient prirojenosti lahko
znaša več kot 0,90 (Pistotnik, 2003).
Osnovne pojavne oblike v katerih se hitrost izraţa so:
-

hitrost reakcije (hiter gibalni odziv na določen signal),

-

hitrost enostavnega giba (premik dela telesa na določni poti v najkrajšem moţnem
času),

-

hitrost ponavljajočih se gibov (hitro ponavljanje gibov s konstantno amplitudo)
(Pistotnik, 2003).

5.6 PRECIZNOST
Preciznost je tista motorična sposobnost, ki je potrebna za natančno določitev smeri in sile pri
usmerjanju telesa proti ţelenemu cilju v prostoru (Pistotnik, 2003).
Preciznost pride do izraza pri športih, pri katerih se zadevajo cilji: nogomet, košarka, rokomet,
odbojka… in športih, kjer je potrebno izvesti natančno gibanje: smučanje med vratci, umetno
drsanje (obvezni program), hokej na ledu… Ločimo dve vrsti preciznosti ali natančnosti:
-

da vodeni »projektil« zadene cilj – pest pri boksu, smučar… in

-

da »izstreljeni projektil« zadene cilj – ţoga, pak…

Med obema načinoma preciznosti je razlika v tem, da pri vodenem projektilu lahko ves čas
popravljamo

njegovo

pot,

pri

izstreljenem

(www2.arnes.si/.../MOTORICNE%20SPOSOBNOSTI%20CLOVEKA.doc).
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5.7 RAZISKAVE NA PODROČJU MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI
OTROK Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU
Kremţar (1989) je v svoji doktorski nalogi z naslovom Strukturne razlike v gibalnih
sposobnostih in telesnih lastnostih med učenci osnovne šole s prilagojenim programom in
učenci osnovne šole v raziskavo vključila 150 učencev moškega spola. Učenci so obiskovali
večinsko OŠ in OŠ z niţjim izobrazbenim standardom. Namen raziskave je bil ugotoviti
strukturne razlike gibalnih sposobnosti in telesnih lastnosti enajst letnih dečkov z laţjo motnjo
v duševnem razvoju, ki obiskujejo OŠ z niţjim izobrazbenim standardom. Stanje so
ugotavljali v primerjavi z učenci iste starosti na večinski OŠ. Zanimala jih je tudi primerjava z
mlajšimi učenci večinske OŠ, ki so se glede na šolska znanja lahko primerjali z enajstletniki
iz OŠ z niţjim izobrazbenim standardom. Otroke so razdelili v tri skupine: enajstletni učenci
iz OŠ z niţjim izobrazbenim standardom, enajstletni učenci iz večinske OŠ in osemletni
učenci iz večinske OŠ, ki so po šolskih znanjih enaki enajstletnikom z laţjo motnjo v
duševnem razvoju. Pokazale so se statistično značilne razlike med učenci iz večinske OŠ in
OŠ z niţjim izobraţevalnim standardom v dinamičnem ravnoteţju, odrivni moči z levo nogo,
v hitrosti izvajanja zgornjih okončin in spremenljivki, ki je zahtevala hitrost izvajanja gibov z
zgornjimi in spodnjimi okončinami. Razlike med skupinama so bile značilne v tistih gibalnih
strukturah, ki imajo preteţno kompleksen pomen in zahtevajo pri izvajanju večje število
organizatorjev. Pričakovali so tudi razlike na področju koordinacije. Učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom so sicer dosegli niţje rezultate, vendar spremenljivka ni bila dovolj
močna za razlikovanje in so jo lahko pripisali zgolj naključju. Pri primerjavi učencev z laţjo
motnjo v duševnem razvoju in pa mlajšimi učenci iz večinske OŠ se je izkazalo, da je
osnovna motorika (ravnoteţje in ponavljajoča moč enonoţnih poskokov) bolje razvita,
medtem ko so mlajši učenci bolj gibljivi ter hitrejši v teku in izvajanju sestavljenih gibanj. Iz
opravljene diskriminativne analize podatkov so lahko sklepali, da obstajajo razlike v gibalnih
sposobnostih in telesnih lastnostih med skupinama učencev iste starosti, a različnih mentalnih
sposobnosti.
Filipčič, Strel in Rogelj (2004) so z namenom primerjave motoričnih sposobnosti učencev in
učenk med 8 in 15 letom starosti z in brez laţje motnje v duševnem razvoju v raziskavo
vključili učence večinske OŠ in OŠ z niţjim izobraţevalnim programom.
V raziskavi so primerjali naslednje motorične sposobnosti: hitrost enostavnih gibov,
eksplozivno moč, koordinacijo gibanja, gibljivost, repetativno moč in vzdrţljivost. Podatki so
bili zbrani na podlagi vsakoletnih spremljanj meritev s športno vzgojnim kartonom. Podatki
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za učence in učenke brez motenj v duševnem razvoju so bili izmerjeni v letu 2000, podatki za
učence in učenke z laţjo motnjo v duševnem razvoju, pa so bili zbrani v obdobju med letom
1995 in letom 2001, prav tako na podlagi vsakoletnih spremljanj meritev s športno vzgojnim
kartonom. V raziskavo je bilo vključenih 11690 učencev z laţjo motnjo v duševnem razvoju
in 167363 učencev brez motenj v duševnem razvoju. Podatki so pokazali, da učenci in učenke
z laţjo motnjo v duševnem razvoju dosegajo niţje srednje vrednosti na vseh motoričnih testih
v primerjavi z učenci in učenkami brez motenj v duševnem razvoju, tako na informacijski kot
energetski komponenti gibanja. V povprečju učenke z laţjo motnjo v duševnem razvoju
dosegajo niţji nivo v primerjavi z učenci z motnjo v duševnem razvoju, s starostjo pa učenci
in učenke z motnjo v duševnem razvoju vse bolj zaostajajo na področju motorike za svojimi
vrstniki.
Ferlan (2005) je v svojem diplomskem delu z naslovom Antropometrične značilnosti in
motorične sposobnosti deklice z Downovim sindromom v raziskavo vključila deklico z
Downovim sindromom. Rezultate njenega testiranja po športno-vzgojnem kartonu je
primerjala s srednjimi vrednostmi rezultatov testiranja osemletnih deklic z laţjo motnjo v
duševnem razvoju iz OŠ z niţjim izobrazbenim standardom in srednjimi vrednostmi deklic in
večinske OŠ. Vsi rezultati antrpometričnih značilnosti so bili pod povprečjem. Najslabše
razvite so bile ekspolozivna moč, koordinacija gibanja in vzdrţljivost. Nekoliko bolje razviti
pa so bile mišična moč ramenskega obroča in rok ter sposobnost enostavnih gibov. Rezultati
so tudi pokazali, da so na večini področij, deklice iz večinske OŠ dosegle boljše rezultate od
deklic iz OŠPP.
Filipčič in Filipčič (2006) sta v raziskavo vključila 27 otrok, pri čemer je bilo 11 otrok z
Downovim sindromom, od tega 3 deklice in osem dečkov (starost 8 let; ± 6 mesecev). Otrok
brez motenj v razvoju je bilo 16, od tega tri deklice in 13 dečkov (starost 8 let; ± 6 mesecev).
Cilj raziskave je bil ugotoviti, če in zakaj otroci z Downovim sindromom slabše lovijo ţogo z
eno roko, v primerjavi z otroki brez motenj v razvoju. Otroci so v eksperimentu lovili 45 ţog,
treh različnih velikostih (3 cm, 5 cm in 7 cm). Otrok je lovil ţogo z dominantno roko, ki je
bila pritrjena na drţalo tako, da so bili dlan in prsti prosti. Primerjali so število napak pri
lovljenju. Pokazala se je statistično pomembna razlika pri odstotku zgrešenih ţog med
skupinama (otroci z Downovim sindromom so zgrešili 30%, otroci brez motenj pa 7% vseh
ţog). Statistična razlika, glede na velikost ţoge in skupino je nastala pri mali ţogi, pri srednjih
in velikih ţogah pa niso našli statistično pomembnih razlik. Otroci z Downovim sindromom
so bili počasnejši pri lovljenju ţoge, kar nakazuje, da so bili počasnejši v svoji motorični
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izvedbi. Zamudili so tisti optimalni čas, ko je bilo potrebno ţogo zagrabiti. Raziskava pokaţe,
da otroci z Downovim sindromom zaostajajo na motoričnem področju za svojimi vrstniki brez
motenj.
Merlak (2006) je v svojem diplomskem delu z naslovom Ocenjevanje motoričnih sposobnosti
s pomočjo testnega inštrumentarija Bruininks – Oseretsky test motoričnih sposobnosti (študij
primera) izvedla študij primera na deklici s cerebralno paralizo. S testom je ocenjevala tri
komponente: grobo in fino motoriko ter povezavo obeh. Izvajala je osem podtestov. Na
testiranju hitrosti je deklica dosegla slabši rezultat kot je povprečen rezultat populacije njene
starosti. Ravno tako pri nalogi ravnoteţja, bilateralne kooordinacije, moči, koordinacije rok in
ročnosti. Pri nalogah za vizualno motorično koordinacijo in reakcijsko hitrost pa dekličin
rezultat spada v območje povprečja pri normalni porazdelitvi rezultatov.
Grkinič (2007) je v svojem diplomskem delu z naslovom Primerjava motoričnih sposobnosti
učencev iz OŠPP in učencev iz redne OŠ, kjer je bilo v raziskavo vključenih 20 dečkov; 10
dečkov starih od 9 let in 6 mesecev do 10 let in 6 mesecev iz OŠPP in 10 dečkov iz redne OŠ
iste starosti, ugotovila, da obstaja statistično pomembna razlika med rezultati učencev iz
večinske OŠ in OŠ z niţjim izobrazbenim standardom. Učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim
standardom so imeli v povprečju niţje motorične sposobnosti. Testirala jih je s pomočjo
kratke različice testne baterije BOT. Razlike so bile ugotovljene na področju hitrosti (učenci
iz OŠ z niţjim izobrazbenim standardom so dosegali slabše rezultate), ravnoteţja (izvajali so
dve nalogi-prva naloga ni pokazala statistično pomembne razlike, medtem ko jo druga naloga
je), bilateralne koordinacije ( izvajali so dve nalogi-učenci iz OŠ so bili uspešnejši), reakcijske
hitrosti (učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim standardom so dosegli slabše rezultate),
vizualno-motorični koordinaciji (učenci so izvajali 3 naloge; pri prvi so učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom naredili več napak, pri drugi so učenci obeh šol v povprečju dosegli
enako število točk, pri tretji pa učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim standardom niso dosegli v
povprečju nobene točke in so bili s tem neuspešni pri nalogi) in ročnosti/spretnosti (učenci iz
večinske OŠ so se izkazali za bolj spretne).
Cvikl (2007) je v svojem diplomskem delu z naslovom Ocenjevanje in vrednotenje
motoričnih sposobnosti deklice z Downovim sindromom z Bruininks-Oseretsky testom
motoričnih sposobnosti, izvedla študiji primera 9 letne deklice z Downovim sindromom, ki je
v času raziskave obiskovala OŠ z niţjim izobrazbenim standardom. Njene rezultate je
primerjala s standardiziranim vzorcem iz priročnika testne baterije BOT. Ugotovila je, da
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deklica na področju hitrosti zelo zaostaja za svojimi vrstnicami. Ravno tako na področju
ravnoteţja, kjer je deklica izvajala 8 nalog in je skupno zbrala 9 točk, medtem ko so jih njene
vrstnice v povprečju zbrale 26. Tudi pri bilateralni koordinaciji je izvajala 8 nalog. Dosegla je
1 točko, njene vrstnice pa v povprečju 11,3. Pri pod testu moči je imela 3 naloge. Tudi tu je
bil viden zaostanek v razvitosti motorične sposobnosti. Koordinacija rok-9 nalog; tu se je
deklica še najbolj pribliţala svojim vrstnicam brez motenj, vendar je bila razlika še vedno
velika. Vizualno motorična koordinacija-8 nalog, velik zaostanek za vrstnicami. Zadnje
področje je ročnost/spretnost-8 nalog. Tudi tu je ugotovila, da deklica zaostaja za svojimi
vrstnicami brez motenj.
Molek (2010) je v svojem diplomskem delu z naslovom Finomotorične sposobnosti in
antropometrične značilnosti deklice z Baller-Geroldovim sindromom (študij primera) v
raziskavo vključila deklico staro devet let in štiri mesece. Testirala jo je s testnim
inštrumentarijem ABC gibanje, BOTMP in športno-vzgojnim kartonom. Vprašalnik iz
testnega inštrumentarija ABC gibanje je dala izpolniti dekličini mami. Rezultati vprašalnika
so pokazali, da deklica večino naštetih aktivnosti na vprašalniku dobro opravlja. Nato je isti
vprašalnik izpolnila še dekličina učiteljica športne vzgoje in pokazalo se je, da ima po njenih
ocenah deklica velike teţave na področju motorike. Tako so pokazali tudi rezultati testiranja.
Ker je bila večina nalog za deklico zaradi njenih telesnih posebnosti neprimerna, se je
odločila, da oceni samo dekličine finomotorične sposobnosti. Pri nalogah spretnosti rok (ABC
gibanje) je deklica dosegla rezultat, ki jo uvršča v 5% populacije s teţjimi gibalnimi teţavami.
Tudi rezultati izmerjeni s testnim inštrumentarijem BOTMP so se izkazali za podpovprečne.
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5.8 TESTNI INŠTRUMENTARIJ ZA OCENO GIBANJA
Testni inštrumentarij za oceno otrokovega gibanja (ABC gibanja) je kombinacija kvalitativne
in kvantitativne ocene. Namenjen je prepoznavanju in opisovanju otrokovega manj
učinkovitega gibalnega funkcioniranja. S testom dobimo objektivne podatke o otrokovem
delovanju. Izvajanje testa traja od 20 do 40 minut, odvisno od otrokove starosti in teţavnosti
nalog.
Ocenjevanje je sestavljeno iz dveh delov:
-

Testnega preizkusa (testa), ki ga izvajamo individualno in v katerem mora otrok na
standarden način izvesti različne gibalne naloge ter

-

vprašalnika, ki ga izpolni odrasla oseba, ki pozna otrokovo vsakodnevno gibalno
delovanje.

Testni inštrumentarij je sestavljen iz 32 nalog, ki so razporejene v štiri skupine po osem
nalog, vsaka je namenjena otrokom druge starosti. Otroci, ki smo jih testirali, spadajo v četrto
starostno skupino, med 11 in 12 let. Vsi preizkusi preverjajo tri področja: spretnost rok,
spretnosti z ţogo ter statično in dinamično ravnoteţje. Doseţek na testu zajema različne ocene
otrokovih gibalnih kompetentnosti. Skupni rezultat vsebuje doseţke pri vseh osmih nalogah in
ga interpretiramo v okviru starostnih norm. Dodatno lahko ugotavljamo profil otrokovih
doseţkov pri posameznih področjih. Naloge za vsako starostno skupino vključujejo tudi
smernice za opazovanje otroka med testiranjem. Opaţanja značilna za posamezno nalogo,
omogočajo osredotočenost merilca na zaznavno-gibalne vidike otrokovega izvajanja naloge.
Vprašalnik je sestavljen iz 48 postavk, razdeljenih na štiri dele, ki se nanašajo na otrokovo
uspešnost v različnih situacijah. Tudi vprašalnik vsebuje trditve, povezane z otrokovim
vedenjem, enake tistim v testu, kar omogoča priloţnost za vpogled v to, v kolikšni meri so
otrokova stališča in občutki, povezni z gibalnimi nalogami, odvisni od določenih okoliščin in
bolj posplošeni (Sugden in Henderson, 2005).
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V empiričnem delu naloge, ki sledi, bomo raziskali ali obstajajo razlike med dečki z laţjo
motnjo v duševnem razvoju, ki obiskujejo OŠ z niţjim izobrazbenim standardom in dečki
brez motnje, ki obiskujejo večinsko OŠ. Najprej bomo preverili, kakšne sposobnosti imajo
učenci po mnenju učiteljic športne vzgoje na njihovih šolah, nato pa bomo dečke testirali še s
pomočjo testnega inštrumentarija ABC gibanje in primerjali rezultate. Poleg razlike med
ocenami učiteljic in dejanskimi rezultati učencev pridobljenih s testiranjem, si bomo
podrobneje ogledali tudi razliko med obema skupinama učencev in pa razlike znotraj skupine
učencev z laţjo motnjo v duševnem razvoju.
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6 CILJI RAZISKAVE
Skladno s predmetom in problemom raziskave so zastavljeni tudi cilji, s katerimi ţelimo:
1. Ugotoviti ali se ocene gibalnega vedenja s strani učitelja razlikujejo od dobljenih
rezultatov.
2. Ugotoviti ali obstajajo razlike na področju statičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z
niţjim izobrazbenim standardom in večinsko OŠ.
3. Ugotoviti ali obstajajo razlike na področju statičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z
niţjim izobrazbenim standardom.
4. Ugotoviti ali obstajajo razlike na področju dinamičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z
niţjim izobrazbenim standardom in večinsko OŠ.
5. Ugotoviti ali obstajajo razlike na področju dinamičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z
niţjim izobrazbenim standardom.
6. Ugotoviti ali obstajajo razlike pri spretnosti rok med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom in večinsko OŠ.
7. Ugotoviti ali obstajajo razlike pri spretnosti rok med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom.
8. Ugotoviti ali obstajajo razlike pri spretnostih z ţogo med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom in večinsko OŠ.
9. Ugotoviti ali obstajajo razlike pri spretnostih z ţogo med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom.
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7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE
H1: Ocene gibalnega vedenja s strani učitelja se razlikujejo od dobljenih rezultatov.
H2: Obstajajo razlike na področju statičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom in večinsko OŠ.
H3: Obstajajo razlike na področju statičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom.
H4: Obstajajo razlike na področju dinamičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom in večinsko OŠ.
H5: Obstajajo razlike na področju dinamičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom.
H6: Obstajajo razlike pri spretnosti rok med učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim standardom
in večinsko OŠ.
H7: Obstajajo razlike pri spretnosti rok med učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim standardom.
H8: Obstajajo razlike pri spretnostih z ţogo med učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim
standardom in večinsko OŠ.
H9: Obstajajo razlike pri spretnostih z ţogo med učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim
standardom.
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8 METODE DELA
8.1 VZOREC MERJENCEV
V raziskovalni vzorec smo vključili otroke iz OŠ Dragotina Ketteja (OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom) in OŠ Drska (večinska OŠ) . Vključenih je bilo 10 dečkov (iz
vsake šole 5), starih 11 let.

8.2 VZOREC SPREMENLJIVK
Vzorec spremenljivk je predstavljen v preglednici. Podrobnejši opisi spremenljivk se nahajajo
v prilogi.
Preglednica 1: Opis vzorca spremenljivk
Oznaka spremenljivke
Vprašalnik (VPR)
Obračanje čepkov (obrač_čepkov)
Izrezovanje slona (izrez_slona)
Sledenje poti okoli roţe (roţa)
Lovljenje z eno roko (lov_zoge)
Ciljanje tarče (tarča)
Ravnoteţje na dveh ploščah (ravn_2plošči)
Preskakovanje s ploskanjem (preskakov)
Hoja nazaj (hoja_nazaj)

Opis spremenljivke
60 vprašanj, na katera odgovarja športni
pedagog; 0-zelo dobro, 1-kar dobro, 2skoraj,3-sploh ne
Obe roki, 2 poskusa z vsako; čas v sekundah
Prednostna roka, 2 poskusa; število napak
Prednostna roka, 2 poskusa; število napak
Obe roki, 1 poskus z vsako; število pravilnih
ulovov
Prednostna roka, 1 poskus; število zadetkov
2 poskusa; čas v sekundah
3. poskusi; število ploskov
3. poskusi; število korakov

8.3 ORGANIZACIJA MERITEV
Pred pričetkom testiranja smo pridobili soglasja ravnateljic obeh šol. Nato smo o testiranju
seznanili razredničarke in z njihovo pomočjo pridobili pisna soglasja staršev, da se strinjajo s
sodelovanjem njihovih otrok v raziskavi.
Testiranje motoričnih sposobnosti je bilo opravljeno v razredih posamezne osnovne šole, kjer
smo otroke seznanili s potekom in namenom testiranja. Da bi bili rezultati testiranj motoričnih
sposobnosti čim bolj pravilni, smo upoštevali naslednja navodila:
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-

da so starši podpisali soglasje,

-

da je otrok na dan testiranja popolnoma zdrav,

-

da otrok naloge izvaja v primerni telovadni opremi,

-

da je vsaka vaja otrokom nazorno prikazana, pojasnjena,

-

da med izvedbo otrok ne spodbujamo,

-

da jih testiramo ob pribliţno istem času,

-

da je izid naloge veljaven, ko jo je otrok korektno opravil.

V raziskavo je bilo vključenih 10 dečkov, ki so izvedli 8 testnih nalog, ki so podrobneje
opisane v prilogi diplomske naloge, zajemajo pa naslednje motorične sposobnost: statično
ravnoteţje, dinamično ravnoteţje, spretnost rok in spretnosti z ţogo.
Športni pedagoginji na obeh šolah pa sem prosila za sodelovanje pri izpolnitvi vprašalnika o
otrokovem gibalnem vedenju. Za vsakega dečka sta odgovorili na 60 vprašanj, ki sta jih
ovrednotili s števili 0 do 3 (0-zelo dobro, 3-sploh ne).
Za pridobivanje podatkov smo uporabila testni inštrumentarij za oceno otrokovega gibanja
(ABC gibanje), ki je podrobneje opisan v teoretičnem delu diplomske naloge.

8.4 METODE OBDELAVE PODATKOV
Vsi podatki so obdelani s statističnim programom SPSS 18.0 za Windows. Razlike med
dvema skupinama (otroci z laţjo motnjo v duševnem razvoju in otroci brez motenj) v prostoru
izbranih spremenljivk smo ugotavljali s T-testom za neodvisne vzorce in Hi - kvadrat testom.
Rezultati so predstavljeni tekstovno, s preglednicami in grafi.
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9 REZULTATI IN NJIHOVA INTERPRETACIJA
Hipoteza 1
Ocene gibalnega vedenja s strani učitelja se razlikujejo od dobljenih rezultatov na testu.
Na vprašanja na vprašalniku sta odgovarjali športni pedagoginji na obeh šolah. Posamezne
trditve sta ovrednotili s števili od 0 do 3 (0-zelo dobro, 3-sploh ne). Višji rezultat na
vprašalniku pomeni večje gibalne teţave. V preglednici 2 je prikazana opredelitev točk
pridobljenih na vprašalniku, v preglednici 3 opredelitev standardnih točk glede na število
točk na testu, v preglednici 4 pa pridobljene točke z vprašalnikom in s testom.
Preglednica 2:Opredelitev točk pridobljenih na vprašalniku
1

ni gibalnih teţav

2

delne gibalne teţave

3

nedvomne gibalne
teţave

Preglednica 3: Opredelitev točk glede na število točk na testu
1- ni gibalnih teţav
2- delne gibalne teţave
3 - nedvomne gibalne teţave

0-9,5
10-14,5
15-…

Opredelitev je narejena glede na standardizirane vrednosti iz Priročnika ABC Gibanje, tabela
3 str. 131 (Sugden in Henderson, 2005).
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Preglednica 4: Rezultati za posameznega merjenca na vprašalniku in na testnem
inštrumentariju ABC gibanje

DEČEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OCENA
UČITELJA
7 (1)
75 (3)
20 (3)
53 (3)
103 (3)
0 (1)
0 (1)
0 (1)
0 (1)
0 (1)

OCENA NA
TESTU
22,5 (3)
30,5 (3)
11(2)
35,5 (3)
39 (3)
0 (1)
16,5 (3)
14 (2)
2,5 (1)
5,5 (1)

Kot lahko vidimo iz preglednice 4 se ocene učiteljic in rezultati dobljeni na testu skladajo v
šestih primerih (trikrat pri OŠ z niţjim izobrazbenim standardom in trikrat pri večinski OŠ).
Pri vseh ostalih pa so ocene učiteljic boljše, kot kaţejo rezultati na testu.
Deček 1 po oceni učiteljice nima teţav na motoričnem področju, medtem ko je test pokazal
drugače. Pri dečku 2 sta tako ocena učiteljice kot test pokazala, da ima deček teţave na
motoričnem področju. Pri dečku 3 je učiteljica ocenila, da deček nima teţav, medtem ko je
test pokazal, da obstajajo delne gibalne teţave. Pri dečkih 4 in 5 sta tako ocena učiteljice kot
test pokazala, da imata dečka teţave na motoričnem področju. Pri dečkih 6, 9 in 10 je
učiteljica ocenila, da nimajo teţav, kar je pokazal tudi test. Pri dečku 7 je test pokazal
nedvomne gibalne teţave, medtem ko je učiteljica ocenila, da jih sploh nima. Pri dečku 8 pa
se je izkazalo, da ima delne gibalne teţave, učiteljica pa je ocenila da jih sploh nima.
V nadaljevanju nas je zanimalo ali se oceni gibalnega vedenja s strani učiteljic (s pomočjo
vprašalnika) in ocena gibalnega vedenja s testnim inštrumentarijem ABC gibanja statistično
značilno razlikujeta, zato smo izvedli Hi - kvadrat test (X 2-test). Rezultate predstavljamo v
preglednici 5.
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Preglednica 5: Ocenjevanje razlik med oceno gibanja s strani učiteljic in oceno gibanja s
pomočjo ABC gibanja

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
df
4,286 ͣ
5,487
3,248
10

Asymp. Sig. (2sided)
2
0,117
2
0,064
2

0,072

a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 0,60.

2

(X = 4,286; 2 df; sig. 0,117) nakazuje, da ni statistično značilnih razlik med ocenami, ki sta
jih podali učiteljici in oceno, ki smo jo dobili s testiranjem, čeprav Preglednica 4 kaţe, da sta
učiteljici štirikrat PODALI DRUGAČNO OCENO (dvakrat pri večinski OŠ, dvakrat pri OŠ z
niţjim izobrazbenim standardom in pri dveh primerih znatno).
Do drugačnih rezultatov je prišla Molek (2010). V njeni raziskavi je vprašalnik najprej
izpolnila mati deklice, ki je bila vključena v raziskavo, nato pa še učiteljica športne vzgoje in
pokazalo se je, da po ocenah matere, deklica nima teţav, medtem ko je učiteljica ocenila, da
ima deklica velike teţave na področju motorike. Tako so pokazali tudi rezultati testiranja.
Večina nalog je bila za deklico zaradi njenih telesnih posebnosti celo neprimerna, zato se je
odločila, da oceni samo dekličine finomotorične sposobnosti.
Na podlagi rezultatov, se oceni gibalnega vedenja s strani učiteljic in ocena gibalnega vedenja
s testnim inštrumentarijem ABC gibanja, statistično značilno ne razlikujeta, zato lahko
Hipotezo 1 zavrnemo.
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Hipoteza 2
Obstajajo razlike na področju statičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom in večinsko OŠ.
25

20

15
ravnotežje na dveh ploščah
(sekunde)

10

5

0
deček deček deček deček deček deček deček deček deček deček
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Graf 1: Statično ravnoteţje
Statično ravnoteţje smo preverjali s pomočjo naloge Ravnoteţje na dveh ploščah. Kot je iz
grafa razvidno so nalogo najbolj uspešno opravili deček 3 (20 sekund), deček 6 (20 sekund) in
deček 10 (15 sekund). Ostali dečki so imeli kar nekaj teţav pri tej nalogi. Njihov čas je bil
temu ustrezen. Najslabši rezultat je dosegel deček 5, ki ni uspel stati na ploščah niti 1
sekundo. Sledita mu deček 1 (1 sekunda), dečka 7 in 8 (3 sekunde), deček 2 (4 sekunde),
deček 9 (7 sekund). Vidimo pa lahko, da se ne pojavljajo izrazitejše razlike med učenci z laţjo
motnjo in tistimi brez nje. Pri obeh supinah najdemo zelo uspešne in tiste manj uspešne. So
pa dečki iz večinske OŠ v povprečju dosegli boljši rezultat (9,6 s) od dečkov iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom (5,8 s).
Ker smo ţeleli ugotoviti ali obstajajo razlike na področju statičnega ravnoteţja med učenci iz
OŠ z niţjim izobrazbenim standardom in večinsko OŠ smo izvedli t-test za neodvisne vzorce.
Rezultati so predstavljeni v Preglednici 6.
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Preglednica 6: Razlike na področju statičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom in večinsko osnovno šolo
Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval

F
ravn_2ploš Equal variances
či

Sig.
,061

t

,812

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

of the Difference
Lower

Upper

-,763

8

,467

-3,800

4,980

-15,284

7,684

-,763

7,963

,467

-3,800

4,980

-15,293

7,693

assumed
Equal variances not
assumed

T test za neodvisne vzorce t(8)=-763, p=0,467 kaţe, da ni statistično značilnih razlik med
učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim standardom in večinsko OŠ. Rezultati so nas presenetili,
saj smo razlike pričakovali.
Kremţar (1989) je v doktorski nalogi primerjala učence z laţjo motnjo v duševnem razvoju in
mlajšimi učenci iz večinske OŠ, ki so jim enaki po šolskem znanju, kjer se je izkazalo, da je
osnovna motorika (ravnoteţje in ponavljajoča moč enonoţnih poskokov) bolje razvita pri
učencih z laţjo motnjo v duševnem razvoju, saj je le ta odvisna tudi od energetske
komponente upravljanja gibalnih dejavnosti.
Zupančič

Pečar

(www.zrss.si/.../SVZ_Martina%20Zupančič%20Pečar_

otroci%20s%20posebnimi%20potrebami.doc) je zapisala, da imajo otroci z motnjami v
duševnem razvoju v primerjavi z vrstniki zmanjšano gibalno nadarjenost, niţjo motorično
storilnost, pomanjkanje gibalnih občutkov, predstav in izkušenj, kar se je izkazalo tudi pri
izvajanju teh nalog.
Cvikl (2007) je na študiji primera 9 letne deklice z Downovim sindromom, ki je v času
raziskave obiskovala OŠ z niţjim izobrazbenim standardom ugotovila, da deklica zelo
zaostaja za svojimi vrstnicami na

področju ravnoteţja. Njene rezultate je primerjala s

standardiziranim vzorcem iz priročnika testne baterije BOT.
Grkinič (2007) je v svojem diplomskem delu ugotovila, da obstaja statistično pomembna
razlika med rezultati učencev OŠ in OŠ z niţjim izobrazbenim standardom. Učenci iz OŠ z
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niţjim izobrazbenim standardom so imeli v povprečju niţje motorične sposobnosti. Razlike so
bile ugotovljene na področju ravnoteţja (izvajali so dve nalogi-prva naloga ni pokazala
statistično pomembne razlike, medtem ko jo druga naloga je).

Na podlagi teh rezultatov lahko Hipotezo 2 zavrnemo.

Hipoteza 3
Obstajajo razlike na področju statičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom.
25

20

15
ravnotežje na dveh ploščah
(sekunde)

10

5

0
deček 1

deček 2

deček 3

deček 4

deček 5

Graf 2: Ravnoteţje na dveh ploščah (čas stanja posameznega dečka z laţjo motnjo v
duševnem razvoju v sekundah)
Vsi dečki, razen dečka 3, so dosegli zelo slab rezultat pri nalogi statičnega ravnoteţja. Samo
deček 3 se je uspel obdrţati na obeh ploščah 20 sekund, ostali pa so imeli rezultat 4 sekunde
in manj. Deček 5 se ni uspel obdrţati na ploščah niti sekundo.
Cvikl (2007) je na študiji primera deklice z Downovim sindromom ugotovila, da ima deklica
velike teţave na področju ravnoteţja, saj je njene rezultate primerjala s standardiziranim
vzorcem iz priročnika testne baterije BOT.
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Grkinič, (2007) je v svojem diplomskem delu ugotovila, da so imeli učenci iz OŠPP večje
teţave na področju ravnoteţja od svojih vrstnikov na večinski OŠ.
Na podlagi teh rezultatov in ugotovitev lahko Hipotezo 3 potrdimo.

Hipoteza 4
Obstajajo razlike na področju dinamičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom in večinsko OŠ.
16
14
12
10
8

preskakovanje s ploskanjem (št.
ploskov)

6

hoja nazaj (št. korakov)

4
2
0
deček deček deček deček deček deček deček deček deček deček
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Graf 3: Naloge dinamičnega ravnoteţja
Dinamično ravnoteţje smo preverjali s pomočjo dveh nalog: Preskakovanje s ploskanjem in
Hoja nazaj. Vsi dečki, razen dečka 5, so ob preskoku zaploskali vsaj dvakrat. Najboljši
rezultat pri dečkih iz OŠ z niţjim izobrazbenim standardom sta dosegla deček 1 in 3 (3.
ploski). Pri dečkih iz večinske OŠ pa je imel najboljši rezultat deček 5 (5 ploskov). Najmanjše
število ploskov je pri dečkih iz večinske OŠ dosegel deček 10 (3 ploski), vsi ostali pa so imeli
4 ploske pri preskoku. Ţe iz samega grafa je razvidno, da so bili dečki iz večinske OŠ pri tej
nalogi bistveno boljši.
Ker smo ţeleli ugotoviti ali obstajajo razlike med učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim
standardom in večinsko OŠ na področju dinamičnega ravnoteţja smo izvedli t-test za
neodvisne vzorce. Rezultati so predstavljeni v Preglednici 7.
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Preglednica 7: Razlike na področju dinamičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom in večinsko osnovno šolo
Independent Samples Test
Levene's Test for Equality
of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval

F
preskakov

Equal variances

Sig.
,800

,397

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

of the Difference
Lower

Upper

-3,162

8

,013

-2,000

,632

-3,458

-,542

-3,162

6,400

,018

-2,000

,632

-3,524

-,476

-3,028

8

,016

-7,600

2,510

-13,388

-1,812

-3,028

4,483

,034

-7,600

2,510

-14,282

-,918

assumed
Equal variances not
assumed
hoja_nazaj

Equal variances

5,874

,042

assumed
Equal variances not
assumed

T test za neodvisne vzorce kaţe naslednje vrednosti: pri spremenljivki Preskakovanje t(8)=3,162, p=0,013, in pri spremenljivki Hoja nazaj pa t(8)=-3,028, p=0,034. Rezultati nakazujejo
na statistično značilno razliko pri obeh spremenljivkah.

Kremţar (1989) je v svoji doktorski nalogi ugotovila, da obstajajo razlike med učenci iz
večinske OŠ in OŠ z niţjim izobraţevalnim standardom v dinamičnem ravnoteţju. Razlike
med skupinama so bile značilne v tistih gibalnih strukturah, ki imajo preteţno kompleksen
pomen in zahtevajo pri izvajanju večje število organizatorjev.
Podobne rezultate zaznamo v raziskavah Merlak (2006), ki je izvedla študij primera na deklici
s cerebralno paralizo. Na testiranju je deklica dosegla slabši rezultat, kot je povprečen rezultat
populacije njene starosti pri nalogi ravnoteţja.
Zupančič

Pečar

(www.zrss.si/.../SVZ_Martina%20Zupančič%20Pečar_

otroci%20s%20posebnimi%20potrebami.doc) je zapisala, da imajo otroci z motnjami v
duševnem razvoju v primerjavi z vrstniki zmanjšano gibalno nadarjenost, niţjo motorično
storilnost, pomanjkanje gibalnih občutkov, predstav in izkušenj, kar se je izkazalo tudi pri
izvajanju teh nalog.
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Cvikl (2007) je na študiji primera 9 letne deklice z Downovim sindromom, ki je v času
raziskave obiskovala OŠ z niţjim izobrazbenim standardom ugotovila, da deklica zelo
zaostaja za svojimi vrstnicami na

področju ravnoteţja. Njene rezultate je primerjala s

standardiziranim vzorcem iz priročnika testne baterije BOT.
Grkinič, (2007) je v svojem diplomskem delu ugotovila, da obstaja statistično pomembna
razlika med rezultati učencev OŠ in OŠPP. Učenci iz OŠPP so imeli v povprečju niţje
motorične sposobnosti. Razlike so bile ugotovljene na področju ravnoteţja (izvajali so dve
nalogi-prva naloga ni pokazala statistično pomembne razlike, medtem ko jo druga naloga je).

Na podlagi teh rezultatov lahko Hipotezo 4 potrdimo.

Hipoteza 5
Obstajajo razlike na področju dinamičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom.
16
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8

preskakovanje s ploskanjem (št.
ploskov)
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hoja nazaj (št. korakov)

4
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deček 3

deček 4

deček 5

Graf 4: Nalogi dinamičnega ravnoteţja
Pri nalogi Preskakovanja s ploskanjem sta dečka 1 in 3 zaploskala trikrat, dečka 2 in 4
dvakrat, deček 5 pa ni uspel zaploskati niti enkrat.
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Pri nalogi hoje nazaj je največ korakov uspel narediti dečk 1 (15), sledi deček 3 (9), deček 2
(6) in dečka 4 in 5 (2 koraka). Tu so vidne razlike med posamezniki.
Kremţar (1989), je v svoji doktorski nalogi ugotovila, da imajo učenci iz OŠ z niţjim
izobraţevalnim standardom niţja povprečja in večjo razpršenost rezultatov pri nalogah
dinamičnega ravnoteţja. Razlike so značilne še posebej pri kompleksnejših nalogah. Na to pa
vplivajo kognitivne sposobnosti, predhodne gibalne izkušnje in hitrost učenja novih gibalnih
nalog.
Tako lahko Hipotezo 5 potrdimo.

Hipoteza 6
Obstajajo razlike pri spretnosti rok med učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim
standardom in večinsko OŠ.
Za ocenjevanje spretnosti rok so bile tri naloge. Prva je bila Obračanje čepkov z obema
rokama, kjer se je dečkom meril čas v sekundah.
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obračanje čepkov, desna roka
(čas v sekundah)

20

obračanje čepkov, leva roka (čas
v sekundah)
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Graf 5: Obračanje čepkov
Iz samega grafa je razvidno, da so dečki iz večinske OŠ za to nalogo potrebovali manj časa
kot dečki iz OŠ z niţjim izobrazbenim standardom. Deček 1 je odklonil izvajanje naloge z
neprednostno roko.
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Graf 6: Izrezovanje slona, sledenje poti okoli roţe
Naslednji dve nalogi za ocenjevanje spretnosti rok sta bili Izrezovanje slona in Sledenje poti
okoli roţe.
Pri obeh nalogah so imeli dečki iz OŠ z niţjim izobrazbenim standardom več teţav, kar se
vidi tudi po številu storjenih napak. Nihče od skupine dečkov iz večinske OŠ pri nalogi
Sledenje poti okoli roţe ni storil napake, medtem ko je to uspelo samo enemu dečku iz OŠ z
niţjim izobrazbenim standardom, deček 4 pa je bil pri nalogi neuspešen. Pri izrezovanju slona
so več teţav imeli učenci z laţjo motnjo v duševnem razvoju, deček 5 je bil neuspešen, vendar
sta imela teţave tudi dva dečka brez motenj.
Merlak (2006) je izvedla študij primera na deklici s cerebralno paralizo. Na testiranju je
deklica dosegla slabši rezultat kot je povprečen rezultat populacije njene starosti pri nalogah
bilateralne kooordinacije in koordinacije rok.
Tudi Grkinič (2007) je v svojem diplomskem delu ugotovila, da obstaja statistično pomembna
razlika med rezultati učencev OŠ in OŠ z niţjim izobrazbenim standardom. Učenci iz OŠ z
niţjim izobrazbenim standardom so imeli v povprečju niţje rezultate pri vizualno-motorični
koordinaciji in bilateralni koordinaciji.
Cvikl (2007) je primerjala rezultate 9 letne deklice z Downovim sindromom s
standardiziranim vzorcem iz priročnika testne baterije BOT in ugotovila, da deklica zelo
zaostaja za svojimi vrstnicami na področju bilateralne koordinacije in koordinacije rok.
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Ker smo ţeleli ugotoviti ali obstajajo razlike na področju spretnosti rok med učenci iz OŠ z
niţjim izobrazbenim standardom in večinsko OŠ smo izvedli t-test za neodvisne vzorce.
Rezultati so predstavljeni v Preglednici 8.
Preglednica 8: Razlike na področju spretnosti rok med učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim
standardom in večinsko OŠ
Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval

F
obrač_čep

Equal variances

kov

assumed

Sig.

6,423

,035

Equal variances not

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

of the Difference
Lower

Upper

2,451

8

,040

9,000

3,672

,533

17,467

2,451

5,458

,054

9,000

3,672

-,205

18,205

2,489

8

,038

8,800

3,536

,647

16,953

2,489

7,904

,038

8,800

3,536

,630

16,970

3,327

8

,010

5,800

1,744

1,779

9,821

3,327

4,000

,029

5,800

1,744

,959

10,641

assumed
izrez_slona Equal variances

,106

,753

assumed
Equal variances not
assumed
roža

Equal variances

12,667

,007

assumed
Equal variances not
assumed

T test za neodvisne vzorce kaţe, da je pri spremenljivki Obračanja čepkov vrednost t(8)=
2,451; p=0,054, pri spremenljivki Izrezovanja slona

t(8)= 2,489; p= 0,038 in pri

spremenljivki Slednje poti okoli roţe t (8)= 3,327; p=0,029. Iz rezultatov vidimo, da so
statistično značilne razlike pri spremenljivkah Izrezovanje slona in Sledenju poti okoli roţe,
pri spremenljivki Obračanja čepkov pa je vrednost zelo blizu statistične značilnosti.

Na podlagi rezultatov lahko Hipotezo 6 potrdimo.
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Hipoteza 7
Obstajajo razlike pri spretnosti rok med učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim
standardom.
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Graf 7: Nalogi izrezovanja slona in sledenje poti okoli roţe (število napak)
Pri izvajanju teh dveh nalog, sta bil dva dečka neuspešna, kar pomeni, da nista pravilno
izvedla naloge. Deček 5 pri Izrezovanju slona in deček 4 pri Sledenju poti okoli roţe. Pri obeh
nalogah je bil najuspešnejši deček 3 (Izrezovanje slona, 5 napak; Sledenje poti okoli roţe, 0
napak). Pri nalogah so opazne razlike med posameznimi dečki.
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Graf 8: Naloga obračanja čepkov (čas v sekundah)
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Pri nalogi Obračanja čepkov je deček 1 odklonil izvajanje naloge z levo roko, z desno roko pa
je imel najboljši rezultat (20s), sledi mu deček 3 s 24,11 s.
Merlak (2006) je na študiji primera deklice s cerebralno paralizo ugotovila, da ima deklica
slabše rezultate pri nalogah koordinacije rok.
Grkinič (2007) je v svojem diplomskem delu ugotovila razlike med rezultati učencev OŠ in
OŠ z niţjim izobrazbenim standardom, saj so imeli slednji v povprečju niţje rezultate pri
vizualno-motorični koordinaciji in bilateralni koordinaciji.
Cvikl (2007) je ugotovila, da deklica z Downovim sindromom zelo zaostaja za svojimi
vrstnicami na področju bilateralne koordinacije in koordinacije rok.
Glede na rezultate, lahko Hipotezo 7 potrdimo.

Hipoteza 8
Obstajajo razlike pri spretnostih z ţogo med učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim
standardom in večinsko OŠ.
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Graf 9: Lovljenje ţoge z eno roko (število ulovov)
Ţe iz samega grafa je razvidno, da so imeli dečki iz OŠ z niţjim izobrazbenim standardom
več teţav pri izvajanju te naloge. Najboljši rezultat pri dečkih z laţjo motnjo v duševnem
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razvoju sta dosegla deček 1 in deček 3; 5 ulovov z dominantno roko, medtem ko je bil
najboljša pri dečkih iz večinske OŠ deček 9, ki je ujel vse ţoge z obema rokama.
12
10
8
6
ciljanje tarče (št. zadetkov)
4
2
0
deček deček deček deček deček deček deček deček deček deček
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Graf 10: Ciljanje tarče s prednostno roko
Pri tej nalogi so si bili učenci bolj izenačeni. Najbolj izstopata deček 1 (iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom), 8 zadetkov in deček 6 (iz večinske OŠ), 10 zadetkov. Najslabše so
se odrezali deček 2 in 7 (3 zadetki), deček 4 (2 zadetka) in deček 5 (1 zadetek).
Ker smo ţeleli ugotoviti ali obstajajo razlike na področju spretnosti z ţogo med učenci iz OŠ
z niţjim izobrazbenim standardom in večinsko OŠ smo izvedli t-test za neodvisne vzorce.
Rezultati so predstavljeni Preglednici 9.
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Preglednica 9: Razlike na področju spretnosti z ţogo med učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim
standardom in večinsko osnovno šolo
Independent Samples Test
Levene's Test for Equality
of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval

F
lov_zoge

Equal variances

Sig.
,698

,428

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

of the Difference
Lower

Upper

-3,243

8

,012

-5,6200

1,7327

-9,6157

-1,6243

-3,243

6,106

,017

-5,6200

1,7327

-9,8422

-1,3978

-1,222

8

,256

-2,200

1,800

-6,351

1,951

-1,222

7,981

,256

-2,200

1,800

-6,353

1,953

assumed
Equal variances not
assumed
tarča

Equal variances

,091

,771

assumed
Equal variances not
assumed

T test za neodvisne vzorce kaţe, da je pri spremenljivki Lovljenje ţoge vrednost t(8)= -3,243;
p=0,012, in pri spremenljivki Ciljanje tarče t(8)= -1,222; p= 0,256. Iz rezultatov vidimo, da so
statistično značilne razlike pri spremenljivki Lovljenje ţoge, spremenljivki Ciljanja tarče pa ni
statistično značilnih razlik.

Filipčič in Filipčič (2006) sta primerjala lovljenje ţoge pri otrocih z Downovim sindromom
in otrocih brez te motnje. Ugotovila sta, da so otroci z Downovim sindromom (zmerna
motnja v duševnem razvoju) slabše lovili ţogo kot otroci brez motenj, kar se sklada z našimi
rezultati.
Na podlagi rezultatov delno potrdimo Hipotezo 8.
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Hipoteza 9
Obstajajo razlike pri spretnostih z ţogo med učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim
standardom.
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Graf 11: Ciljanje tarče (št. ulovov)
Pri nalogi Ciljanje tarče je največkrat tarčo zadel deček 1 (8), sledi pa mu deček 3 s 6 zadetki.
Ostali trije dečki so tarčo zadeli trikrat ali manj. Slabo so presojali silo meta, niso gledali
tarče in gibov rok niso izpeljali do konca.
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Graf 12: Lovljenje ţoge z eno roko (število ulovov)
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Vsi dečki so pri tej nalogi imeli kar nekaj teţav. Od deset metov sta največ ţog ujela dečka 1
in 3 (5). Z nedominantno roko so imeli dečki še več teţav, kar nakazuje na asimetrijo. Največ
ţog je ulovil deček 3 (4). Pri lovljenju so imeli največ teţav s silo meta in pa s slednjem
gibanju ţoge.
Filipčič in Filipčič (2006) sta primerjala lovljenje ţoge pri otrocih z Downovim sindromom
in otrocih brez te motnje. Ugotovila sta, da so otroci z Downovim počasnejši pri lovljenju
ţoge, kar nakazuje, da so počasnejši v svoji motorični izvedbi. Zamudili so tisti optimalni čas,
ko je bilo potrebno ţogo zagrabiti, kar je v skladu z našimi rezultati.
Na podlagi teh ugotovitev lahko Hipotezo 9 potrdimo.

44

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Jasmina Škrbec; diplomsko delo

10 SKLEP
Namen raziskave je bil primerjati motorične sposobnosti enajst letnih dečkov z in brez laţje
motnje v duševnem razvoju s pomočjo nalog testnega inštrumentarija ABC gibanja.
V raziskavo je bilo vključenih deset dečkov starih 11 let iz večinske OŠ in OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom. Rezultati so predstavljeni v tabelah in grafih ter tekstovno.
Rezultati raziskave kaţejo, da:
-

se oceni gibalnega vedenja s strani učiteljev in ocena gibalnega vedenja s testnim
inštrumentarijem ABC gibanja, statistično značilno ne razlikujeta,

-

ne obstajajo razlike na področju statičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom in večinsko OŠ,

-

obstajajo razlike na področju statičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom,

-

obstajajo razlike na področju dinamičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom in večinsko OŠ,

-

obstajajo razlike na področju dinamičnega ravnoteţja med učenci iz OŠ z niţjim
izobrazbenim standardom,

-

obstajajo razlike pri spretnosti rok med učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim
standardom in večinsko OŠ

-

obstajajo razlike pri spretnosti rok med učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim
standardom

-

obstajajo delne razlike pri spretnostih z ţogo med učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim
standardom in večinsko OŠ

-

obstajajo razlike pri spretnostih z ţogo med učenci iz OŠ z niţjim izobrazbenim
standardom
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S pomočjo testnega inštrumentarija ABC gibanje, lahko na hiter način pridobimo precej
natančno sliko bolje in slabše razvitih sposobnosti pri otroku. Test nam pomaga izoblikovati
smernice za oblikovanje individualnih motoričnih programov.
Pred ocenjevanjem motoričnih sposobnosti dečkov smo predvidevali, da bodo na vseh
področjih obstajale razlike med učenci z laţjo motnjo v duševnem razvoju in tistimi brez, kar
se ni izkazalo pravilno na enem področju (statično ravnoteţje), na vseh ostalih pa smo v celoti
oz. delno potrdili naša predvidevanja. Dobljeni rezultati testiranja so nam potrdili besede
Zupančič

Pečar

Martine

(www.zrss.si/.../SVZ_Martina%20Zupančič%20Pečar_

otroci%20s%20posebnimi%20potrebami.doc), ki je zapisala, da imajo otroci z motnjami v
duševnem razvoju v primerjavi z vrstniki zmanjšano gibalno nadarjenost, niţjo motorično
storilnost, pomanjkanje gibalnih občutkov, predstav in izkušenj. Res pa, da je bil vzorec zelo
majhen in teh rezultatov ne moremo posplošiti.
Predvidevali smo tudi da obstajajo razlike znotraj skupine dečkov z laţjo motnjo v duševnem
razvoju, kar se je izkazalo za pravilno. Dobljeni rezultati so nam potrdili razlike na vseh
testiranih področjih.
Za dečke, ki smo jih testirali in so njihovi rezultati pokazali, da imajo precejšnje teţave na
motoričnem področju, bi bilo smotrno oblikovati individualni motorični program. Veliko jih
potrebuje le več motoričnih izkušenj, spodbude in njihovi rezultati bi se lahko tudi izboljšali.
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PRILOGA
PREDSTAVITEV

POSAMEZNIH

NALOG

IZ

TESTNEGA

INŠTRUMENTARIJA ABC GIBANJE PO PODROČJIH
Naloge, prestavljene v nadaljevanju so povzete po priročniku ABC gibanje avtorjev Sugden in
Henderson (2004).
SPRETNOSTI ROK
Prva naloga: Obračanje čepkov
Gradivo:
-

Plošča za vstavljanje čepkov

-

12 dvobarvnih čepkov

-

Podloga za mizo

-

Štoparica

Ploščo poloţimo na podlago pred otroka, čepke razporedimo v prve tri vrste od zgoraj
navzdol, tako da spodnja vrsta ostane prazna. Vsi čepki morajo biti obrnjeni z isto barvo
navzgor. Otrok z eno roko trdno drţi ploščo, z drugo pa prime prvi čepek, ki ga bo obrnil. Na
znak začne otrok obračati čepke, tako da so obrnjeni z drugo barvo navzgor. Testiramo obe
roki.
Za vajo je na voljo en poskus z vsako roko. Obrne eno vrsto čepkov.
Izvedemo dva poskusa za vsako roko. Drugi poskus izvedemo le, če otrok v prvem ni izpolnil
kriterija. Najprej testiramo prednostno roko. Beleţimo čas v sekundah.
Poskus je neuspešen, če otrok čepka ne obrne v zraku, menja oz. uporablja obe roki, eden oz.
več čepkov na koncu niso pravilno obrnjeni.
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Druga naloga:Izrezovanje slona
Gradivo:
-

Škarje

-

Predloga za izrezovanje na zbirnem listu

Otrok sedi pri mizi z obema nogama na tleh, roki udobno počivata. Otrok začne rezati po
črtkani črti, da pride do slona, nato ga izreţe po narisani poti-med obema črtama. Naloga ni
časovno omejena. Za vajo je na voljo en poskus, kar pomeni pribliţno 1/3 slona. Izvedemo
dva poskusa. Drugi poskus izvedemo le, če otrok v prvem delu ni izpolnil kriterija. Zapišemo
s katero roko je rezal. Pregledamo število napak; rez se dotakne ali preseka črto. Kot dodatno
napako štejemo vsakih 12 mm reza po črti ali zunaj nje.
Poskus je neuspešen, če med rezanjem menja smer.
Tretja naloga: Sledenje poti okoli roţe
Gradivo:
-

Predloga za sledenje na zbirnem listu

-

Tanek rdeč flomaster

-

Gladka podlaga za pisanje, ki ni pretrda in ne drsi

Otrok sledi poti, tako da vleče neprekinjeno črto, pri čemer ne sme prečkati robov poti. Če
dvigne pisalo, tega ne štejemo kot napako, če nadaljuje iz iste točke. Spreminjanje kota
poloţaja podloge ni dovoljeno. Testiramo samo prednostno roko. Za vajo je na voljo en
poskus.
Izvedemo dva poskusa. Drugi poskus izvedemo le, če otrok v prvem ni izpolnil kriterija.
Beleţimo s katero roko je risal. Za napako se šteje, ko gre črta čez zarisane meje. Dotikanje
meje ni napaka. Kot dodatno napako štejemo vsakih 12 mm črte zunaj poti.
Poskus je neuspešen če med risanjem menja smeri, dvigne pisalo in začne vleči z druge točke,
premakne podlogo s prvotnega poloţaja.
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SPRETNOSTI Z ŢOGO
Prva naloga: Lovljenje z eno roko
Gradivo:
-

Teniška ţoga

-

Barvni lepilni papir

Izmerimo razdaljo 2 m od gladke stene in jo označimo s kratkim kosom lepilnega traku. Otrok
stoji za črto, meče ţogo ob steno in jo lovi z eno roko, ne da bi se odbila od tal. Testiramo
obe roki. Za vajo je na voljo pet poskusov. Izvedemo 10 poskusov. Zabeleţimo število
uspešnih poskusov (od desetih) za obe roki. Poskus je neuspešen, če otrok pri metu stopi čez
črto, si pri lovljenju pomaga s telesom ali z oblačili.
Druga naloga: Ciljanje tarče
Gradivo:
-

Teniška ţoga

-

Stenska tarča

-

Barvni lepilni trak

Izmerimo razdaljo 2,5 m od gladke stene, na katero bomo pritrdili tarčo in jo označimo s
kratkim kosom lepilnega traku. Tarčo dobro pritrdimo na steno, tako da je njen spodnji rob v
višini vrha otrokove glave. Otrok stoji za črto in z eno roko meče ţogo v tarčo. Meče lahko z
dvignjeno ali spuščeno roko. Testiramo samo eno roko. Za vajo je na voljo pet poskusov.
Izvedemo deset poskusov. Beleţimo s katero roko je metal ter število zadetkov (od desetih).
Poskus je neuspešen, če pri metu stopi čez črto, če ţogo vrţe z obema rokama.
STATIČNO RAVNOTEŢJE
Prva naloga: Ravnoteţje na dveh ploščah
Gradivo:
-

Štoparica

-

2 plošči za ravnoteţje
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Otrok naj ima obute športne copate

Dejavnost izvajamo v praznem prostoru, stran od pohištva in sten, na površini, ki ne drsi.
Plošči poloţimo na tla eno pred drugo, z letvico navzgor. Otrok do 20 sekund stoji na ploščah,
tako da se prsti dotikajo pete. Merjenje časa se začne, ko otrok najde uravnovešen poloţaj. Za
vajo je na voljo en poskus, ki traja največ 10 s. Izvedemo 2 poskusa. Drugi poskus izvedemo
le, če otrok prvič ne zadosti kriteriju. Zabeleţimo koliko sekund (do 20) otrok vzdrţuje
ravnoteţje, ne da bi dvignil nogo s plošče, se s katerokoli nogo dotaknil tal, premaknil plošči,
da nista več poravnani, se z robom stopal dotaknil spodnjega dela plošče.

DINAMIČNO RAVNOTEŢJE
Prva naloga: Preskakovanje s ploskanjem
Gradivo:
-

2 podstavka in 2 količka za postavljanje ovire

-

2 lesena zatiča

-

Obteţna vrv

Otroka postavimo k enemu od podstavkov s količkom. En zatič nastavimo v luknjo k količku,
ki je najbliţje spodnjemu robu otrokove pogačice, drugo pa v ustrezno luknjo na drugem
podstavku. Količka namestimo na nasprotno stran od mesta odriva. Razdalja med
podstavkoma naj bo večja od širine ramen.
Otrok z mesta sonoţno (s stopali skupaj) preskoči vrv in medtem ko je v zraku čim večkrat
zaploska z rokama.
Za vajo je na voljo 1 poskus. Izvedemo tri poskuse.
Poskus je neuspešen, če se otrok ne odrine ali pristane s stopali skupaj in če ob pristanku
izgubi ravnoteţje.
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Druga naloga: Hoja nazaj
Gradivo:
-

Barvi lepilni trak

Na tla nalepimo 4,5m dolg barvni lepilni trak. Otrok se postavi tako, da se s peto ene noge
dotika konca traku. Po traku naredi 15 korakov nazaj, tako da se pri vsakem koraku s prsti
noge, ki jo premakne, dotakne pete noge, ki je na tleh. Za vajo je na voljo en poskus.
Izvedemo tri poskuse.
Korake nehamo šteti kadar oz. če otrok pusti prostor med prsti in peto, med izvajanjem koraka
lovi ravnoteţje tako, da se z nogo, ki jo premika, dotakne tal, stopi s traku.
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