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Povzetek 

Vadba moĉi in ravnoteţja za otroke z avtizmom starih 12 let  

V teoretiĉnem delu diplomskega dela sem pojasnila, kaj je avtizem, nekatere teorije o moţnih 

vzrokih za nastanek avtizma in glavne pristope k obravnavi otrok z avtizmom. Opisala sem 

motoriĉni razvoj povpreĉnega otroka in otroka z avtizmom ter njune podobnosti in razlike. 

Posebej sem se osredotoĉila na teţave grobe motorike in telesne sheme pri osebah z avtizmom. 

Poudarek je tudi na pomembnosti razvoja motorike, propriocepcije in telesne sheme. Izpostavila 

sem moĉ in ravnoteţje, ker gre za sposobnosti, na katerih temelji empiriĉni del diplomskega dela. 

Sledi natanĉen opis vaj na parterju, s katerimi smo vadili moĉ, ter vaje na poligonu, s katerimi 

smo vadili ravnoteţje. Z empiriĉno raziskavo sem ţelela ugotoviti razlike vadbe moĉi in 

ravnoteţja med prvim in drugim obdobjem merjenja in preveriti predvidevanje, da bo izbrani 

kompleks vaj pripomogel k izboljšanju stanja na podroĉju moĉi in ravnoteţja pri treh uĉencih 

starih 12 let. Pri obdelavi podatkov sem uporabila kontingenĉno tabelo s frekvencami in odstotki,  

s pomoĉjo hi-kvadrat testa izraĉunala razliko ter ugotavljala statistiĉno pomembnost razlik med 

prvim in drugim obdobjem merjenja. Rezultati so pokazali, da z vsakodnevno vadbo v 

strukturiranih pogojih prihaja do statistiĉno pomembnih razlik pri veĉini opisanih vaj. Razlike 

sem prikazala s pomoĉjo grafov.   

Kljuĉne besede: avtizem, gibanje, motorika, propriocepcija, vestibularni sistem, telesna shema, 

moĉ, ravnoteţje. 

  



ABSTRACT 

Strength and balance exercises for 12-year-old children with autism 

In the theoretical part of my work I have explained what autism is, what the main theories about 

possible causes for autism are and named a few approaches for treating children with autism. I 

have also described development of motorics in average child and the one with autism as well as 

pointed their main similarities as well as differences. Focus was put on gross motor skills 

difficulties and body image of people with autism as well as the importance of developing those 

motor skills, proprioception and body image. The practical part of my work is based on strength 

and balance and that is why they are described in more detail in the theoretical part. 

Next comes detailed description of floor exercises which are also strength exercises and polygon 

exercises i.e. balance exercises. With this research I wanted to determine the differences between 

exercises performances in two separate time periods and check the assumption that the chosen set 

of exercises will improve strength and balance of three twelve-year old students. During the data 

processing, using contingent table with frequencies and percents along with chi square test, I was 

able to prove that there is a significant statistical difference between first and second time period. 

Regular every day, well structured exercises lead to significant statistical difference between 

outcomes of majority of these exercises – these differences are represented in graphical form.  

Keywords: autism, motion, motorics, proprioception, vestibular system, body image, strength, 

balance 
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1. UVOD 

 

Vsakomur je jasno, da je gibanje ena temeljnih potreb tako otroka kot odraslega ĉloveka. Ko se 

ustavimo v parku, vidimo otroke, kako veselo tekajo, skaĉejo, se gugajo, vzpenjajo in se spušĉajo  

po toboganu, se vrtijo na vrtiljaku ali hodijo po robnikih. Tudi tisti najmanjši otroci, ki delajo 

prve negotove korake pred budnimi oĉmi svojih staršev, uţivajo v odkrivanju sveta, ki jih obdaja. 

Tako spoznavajo meje svojih lastnih gibalnih sposobnosti. Vsak gib jim prinaša nove izkušnje, 

potrebne za razvoj in izboljšanje njihove gibalne uĉinkovitosti.  

Za otroke z avtizmom ni vse tako enostavno, kot se drugim zdi na prvi pogled. Zaradi teţav na 

nevrološkem podroĉju, se pogosto pojavljajo motnje zaznave telesnega poloţaja. Do teh prihaja 

zaradi slabe obdelave informacij vestibularnega sistema. Posledica teh motenj je izogibanje 

razliĉnih gibalnih aktivnosti povezanih z ravnoteţjem (Kremţar, Petelin, 2001). Zato sem se 

odloĉila izvajati vaje za ravnoteţje in delati na krepitvi mišic in moĉi. To sem preizkusila na 

skupini treh uĉencev, ki sem jih prviĉ sreĉala na praksi v Centru za avtizem na Reki.  

Med desetdnevnimi vajami v prvem in drugem obdobju merjenja sem se pogosto spomnila stavka 

prof. Vuteja: »Potrebujemo precej potrpljenja, saj otrok z avtizmom napreduje zelo poĉasi« 

(Vute, 1999). Sedanji pospešeni naĉin ţivljenja nas je prisilil, da priĉakujemo hitre rezultate. Do 

teh bi ţeleli priti s ĉim manj vloţenega truda. Otroci, s katerimi sem delala, in vztrajnost 

njihovega uĉitelja sta me nauĉili drugega naĉina razmišljanja – ob veliki meri truda in dela ne 

obstajajo ovire, ki jih ni mogoĉe premostiti. Vsak na videz majhen korak, je lahko neizmerno 

pomemben in velik.  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. Avtizem 

 

2.1.1. Zgodovina avtizma 

 

Ĉeprav je avtizem dobil ime šele v 20. stoletju, prvi zapisi simptomov avtizma segajo ţe v 16. 

stoletje. Ţe takrat je Martin Luther opisal dvanajstletnega fanta, za katerega se predvideva, da je 

imel teţjo obliko avtizma.  

Prvi primer avtizma, opisan v znanstveni literaturi in znanstveno preuĉen, je Victor, divji deĉek iz 

Aveyrona v juţni Franciji, ki je bil najden v gozdu in pripeljan v civilizacijo. Študent medicine 

Jean Itard je s tem otrokom delal po behavioralnem programu, s katerim mu je pomagal 

vzpostaviti socialne stike in spregovoriti z imitacijo. Kljub veĉletnemu naporu in delu, se otrok ni 

nauĉil govoriti veĉ kot nekaj besed (http://www.news-medical.net/health/Autism-History.aspx).   

Pojem avtizem je razvil švicarski psihiater Eugen Bleuler (1911). Beseda avtizem izhaja iz grške 

besede »autos«, kar pomeni sam, lasten, vsebinsko usmerjen vase. Bleuler je pojem avtizem 

uporabil v povezavi s shizofrenijo odraslih, in sicer da bi opisal vedenje bolnikov s shizofrenijo, 

ki se umikajo v svoj lastni svet, postopoma zmanjšujejo socialno interakcijo z ljudmi, se 

prepušĉajo fantaziji in se zapirajo (Bujas- Petković, 1995). 

Leta 1943 je ameriški pedopsihiater Leo Kanner objavil ĉlanek, v katerem je opisal 11 otrok s 

klasiĉnim avtizmom, ki jih je opazoval pet let. Pribliţno v istem ĉasu je avstrijski profesor 

otroške psihiatrije Hans Asperger objavil svoje raziskave, v katerih govori o bolj inteligentnih in 

funkcionalnih otrocih, ki niso bili sposobni razviti socialnih vešĉin (Patterson, 2009). Nekoliko 

pozneje je dr. Lorna Wing iz Velike Britanije uporabila termin Aspergerjev sindrom, ki definira 

bolj funkcionalne posameznike z avtizmom.  

Ţe Kanner je zmotno verjel, da je avtizem motnja otrok, ki prihajajo iz višjega izobrazbenega in 

ekonomskega sloja. Sledilo je dolgo obdobje, v katerem je prevladovalo prepriĉanje, da je 

avtizem psihološka motnja, za katero so krivi starši. Takšno razmišljanje je bilo sprejeto na 

osnovi mnenja dr. Bruna Bettleheima, ki je v svoji knjigi zapisal, da je vzrok avtizma materina 

http://www.news-medical.net/health/Autism-History.aspx
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“hladnost” oz. “hladna, neskrbna mati (mati hladilnik)”, ki otroka vodi v duševno izolacijo. Ta 

teorija je veljala vse do sedemdesetih letih. 

Nov pogled na avtizem je dal dr. Bernard Rimland, psiholog in oĉe otroka z avtizmom, ki je leta 

1964 objavil knjigo z naslovom Otroški avtizem: sindrom in njegove posledice za nevrološko 

teorijo vedenja (Infantile Autism: The Syndrome and Its Implications for a Neutral Theory of 

Behavior). V knjigi govori o avtizmu kot nevrorazvojni, biološki motnji in ne kot duševni 

bolezni. 

Ob koncu 70-tih let sta dr. Susan Folstein in dr. Michael Rutter objavila prvo študijo dvojĉkov z 

avtizmom, s katero je potrjeno, da ima avtizem tudi genetsko osnovo. V 90-tih letih so potrdili 

abnormalnosti na kromosomu 15, potem pa so potrdili še povezanost med kromosomom 15q in 

kromosomom 7q (http://www.avtizem.org/zgodovina_avtizma.html). 

 

2.1.2. O avtizmu 

 

Avtizem je razvojna motnja, ki prizadene vse psihiĉne funkcije. Pojavi se v prvih treh letih 

ţivljenja in traja celo ţivljenje. Njegovo izraţanje v vedenju se spreminja s starostjo in 

sposobnostmi (Milaĉić, 2006). Ker se izraţa skozi veĉ simptomov, govorimo o spektru motenj 

oz. o motnjah avtistiĉnega spektra (MAS). MAS sodijo med t.i. pervazivne razvojne motnje 

(Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje, 2009).  

Med pervazivne razvojne motnje po DSM- IV spadajo: 

- avtistiĉna motnja, 

- Rettova motnja, 

- dezintegrativna motnja v otroštvu, 

- Aspergerjeva motnja, 

- pervazivna razvojna motnja, neopredeljena. 

http://www.avtizem.org/zgodovina_avtizma.html
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Veĉina oseb z avtizmom ima pridruţene motnje v duševnem razvoju, ĉeprav lahko razpon 

intelektualnih sposobnosti sega od teţkih motenj v duševnem razvoju do normalne inteligentnosti 

(Dobnik Renko, 2009). Tako jih glede na poloţaj v razponu loĉimo v nizkofunkcionalne in 

visokofunkcionalne. Pri 5–12 % oseb z avtizmom je navzoĉe “prekrivanje” z neko drugo znano 

genetsko, presnovno ali nevrološko motnjo. Pogosteje imajo epilepsijo (med 5 in 40 %), 

cerebralno paralizo, Downov sindrom, tuberozno sklerozo, sindrom fragilnega X kromosoma in 

fetalni alkoholni sindrom, motnje vida, okvare sluha in gibalne motnje, stereotipije in dispraksijo 

(Delovna  skupina pri Ministrstvu za zdravje, 2009). 

Avtizem je nekoĉ veljal za redko motnjo. Veĉina diagnostiĉnih kriterijev in klasifikacij navaja, da 

je na 10.000 zdravih otrok 4–5 otrok z avtizmom. Nove raziskave kaţejo v povpreĉju na 

pogostost 1/1000 za avtistiĉno motnjo in 3–6/1000 za motnje avtistiĉnega spektra. Tri do štirikrat 

so pogostejše pri deĉkih kot pri deklicah 

(http://www.instavtizem.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=37).  

Glavna podroĉja, na katerih se pri osebah z avtizmom kaţejo teţave, se imenujejo »triada 

primanjkljajev«. Ta podroĉja so:  

- teţave s socialno interakcijo, 

- teţave s socialno komunikacijo, 

- teţave s socialno imaginacijo. 

 

Nekatere znaĉilnosti oseb z avtizmom, ki se kaţejo v socialni interakciji so:  

- prizadetost neverbalnega komuniciranja, kot so pogled v oĉi, izraz obraza, drţa telesa in 

geste, s katerimi se vzpostavlja socialna interakcija, 

- ne razvijejo se odnosi z vrstniki, ki bi bili primerni razvojni stopnji otroka, 

- otrok spontano ne deli interesov, zadovoljstev ali doseţkov z drugimi ljudmi, 

- odsotnost socialne in emocionalne navezanosti. 

 

 

http://www.instavtizem.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=37
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Prisotne so teţave s komunikacijo: 

- zapozneli ali nerazvit govor (brez poskusov kompenzacije z alternativnimi naĉini 

komuniciranja, npr. z mimiko, gestami), 

- pri osebah z razvitim govorom je izrazito prizadeta sposobnost vzpostavljanja in 

vzdrţevanja dialoga, 

- stereotipna in repetitivna uporaba jezika ali idiosinkratiĉni jezik, 

- odsotnost simboliĉne igre ter posnemanja v igri. 

 

Pojavljajo se omejeni, repetitivni in stereotipni vzorci vedenja, interesov in aktivnosti: 

- preokupiranost z enim ali veĉ stereotipnimi interesi, ki je abnormna zaradi intenzitete in 

usmerjenosti, 

- nefleksibilno vztrajanje na specifiĉnih, nefunkcionalnih rutinah in ritualih, 

- stereotipni in repetitivni motoriĉni manirizmi (npr. zvijanje prstov ali dlani, hoja po prstih, 

nenavadni naĉini hoje), 

- trajna preokupiranost z deli predmetov  (DSM-IV-TR, 2000). 

 

2.1.3. Vzroki avtizma 

 

Vzroki avtizma se še vedno raziskujejo in še vedno niso znani v celoti. Mnogi strokovnjaki 

menijo, da pri avtizmu nastane motnja ţe pred rojstvom ali kmalu po njem, in sicer kot 

kombinacija genetskih in okoljskih dejavnikov. Dokazano je, da so imele matere otrok z 

avtizmom v zgodnji noseĉnosti, pri porodu ali po porodu pogostejše teţave od mater otrok, ki 

niso imeli avtizma. Na splošno velja, da avtizem povzroĉijo abnormalnosti v strukturi ali funkciji 

moţganov (Agencija za odgoj i obrazovanje, 2008). (O tem bo veĉ govora v poglavju razvoj 

motorike pri otrocih z avtizmom.) Avtizem velja za razvojno motnjo z moĉno genetsko osnovo. 
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Tveganje za avtizem pri sorojencih je 4 do 5-odstotno, kar je 40 do 50-krat veĉ kot v splošni 

populaciji, pri enojajĉnih dvojĉkih pa celo 60-odstotno 

 (http://www.instavtizem.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=37). 

Obstaja še veliko razliĉnih teorij o moţnih vzrokih za nastanek avtizma. Milaĉićeva navaja, da je 

vzrok avtizma biološki, ter da so vzroki lahko genetski, imunološki ali povezani z 

metabolizmom. Lahko gre za okvare centralnega ţivĉnega sistema ali virusne infekcije (Milaĉić, 

2006). Dobnikova pa vkljuĉuje še biokemiĉne faktorje in druge, kot so: starejše matere, krvavitve 

v zgodnji ali srednji triadi noseĉnosti, nedonošenost ali prenošenost (Dobnik, 2009). Ĉeprav 

obstaja veliko teorij o vzrokih nastanka avtizma, ki se še raziskujejo, nekaj zagotovo velja – 

nikakor ne gre za ĉustveno prikrajšanost ali naĉin, kako je bil posameznik vzgojen. Pomembno 

je, da se zavedamo, da se otroci z avtizmom ali pa s potencialom za njegov razvoj ţe rodijo ter ga 

nikakor ne povzroĉajo slabi starši.  

 

2.1.4. Obravnava otrok z avtizmom 

 

Avtizem je nevrološko-biološka motnja, katere simptome lahko omilimo z zgodnjo obravnavo. 

Od slednje je odvisno, v kolikšni meri se bodo razvili otrokovi potenciali, koliko bo napredoval 

na podroĉjih, kjer ima primanjkljaje, in kako bo otrok oz. odrasla oseba z avtizmom postala 

ĉimbolj samostojna in uĉinkovita v vsakodnevnem ţivljenju. Zato je pomembno zgodnje 

odkrivanje teţav in pravoĉasna vkljuĉitev v zgodnjo intervencijo. Znanstveno je dokazano, da 

usmerjena zgodnja intervencija pomembno pripomore k izboljšanju delovanja osebe z avtizmom 

na najpomembnejših ţivljenjskih podroĉjih  

(http://www.autizam.org/prepoznavanje-i-dijagnostika-autizma/56-rani-znakovi-autizma.html). 

Današnji terapevtski pristopi temeljijo na uĉenju komunikacije in socialno ustreznejših 

vedenjskih vzorcev. Obravnavo moramo prilagoditi intelektualnemu nivoju in stopnji izraţenosti 

simptomov avtizma. Ker ne obstaja samo ena znaĉilnost avtizma in dve enaki osebi z avtizmom, 

obstaja veĉ terapevtskih pristopov, metod, terapij in obravnav.  

http://www.instavtizem.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=37
http://www.autizam.org/prepoznavanje-i-dijagnostika-autizma/56-rani-znakovi-autizma.html
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Nekateri najbolj znani terapevtski pristopi so naslednji: 

ABA (Applied Behavioral Analysis) oz. “uporabna vedenjska analiza” je pristop, ki je pokazal 

uĉinkovitost v napredku socialnega in jezikovnega razvoja ter zmanjšanje vedenja, ki ovira 

uĉenje in razumevanje. Vse vešĉine in naloge se razbijejo na veĉ majhnih, manj zahtevnih in 

otroku razumljivih delov. Otrok se za pozitivno opravljeno delo vedno nagradi, medtem ko se 

nepravilne odgovore in neprimerno vedenje ignorira (ĉe ni nevarno za samega otroka in njegovo 

okolico) ali preusmerja. To metodo lahko uporabljamo za krepitev vedenja, uĉenje novih 

spretnosti in vešĉin ter ohranjanje vedenja. Z njo ga uĉimo, kako posplošiti in prenesti ţe nauĉeno 

vedenje iz ene situacije na drugo, omejiti ali zoţiti pogoje, v katerih se neprimerno vedenje 

pojavlja in zmanjšati neprimerno vedenje (http://www.avtizem.com/html/slide3.html, 

http://www.centerforautism.com/getting_started/aba.asp). 

Floortime/DIR (Developmental, Individual Differences based, Relationship based) oz. “igra na 

tleh” je pristop, ki se najveĉ uporablja v predšolskem obdobju. Otrok se uĉi osnovne 

komunikacije in medosebne izmenjave na razliĉnih ravneh v okviru igre. Pristop temelji na tem, 

da pristopimo k otroku na njegovem trenutnem nivoju oz. na nivoju, na katerem se trenutno 

nahaja in nadgrajevanju njegovih sposobnosti ter spretnosti. Predlaga, naj se sledi otrokovemu 

vodenju oz. naj bi se drugi vkljuĉevali v njegove interese in ţelje v igri. Namen je spodbujanje 

motivacije in pomoĉ pri razvoju otroka.  Floor Time dobesedno pomeni sedeti na tleh, prilagajati 

se otrokovem nivoju, se igrati z njim. Za razliko od navadne igre, ima tukaj strokovnjak razvojno 

vlogo. Biti aktiven partner v igri ne pomeni igrati se paralelno z otrokom, temveĉ nadgrajevati 

njegovo delovanje. Terapija je naravnana celostno, zato morajo biti v program vkljuĉeni starši, 

druţina, vzgojitelji, terapevti in specialni pedagogi (Greenspan, Wieder, Simons, 2003). 

TEACCH (Treatement and Education of Autistic and communication Handicapped Children) oz. 

“obravnava in uĉenje otrok z avtizmom in motnjami komunikacije” je kompleten program uslug 

za osebe z avtizmom, ki uporablja razliĉne tehnike, metode in razliĉne kombinacije, odvisno od 

potreb in sposobnosti posameznika. Temelji na dejstvu, da imajo otroci z avtizmom pogosto 

najmoĉnejšo vidno zaznavo, zato posebno pozornost namenja vidni opremljenosti prostora, 

vizualno strukturirani dejavnosti in dajanju navodil v slikah. To omogoĉa otroku laţje 

obvladovanje vsakodnevnih rutinskih opravil in zmanjša njegov strah pri prehodu iz ene 

aktivnosti k drugi. Metoda omogoĉa predvidevanje in razumevanje zaporedja dogodkov ter 

http://www.avtizem.com/html/slide3.html
http://www.centerforautism.com/getting_started/aba.asp
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spoštuje potrebo po rutini. Za samo izvajanje aktivnosti je pomembno dajanje ustrezne vrste 

pomoĉi in nagrajevanje za uspešno delo  

(http://www.autismspeaks.org/whattodo/index.php#teacch). 

PECS (Picture Exchange Communication System) oz. “sistem komunikacije z izmenjavo slik” je 

metoda komunikacije s pomoĉjo slik, ki jo lahko uporabljajo otroci in odrasle osebe, ki imajo 

teţave z obiĉajnim naĉinom komunikacije. Gre za alternativni naĉin komunikacije, kjer se 

posamezniki s slabo ali brez razvitih verbalnih sposobnosti nauĉijo komunicirati s svojim 

okoljem s pomoĉjo slik. Slike se uporabljajo za izraţanje potreb, opaţanj ali obĉutkov. PECS ne 

zavira in ne zmanjšuje verbalne komunikacije, ker se vedno uporablja v kombinaciji z verbalnimi 

navodili otroku. Temelji na naĉelih modifikacije vedenja in je sestavljen iz šest faz. Najprej se 

osebe uĉijo osnov komuniciranja in sporazumevanja z eno sliko, potem pa kako sporoĉiti 

doloĉeno sporoĉilo in kombinirati slike  

(http://www.autismspeaks.org/whattodo/index.php#teacch). 

Obstaja še veliko drugih pristopov, kot so trening s poslušanjem (Auditory training), delovna 

terapija (Occupational Therapy), terapija z glasbo (Program Listening), terapija z objemanjem, 

razstrupljanje ali detoksifikacija, dieta brez glutena in kazeina, terapija z vitamini, terapija z 

delfini, terapija s konji in drugo. 

Vaţno je poudariti, da trenutno ne obstaja zdravilo v medicinskem smislu, ki bi zdravilo avtizem. 

Zdravila oz. dodatno medikamentozno zdravljenje je namenjeno predvsem tistim otrokom, ki 

imajo tako resne vedenjske probleme (npr. izrazit nemir, agresivnost), da ti oteţujejo uspešnost 

ţe omenjenih terapevtskih programov, ali pa imajo še kako pridruţeno motnjo (npr. obsesivno-

kompulzivna motnja, motnje spanja, anksioznost, huda hiperaktivnost, agresivnost, epileptiĉni 

napadi)  

(Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje, 2009 in http://www.suite101.com/content/autism-

treatments-a371240). 

  

http://www.autismspeaks.org/whattodo/index.php#teacch
http://www.autismspeaks.org/whattodo/index.php#teacch
http://www.suite101.com/content/autism-treatments-a371240
http://www.suite101.com/content/autism-treatments-a371240
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2.2. Motorika 

2.2.1. Razvoj motorike pri otrocih   

2.2.1.1. O motoriki  

Beseda »motorika« izvira iz latinskega izraza »motor«, ki pomeni gibalo. Izraz bi tako lahko 

opredelili kot nauk o gibalnih funkcijah (Pistotnik 2003).  

Motoriĉni razvoj otroka se zaĉne ţe v prenatalnem obdobju in se neprestano izpopolnjuje v 

nadaljnjem razvoju. V prvih treh letih ţivljenja je razvoj najhitrejši, nato se nekoliko upoĉasni, 

vendar je še vedno intenziven in traja vse do konca obdobja adolescence. Razvojne spremembe se 

dogajajo tudi v odraslem obdobju (Pišot, Planinšec, 2005). Razvoj je kontinuiran, sestavljen in 

integrativen proces, ki se nanaša na spremembe na individualni ravni delovanja. Je pojavljanje in 

razvijanje otrokovih sposobnosti delovanja na višji ravni otrokovega vedenja na gibalnem, 

intelektualnem in emocionalno-socialnem podroĉju (Cemiĉ, 1997). 

Motorika ima pomembno vlogo pri premikanju posameznih organov in celega otrokovega telesa. 

To vlogo opravljajo gladke ter velike in male preĉno progaste mišice. Velike preĉno progaste 

mišice omogoĉajo statiĉne in dinamiĉne telesne gibe kot so: drţa glave, sedenje, stoja, hoja, 

plezanje in druge podobne gibe (Ĉuturić, 2008). 

2.2.1.2. Dejavniki otrokovega razvoja  

Na otrokov razvoj vplivajo številni dejavniki, ki se med seboj tesno prepletajo. Skoraj nemogoĉe 

je doloĉiti vpliv posameznega dejavnika na razvoj.  

Ti dejavniki so:  

- rast, 

- zorenje, 

- izkušnje, 

- adaptacija.  

Rast se nanaša na poveĉanje števila in velikosti celic v telesu oz. na kvantitativne spremembe in 

je dedno pogojena.  
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Zorenje se nanaša na kakovostne spremembe v organizmu, ki omogoĉajo, da posameznik 

napreduje k višji stopnji delovanja. Je dedno pogojeno in odporno na zunanje dejavnike, kar 

pomeni, da se s spremembo okolja lahko spremeni samo hitrost dozorevanja, ne pa vrstni red 

pojavljanja. Kot primer lahko navedemo, da se otrok vedno najprej nauĉi sedeti, nato stati in šele 

pozneje hoditi. Hitrost pojavljanja teh dejavnosti pa je razliĉna.  

Izkušnje se nanašajo na dejavnike okolja in lahko vplivajo na hitrost pojavljanja kakega vzorca 

vedenja. Tako zorenje kot izkušnje imajo svoj pomen za razvoj, ĉeprav so vedno v medsebojni 

odvisnosti. Praktiĉno ni mogoĉe doloĉiti deleţa enega ali drugega v razvoju. Z izkušnjami je 

povezan dejavnik uĉenja, ki ga lahko definiramo kot spreminjanje dejavnosti pod vplivom 

izkušenj. Dejavniki uĉenja so motivacija, sposobnost, znanje in spretnosti, ki jih posameznik ţe 

zna. Rezultati uĉenja pa so navade, spretnosti in znanje.  

Adaptacija se nanaša na sestavljeno medsebojno uĉinkovanje posameznika in okolja (Cemiĉ, 

1997). 

2.2.1.3. Načela motoričnega razvoja 

Da bi boljše razumeli motoriĉni razvoj, je potrebno poznavanje naslednjih naĉel: 

Naĉelo vzajemnega delovanja, medsebojnega prepletanja govori o tem, da so gibalni organi 

ĉlovekovega telesa parni in da se med razvojem vzpostavi urejen odnos med obema telesnima 

stranema. Pogoj je harmoniĉna igra mišic upogibalk in iztezalk. Omogoĉa vzpostavitev urejenega 

giba in somerno gibanje obeh telesnih strani.  

Vrstni red razvojnih motoriĉnih stopenj. Motoriĉni razvoj poteka po vnaprej doloĉenem 

razvojnem vrstnem redu. Odvisen je od zrelosti ţivĉevja, kosti in mišic, sprememb razmerij v 

telesu in od urjenja skladnosti delovanja razliĉnih mišiĉnih skupin.  

Naĉelo nepovratnosti. Odklon od naĉela vrstnega reda lahko vodi do zamenjave posameznih 

stopenj, kar lahko pusti posledice v razvoju gibanja. Ĉe izostane le manjši delĉek razvojne 

stopnje, ga je mogoĉe nadomestiti. Pri veĉjem izpadu pa pride do upoĉasnjenega razvoja ali do 

pojava patoloških gibalnih vzorcev (Škof s sodelavci, 2007). 
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Razvojne smeri. Motoriĉni razvoj poteka v toĉno doloĉeni smeri.  

- Cefalokavdalna smer pomeni postopno razvijanje kontrole mišic od glave k nogam 

(glava, vrat, trup, noge). 

- Proksimodistalna smer pomeni, da se nadzor mišic razvija od centra navzven. Otrok 

najprej obvladuje mišice ob hrbtenici, nato mišice trupa, ramen, okonĉin, zapestja in 

nazadnje mišice prstov (Cemiĉ, 1997). 

Funkcionalna nesomernost pomeni razvoj znotraj obeh moţganskih hemisfer. Integracija obeh 

telesnih polovic je predpogoj za stranskost. Obĉutenje tega mora biti tako integrirano, da nastane 

obĉutek skupnega pripadanja. Šele notranje zavedanje za obe telesni strani in njihovo razliĉnost 

dopušĉa nastajanje prevlade ene strani telesa. Z razvojem simetrije in kriţanja telesne središĉnice 

se razvije tudi roĉna dominantnost – lateralizacija. Ĉe je telesna somernost urejena, lahko otroci 

vadijo s svojo prednostno stranjo.  

Osnovne paradigme gibalnega razvoja 

- Gibalni razvoj poteka od glave navzdol in od središĉa telesa navzven (cefalokavdalno in 

proksimodistalno). 

- Gibalni razvoj poteka od masovnih nediferenciranih do samodejnih, specifiĉnih, hotenih 

gibov in gibalnega nadzora. 

- Gibalna funkcija vpliva na telesno zgradbo, kar pomeni, da uporaba ali dejavnost organa 

doloĉa njegovo fiziĉno rast. 

- Med posameznimi otroci obstaja velika raznolikost glede starosti, v kateri so se pojavili 

razvojni mejniki (Škof s sodelavci, 2007). 

2.2.1.4. Faze gibalnega razvoja 

 

Stopnje razvoja nam omogoĉajo pribliţno oceno otrokovih zmoţnosti, saj nekateri doloĉeno 

stopnjo doseţejo prej, drugi pa kasneje. 
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OKVIRNO STAROSTNO OBDOBJE 
RAZVOJA 

FAZE MOTORIČNEGA 
RAZVOJA 

STOPNJE MOTORIČNEGA 
RAZVOJA 

Prenatalno obdobje – 4 mes refleksna gibalna faza stopnja vkodiranja informacij 

4 mes – 1 leto   stopnja dekodiranja informacij 

Rojstvo – 1 leto rudimentarna gibalna 
faza    

stopnja inhibicije refleksov 

1-2 leti predkontrolna stopnja 

2–3  leta temeljna gibalna faza začetna stopnja 

4–5  let   osnovna stopnja 

6–7 let   zrela stopnja 

7–10 let  "športna" gibalna faza splošna (prehodna) 

11–13 let   specifična stopnja 

14 in več let   specializirana stopnja 

 

Tabela 1: Faze in stopnje motoriĉnega razvoja (Tancig, 1987, Cemiĉ, 1997) 

 

a) REFLEKSNA GIBALNA FAZA (od prenatalnega obdobja do enega leta) 

Za to fazo so znaĉilni refleksni gibi, ki se pojavljajo ţe pri fetusu in omogoĉajo otroku, da 

spoznava svoje telo in okolje. Pomembni so za zbiranje informacij ter preţivetje organizma. 

Do ĉetrtega meseca traja stopnja vkodiranja informacij oziroma zbiranja informacij. Odgovori na 

draţljaje so refleksni in razliĉnih intenzivnosti. Refleksi so primarno sredstvo za zbiranje 

informacij. Od ĉetrtega meseca do enega leta se pojavi stopnja dekodiranja informacij. Zaradi 

razvoja višjih moţganskih centrov prehaja nadzor nad skeletnimi mišicami na zavestno raven. Na 

tej stopnji so moţganske celice zmoţne skladišĉenja in predelave nekaterih informacij (Cemiĉ 

1997). 

b) RUDIMENTARNA GIBALNA FAZA (od rojstva do drugega leta) 

V tej fazi se pojavijo prva namerna oziroma zavestna gibanja. V doloĉenem vrstnem redu se 

razvijajo naslednji gibi: stabilnostni gibi  (nadzor mišic glave, vratu, trupa), manipulativni gibi 

(grabljenje, prijemanje, spušĉanje predmetov) in lokomotorni gibi (plazenje, hoja po štirih, 

vzravnana hoja). 
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Do enega leta traja stopnja inhibicije refleksov, v kateri reflekse postopoma nadomešĉajo 

zavestna gibanja, ki so groba in nekoordinirana.  

Predkontrolna stopnja se pojavlja po enem letu, ko se rudimentarna gibanja zaĉnejo hitreje 

razvijati. Otroci se nauĉijo pridobivati in obdrţati ravnoteţje, gibanje v prostoru je ţe dobro 

kontrolirano in spretno. 

c) TEMELJNA ALI FUNDAMENTALNA GIBALNA FAZA (od drugega do sedmega leta) 

Temeljna gibanja so tista, ki jih vsebuje vsaka ĉlovekova dejavnost. Iz teh gibanj se razvijejo 

sestavljene kombinacije gibanj v športih. Gibanje v tej fazi je vedno bolj prilagojeno. Otroci so 

aktivni raziskovalci svojih gibalnih zmoţnosti, zato moramo skrbeti za spodbudno okolje. Za 

gibanje do treh let je znaĉilna slaba koordinacija, pretirano ali omejeno gibanje telesa, skromen 

ritem ter je potrebnih veliko ponavljanj, da bi osvojil doloĉena gibanja. Gibanja otrok starih od 4 

do 5 let so ţe bolj koordinirana. Za otroke, stare od šest do sedem let, je znaĉilna veĉja 

usklajenost, uĉinkovitost in kontrola pri izvajanju gibalnih nalog. Ĉe otrok ne doseţe te zrele 

stopnje, mu je naslednja faza razvoja onemogoĉena. 

d) ŠPORTNA ALI SPECIALIZIRANA GIBALNA FAZA (od sedmega leta dalje) 

V tej fazi ni veĉ poudarka na uĉenju temeljnih gibanj, ampak na individualni in skupinski športni 

dejavnosti. Temeljna gibanja so vse bolj izpopolnjena in se razvijajo ob motoriĉnem in 

osebnostnem razvoju otroka. 

Od enajstega do trinajstega leta se otroci usmerjajo v razliĉne in doloĉene športe.  

Gibanje ima veĉji poudarek na obliki, natanĉnosti, ritmiĉnosti in hitrosti izvajanja. Po šestnajstem 

letu zaĉne otrok uporabljati znanja, ki si jih je pridobil na prejšnjih stopnjah. Izbere si manjše 

število športnih dejavnosti, s katerimi se ukvarja intenzivneje in v daljšem obdobju (Cemiĉ, 

1997). 

2.2.1.5. Motorične sposobnosti in dednost 

Motoriĉne sposobnosti so tako kot druge ĉlovekove sposobnosti po eni strani prirojene po drugi 

strani pa pridobljene. To pomeni, da je ĉloveku ţe z rojstvom dana stopnja, do katere se bodo 

sposobnosti lahko razvile ob normalni rasti in razvoju. Z rojstvom doloĉeno temeljno stopnjo 
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razvitosti gibalnih sposobnosti pa se lahko preseţe z ustrezno gibalno aktivnostjo oz. s t. i. 

treningom oz. motoriĉnim uĉenjem ( Pistotnik, 2003). 

Motoriĉne sposobnosti so ravnoteţje, koordinacija, hitrost, gibljivost, moĉ in preciznost. Pišot 

pravi, da niso vse motoriĉne sposobnosti enako odvisne od dednosti. Visoka stopnja prirojenosti 

se prepisuje hitrosti in ravnoteţju, srednja koordinaciji in preciznosti, nizka moĉi in gibljivosti. 

Hitrost je 80–95 % prirojena, kar pomeni, da se nanjo s treningom lahko vpliva le v obsegu 5–20 

%, glede na dano osnovo. Njeno nasprotje je sposobnost moĉi, ki je prirojena le v manjši meri 

(50 %), kar pomeni, da se lahko s treningom razvije še enkrat toliko (Pistotnik, 2003). 

Okolje, v katerem otrok odrašĉa, je prav tako pomembno za njegov razvoj. Dejavniki okolja so 

ţivljenjski stil, prehranjevanje, bolezen in gibalna dejavnost. Neprimerni vplivi okolja ali 

odsotnost ustreznih vplivov imajo lahko negativne posledice na razvoj. Zelo pomembna je tudi 

otrokova lastna aktivnost, ki predstavlja njegovo zavestno in aktivno delovanje (Videmšek in 

Pišot, 2007). 

2.2.1.6. Povezava motoričnega in psihičnega razvoja 

Ĉustvenost in gibanje sta v tesni medsebojni povezanosti. Otroci skaĉejo in plešejo pogosto 

spontano, ĉe se veselijo, kar pomeni ĉustveno vzdušje; ĉustva pritiskajo navzven in se izraţajo v 

drţi in gibanju; prav tako tudi jeza, nejevolja in ţalost (Kremţar, Petelin, 2001). 

Ţe Aristotel je vedel, da duša in telo vzajemno vplivata eden na drugega (Tomori, 1990). Na 

otrokovo motoriko oz. gibanje vplivajo motoriĉni, kognitivni, ĉustveni in socialni razvoj 

(Kremţar, Petelin, 2001). V prvih dveh letih otrokovega ţivljenja je razvoj motorike ozko 

povezan s psihiĉnim razvojem. Gibalna aktivnost predstavlja aktivno razmerje med otrokom in 

okoljem, je pa najtesneje povezana z opazovanjem in mišljenjem. Otrok, ki se gibalno hitreje 

razvija, se laţje vkljuĉi v okolje, ima veliko prijateljev in z njimi tudi laţje komunicira. Vse to pa 

je osnova za njegov nadaljnji duševni razvoj. Ko se otrok hitreje gibalno razvija, pomeni, da prej 

usvoji in spozna svoje telo, je manj odvisen od okolice in je bolj samozavesten (Videmšek, 

Jovan, 2002). Najpreprostejša in najzapletenejša duševna dogajanja izhajajo iz procesov, ki jih 

omogoĉa telo. Telo ĉlovekovi duševnosti širi moţnosti in ji postavlja omejitve. Prav tako duševna 

dejavnost vpliva na delovanje telesa. Vsako ĉustvo, razpoloţenje in premik v duševnem 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Stipanić Jelena; diplomsko delo 

- 15 - 
 

dogajanju se prek telesa izrazi na svoj naĉin. Ob telesni dejavnosti se ĉlovek nauĉi prave 

sprostitve, ki je pogoj za duševno sprošĉenost (Tomori, 1990). 

 

2.2.2. Razvoj motorike pri otrocih z avtizmom 

 

Razvoj motorike pri otrocih z motnjami avtistiĉnega spektra poteka po istih naĉelih kot pri 

njihovih vrstnikih. Ĉeprav na prvi pogled razlike v razvoju motorike niso vidne, le-te obstajajo. 

Pri usvajanju gibalnih mejnikov (leţanje, obraĉanje, sedenje, plazenje, stoja, hoja) otroci, pri 

katerih kasneje diagnosticirajo avtizem, kaţejo odstopanja v kakovosti gibalnih vzorcev 

(Teitelbaum in dr., 1998). Nekateri starši otrok z avtizmom opaţajo, da je njihov otrok takoj 

shodil, brez predhodnega plazenja. Mogoĉe se nam to zdi kot napredna in pozitivna stvar, ĉeprav 

ne smemo pozabiti, da je plazenje koristna gibalna izkušnja ter ima izreden pomen za razvoj 

pravilne hoje, pridobivanje izkušenj, razvoj koordinacije in usklajenega gibanja vseh štirih 

okonĉin, ravnoteţja in zavedanja o lastnem telesu oz. za razvoj koncepta telesa (telesne sheme). 

Ţe Hans Asperger je poudarjal motoriĉno nespretnost in skromno zavedanje telesa kot glavne 

teţave na podroĉju motorike, ki so jih njegovi pacienti imeli (Milaĉić, 2006). Ko oseba hodi ali 

teĉe, se zdijo gibi nerodni ali podobni lutki. Nekateri otroci hodijo brez zibanja rok (Attwood, 

2007).  

2.2.2.1. Raziskovanja možganov v povezavi z motoriko 

Nove raziskave so pokazale bolj jasne razlike v razvoju motorike pri otrocih z avtizmom in 

njihovih vrstnikih. Pionirske študije Erica Courchesnea, ki je prvi opazil nenavadnosti na 

doloĉenih podroĉjih malih moţganov, so bile kasneje potrjene z raziskavami (Attwood, T. 2007). 

Ugotovljeno je, da obstajajo pomembne razlike v razvoju moţganskih struktur, ki se kaţejo kot 

naglo poveĉanje volumna bele mase velikih moţganov. Siva skorja, za razliko od bele mase, 

ostaja enaka in nespremenjenega volumna. Zaradi teh naglih sprememb v moţganih prihaja do 

motenj v do takrat ustvarjenih povezavah v malih moţganih ter v povezavah limbiĉnega dela z 

velikimi moţgani (siva masa). Rast bele mase je najbolj vidna prav v frontalnem (ĉelnem) reţnju. 

Ta reţenj je med drugim (socialno vedenje, pozornost, neposreden spomin, govor, razlikovanje 

vonjav) zadolţen tudi za nadzor, uravnavanje in spodbujanje gibanja oz. za regulacijo 
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sestavljenih motoriĉnih gibov. Zato ni presenetljivo, da imajo otroci z avtizmom teţave ravno na 

podroĉjih, ki jih nadzira in koordinira frontalni reţenj.  

Za razvoj motorike so pomembne  informacije, ki jih sprejemamo iz okolja oz. izkušnje. Otroci z 

avtizmom imajo zdrava ĉutila. Obĉutki so hrana za moţgane, kar pomeni, da zagotavljajo 

energijo in znanje, ki je potrebno za ravnanje telesa in misli (Kremţar, Petelin, 2001). Pri otrocih 

z avtizmom, ĉeprav so ĉutila zdrava, moţgani ne morejo pravilno interpretirati in obdelati 

draţljajev – pojavljajo se motnje senzoriĉne organizacije. Mali moţgani, ki so zadolţeni za 

propriocepcijo, naĉrtovanje gibov, zaĉenjanje gibov in za uĉenje in pomnjenje novih gibalnih 

vešĉin, imajo zmanjšan volumen. Znano pa je, da imajo otroci z avtizmom teţave prav na teh 

podroĉjih, ki jih nadzorujejo mali moţgani (Benković, 2011). Eden od simptomov slabe senzorne 

integracije je slabša telesna drţa in koordinacija. Otroci z Aspergerjevim sindromom imajo 

pogosto dispraksijo.  

2.2.2.2. Propriocepcija in vestibularni sistem  

Kremţar in Petelin pravita, da se gibanje kaţe v propriocepciji in vestibularnih draţljajih ter 

povezuje s taktilnimi draţljaji, ki izhajajo iz okolja. Da bi to razumeli, je potrebno definirati 

propriocepcijo in vestibularni sistem (Kremţar, Petelin, 2001). 

Vestibularni sistem  je eden od treh ĉutilnih (senzornih) sistemov, ki so zadolţeni za 

vzdrţevanje orientacije in ravnoteţja v prostoru. Druga dva sta vizualni in proprioceptivni sistem. 

Vestibularni sistem se nahaja v polkroţnih kanalih notranjega ušesa. Njegova vloga je tudi 

stabilizacija pogleda in regulacija drţe glave. Pomemben je za integracijo senzoriĉnih informacij 

med gibanjem ter za zadrţevanje predmeta v vidnem polju v ĉasu gibanja. Ĉe pride do poškodbe 

vestibularnega sistema, ima oseba teţave v gibanju. Gre predvsem za iluzijo premikanja ali 

premikanja njihovega okolja, obĉutek gibanja, vrtenja okoli svoje osi, guganja ali nagibanja. 

Pogosto prihaja tudi do slabosti, bruhanja, pojava strahu, neravnovesja, nistagmusa z ali brez 

zamegljenega vida (http://www.medikus.hr/medicina/485-vrtoglavica.html). Vestibularni aparat 

je sestavljen iz treh polkroţnih kanalov, v katerih se nahajajo ĉutne dlaĉice oblite s tekoĉino. Ob 

premikih glave ĉutne dlaĉice, ki so hkrati receptorji, reagirajo na vzburkanost tekoĉine. To pa 

lahko izzove probleme z ravnoteţjem, kadar se tekoĉina v kanalih premika. (Pistotnik, 2003). 

http://www.medikus.hr/medicina/485-vrtoglavica.html
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Propriocepcija je opredeljena kot sposobnost organizma za zavestno in podzavestno 

prepoznavanje poloţajev delov lastnega telesa v prostoru (Enoka, 1994). Šarabon pravi, da se 

pojem propriocepcija razen na prepoznavanje poloţajev nanaša še na zaznavanje drţe in gibanja 

posameznih delov telesa v prostoru in ĉasu. Vkljuĉuje razliĉne senzoriĉne sisteme mišic, kit, 

sklepov in koţe; ob tem pa še vid ter organ za ravnoteţje. Omogoĉa ustrezno izvajanje giba in 

vzdrţevanje drţe oziroma ravnoteţja (Šarabon, 2007).  

Zaradi prej naštetih teţav na nevrološkem podroĉju, otroci z avtizmom kaţejo teţave na podroĉju 

zaznave telesnega poloţaja, do katerih prihaja zaradi slabe predelave informacij vestibularnega 

sistema. Ĉeprav se pogosto ne bojijo realnih nevarnosti, kaţejo odklon in bojazen do guganja, 

zibanja, obraĉanja in podobno. Nekateri otroci ĉutijo stalno ogroţenost, v kroţnih gibanjih so 

teţnostno negotovi in dajejo vtis prostorske neiznajdljivosti. Pri njih se razvije splošna nerodnost, 

kar lahko pozneje preide v nevrozo. Oteţeno je videnje premikajoĉega se predmeta, premike 

teţko spremljajo s pogledom in pogosto imajo teţave pri igri z ţogo. Z zaprtimi oĉmi ima otrok 

zelo negotove gibe in se v prostoru teţko znajde. Zaradi vseh teh slabih izkušenj se izogibajo 

razliĉnim aktivnostim, pri katerih se spreminja ravnoteţnostna stabilnost in odklanjajo 

sodelovanje (Kremţar, Petelin, 2001).  

Zelo pomembno vlogo za ustrezen razvoj motorike ima taktilni sistem oziroma sistem za dotik, ki 

se razvija ţe v noseĉnosti. S pomoĉjo dotika obvešĉamo moţgane o razširjenosti in mejah telesa 

ter se postopoma razvija notranja slika telesa ali telesna shema. Ker je pri otrocih z avtizmom 

zaradi neustrezno razvite senzoriĉne integracije motena natanĉna prostorska doloĉitev in ĉutilna 

diferenciacija, ţe rahel dotik pogosto povzroĉi zmedo.  

2.2.2.3. Telesna shema 

Tomorijeva definira telesno shemo kot razumsko predstavo, ki jo ima ĉlovek o svojem telesu. 

Sestavljajo jo predstave o posameznih telesnih delih, njihovih razseţnostih, delovanju, 

medsebojni razporeditvi in povezanosti. Vkljuĉuje zunanje in notranje dele telesa ter njihovo 

razmerje do okolja. Telesna shema je rezultat uĉenja, seštevanje zbranih podatkov o telesu in 

izkušenj z njim. Odvisna je od razumske zrelosti in spoznavne sposobnosti ter od znanja in 

pouĉenosti (Tomori, 1990). Avtorici Sabine Pauli in Andrea Kisch (1996) pravita, da nam 

proprioceptivni, vestibularni in taktilni sistem dajejo nezavedno »vedenje« o telesu, tako 

imenovano telesno shemo. Ĉutimo obseg zmoţnosti in meje svojega telesa, zavedamo se 
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moţnosti premikanja in ĉutimo telesno teţo. Nezavedno ĉutimo, kje so posamezni deli našega 

telesa in udov, v kakšnem poloţaju so in ali mirujejo oziroma se premikajo.  

Povsem normalno je, da je otrokova telesna shema preprostejša in vsebuje manj podrobnosti kot 

telesna shema odraslega. Predstavo o doloĉenem delu telesa sestavljata znanje o njem in 

zaznavanje tega dela. Za ustrezno telesno shemo je potrebno normalno delovanje osrednjega in 

perifernega ţivĉevja. Motorika in senzibiliteta sta odvisni od reprezentacije posameznega dela 

telesa v moţganih, ki usmerjajo potek teh in tudi vseh drugih telesnih dejavnosti (Tomori, 1990).  

Razliĉne duševne motnje in bolezni ter bolezni ţivĉevja lahko povzroĉajo tudi motnje v telesni 

shemi (Tomori, 1990). Telesno shemo pa lahko razvijamo z vajami drţe in ravnoteţja ter vajami 

spretnosti. Prav tako jo razvijajo tudi vaje za razloĉevanje leve in desne ter tiste, ki olajšujejo 

povezovanje obeh telesnih delov.  

Otroci z avtizmom imajo pogosto neustrezno razvito telesno shemo. Zato se pojavljajo teţave pri 

orientaciji lastnega telesa v prostoru in tudi na ploskvi. Otrok se ne zaveda svojih delov telesa, 

ima probleme s stranskostjo. Ĉe ga vprašamo, kje ima trebuh, nam ga ne zna pokazati. 

Naĉrtovanje hitrih sprememb smeri in gibalnih dejavnosti mu povzroĉata teţave. Kremţarjeva 

(2001) navaja, da zaradi pomanjkanja somernosti in nadzora pri velikih motoriĉnih gibih 

nastanejo teţave v sonoţnih skokih, ploskanju in povezavi s hojo, pri izmeniĉnem delu rok in 

podobno. Nerodnost in trdota sta vidni tudi pri grobih motoriĉnih gibih, kjer je potrebna 

koordinacija obeh strani telesa.  
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Razvoj telesne sheme, ki je povzet po Cratty (1979). 

___________________________________________________________________________ 
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2.2.2.4. Moč in ravnotežje 

 

Moč 

SSKJ moĉ opisuje kot »ĉlovekovo telesno sposobnost za opravljanje fiziĉnega dela ali prenašanje 

telesnih naporov«. Pistotnik (2003) navaja, da je moĉ sposobnost ĉloveka za uĉinkovito 

izkorišĉanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. O njeni pomembnosti govori dejstvo, da 

brez moĉi ni aktivnega gibanja (Pistotnik, 2003). Pojavne oblike moĉi so eksplozivna, repetitivna 

in statiĉna moĉ. 

Eksplozivna moč je sposobnost aktiviranja velike koliĉine mišiĉne sile, ki jo uporabljamo za 

premagovanje odporov v ĉim krajšem ĉasu. Pojavlja se pri acikliĉnih gibanjih, kot so skoki, meti, 

udarci. 

Repetitivna moč je sposobnost opravljanja dolgotrajnega mišiĉnega dela na osnovi izmeniĉnih 

mišiĉnih kontrakcij in relaksacij. Manifestira se pri izvajanju cikliĉnih gibanj, kot so plavanje, 

hoja, tek, kolesarjenje, veslanje ipd., kjer se doloĉen gibalni ciklus ponavlja.  

Statična moč je sposobnost dolgotrajnega napenjanja mišic pri zadrţevanju poloţaja pod neko 

obremenitvijo. Za njo je znaĉilna odsotnost gibanja. Najpogosteje se javlja v športni gimnastiki, 

borilnih športih in drugje, kjer je potrebno dalj ĉasa zadrţati doloĉen poloţaj. V predšolskem 

obdobju je potrebno izogibati se vajam za statiĉno moĉ, ker otroci imajo premehke kosti in 

njihovi mišiĉni pripoji še niso dovolj razviti. 

Tako otroci z normalnim razvojem kot tudi otroci z avtizmom potrebujejo vaje za razvoj moĉi. Z 

njeno vadbo se poveĉuje vzdrţljivost ter je omogoĉen boljši nadzor nad mišiĉno aktivnostjo pri 

ravnoteţju, koordinaciji in preciznosti. Vadbe moĉi pri otroku in mladostniku se bistveno 

razlikujejo od tistih pri odraslih predvsem iz razloga, ker njihov biološki razvoj še traja. Zato so 

pomembne raznovrstne vaje, pravilne tehnike izvajanja vaj, pravilno dihanje in seveda strokovno 

usposobljena oseba, ki jih bo vodila, nadzorovala, usmerjala, popravljala, spodbujala in hkrati 

poznala in upoštevala otrokov razvoj. Vadba moĉi pri otrocih in mladostnikih mora biti 

usmerjena na krepitev mišiĉnih skupin trupa (trebušne in hrbtne mišice), ki predstavljajo bazo 

telesa, in šele kasneje k bolj oddaljenimi mišiĉnimi skupinami. To pomeni, da je potrebno 
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upoštevati proksimodistalno smer razvoja, o kateri veĉ piše v poglavju Naĉela motoriĉnega 

razvoja. Treninge, vaje in cilje zastavljamo glede na starost, spol in prehranjenost. Razen teh 

bioloških dejavnikov ne smemo pozabiti na psihološke dejavnike, od katerih bi poudarila 

motivacijo in vedenjske znaĉilnosti ĉloveka. Pri otrocih z avtizmom vadba moĉi, ravnoteţja ali 

kakršnakoli druga vadba sama zase ne predstavlja dovolj moĉnega in motivirajoĉega razloga za 

njihovo sodelovanje pri izvedbi vaj. Vsaka vaja mora imeti jasen, konkreten in razumljiv cilj, ki 

se bo otroku zdel hkrati koristen in bo izhajal iz dejavnosti vsakodnevnega ţivljenja. Tako pa 

zanj vadba ni veĉ sama zase cilj, temveĉ opravljanje dela ali naloge, npr. prenašanje ali 

premikanje predmetov, seganje po predmetih in podobno. Do zakljuĉka biološkega razvoja je 

najboljše izogibati se ozko specializiranim vajam in se priporoĉajo predvsem vaje z lastnim 

telesom, ki trajajo dalj ĉasa ob manjši intenzivnosti. Upoštevati je treba naĉelo postopnosti in 

rednosti treninga. Tak dobro oblikovan trening moĉi je varen za otroke, prispeva k poveĉanju 

mišiĉne mase, zmanjšuje dovzetnost za poškodbe in vpliva na kakovostnejšo izvedbo drugih 

športnih gibanj. Pozitivno vpliva na splošno zdravstveno stanje  in na celotno psihosocialno 

komponento otroka (Šarabon, 2007). 

Ravnotežje 

Rajtmajer (1991) opisuje ravnoteţje kot sposobnost ĉloveka, da ohrani stabilen poloţaj kljub sili 

gravitacije in moteĉim dejavnikom. Ravnoteţje je sposobnost hitrega oblikovanja 

kompenzacijskih gibov, ki so potrebni za vraĉanje telesa v ravnoteţni poloţaj, kadar je le-ta 

porušen. Ti gibi morajo biti sorazmerni z odkloni telesa v ravnoteţnem poloţaju, drugaĉe se 

ravnoteţni poloţaj telesa poruši v nasprotno stran (Pistotnik, 2003). Glavni vlogi ravnoteţja sta 

ohranjanje ali vzpostavljanje stabilnega poloţaja telesa v prostoru. Pri ohranjanju poloţaja 

ĉlovekovo telo ne miruje, temveĉ nenehno niha. Kot da bi za trenutek izgubili ravnoteţje in ga v 

istem trenutku zopet vzpostavili. Bolj je pri ĉloveku razvita ta motoriĉna sposobnost, manjše so 

amplitude korekcijskih gibov in ravnoteţje se laţje ohranja.  

Ravnoteţje delimo na statiĉno in dinamiĉno.  

Statično ravnotežje pomeni ohranjanje ravnoteţnega poloţaja v mirovanju ali gibanju, ko 

predhodno ni bil moten ravnoteţni organ. 
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Dinamično ravnotežje pomeni vzpostavljanje ravnoteţnega poloţaja v mirovanju ali v gibanju, 

ko je bil predhodno moten ravnoteţni organ (Videmšek in Pišot, 2007). 

Ravnoteţje je odvisno od dobrega delovanja mnogih ĉutil: centralni ravnoteţni organ oz. 

vestibularni aparat (predhodno opisan), center za ravnoteţje v malih moţganih, ĉutilo vida in 

sluha, taktilna ĉutila, kinestetiĉna ĉutila ipd.  

Videmšek in Visinski (2001) navajata naslednje dejavnosti za vzpostavljanje in ohranjanje 

ravnoteţja v razliĉnih poloţajih in med gibanjem: stoja na eni nogi (z odprtimi in zaprtimi oĉmi), 

hoja po ĉrti, vrvi (ravni, vijugasti), hoja po klopi, nizki gredi, na razliĉne naĉine (naprej, boĉno, 

nazaj), vzpostavljanje ravnoteţja na t. i. ravnoteţni deski, ravnoteţnem kroţniku, deski na 

vzmeteh, velikih ţogah, na hoduljah, plezanje po drevju, plezalih, guganje, zibanje itd. 

(Videmšek in Visinski, 2001). Vadbo ravnoteţja imenujemo tudi proprioceptivna vadba. Trening 

vzpostavitve ravnovesja vkljuĉuje poveĉanje tonusa zgornjih hrbtnih mišic in ramenskega obroĉa 

ter razteg prsnih mišic. 

Pogosto pozabimo, da je za ohranjanje pokonĉne drţe zadolţeno ravnoteţje in da prav to 

omogoĉa hojo po dveh nogah. Gre za gibalni avtomatizem, ki se ĉloveku obiĉajno izoblikuje v 

prvih letih ţivljenja (Pistotnik, Pinter, Dolenec, 2002). Otroci z avtizmom imajo pogosto motnje 

pri delovanju vestibularnega aparata, zaradi ĉesar imajo bolj izraţene teţave pri ohranjanju oz. 

vzpostavljanju ravnoteţnega poloţaja pri na videz enostavnih dejavnostih, kot so prestopanje 

razliĉnih ovir (npr. kamen na poti), poĉepi, hoja po nizkem zidcu ali po deski, hoja po podlagah, 

ki imajo razliĉno strukturo; še posebej pri gibih, ki zahtevajo rotacijo oz. spremembo smeri ali 

gibanje po zmanjšani podporni ploskvi. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

V ĉasu prakse v Centru za avtizem na Reki sem vedno najbolj obĉudovala strukturiranost in jasne 

naloge, ki so jih otroci opravljali. Dejstvo, da ima vsaka naloga svoj cilj tako za uĉitelja kot tudi 

za otroka, me je napeljalo na premislek o vajah, ki jih otroci vsakodnevno izvajajo. V literaturi, ki 

govori o avtizmu, sem zelo redko zasledila telesne vaje, njihovo izvajanje, namen in izjemno 

pomembnost. Ravno iz teh razlogov sem se usmerila na vaje oz. natanĉneje na vadbo moĉi in 

ravnoteţja.   

 

3.1. Opredelitev problema 

 

V teoretiĉnem delu je opisan razvoj motorike pri otrocih z avtizmom in teţave, s katerimi se ti 

otroci pogosto sreĉajo. Vsak otrok je edinstven in poseben individuum, tako da vse te teorije ne 

moremo posplošiti na vse otroke z avtizmom. Empiriĉni del govori o tem, kako redna, 

vsakodnevna in sistematiĉna vadba vpliva na razvoj ravnoteţja in moĉi pri otrocih z avtizmom. 

Tako kaţe, v kakšni meri je razvita telesna shema vsakega od treh otrok, ki jih bom v 

nadaljevanju opisovala in spremljala. Zanimalo me je, kako teţave vestibularnega sistema in 

propriocepcije vplivajo na izvedbo vaj za ravnoteţje in moĉ. Dotaknila sem se otrokovih strahov 

in ovir pri izvajanju vaj in poudarila pomembnost psihiĉne podpore in pomoĉi pri izvedbi 

posamezne vadbe.  

Izredno pomembno je doloĉiti kriterije ocenjevanja otrokovega uspeha pred samo izvedbo 

merjenja. Da se meritve korektno opravijo, je potrebno natanĉno opredeliti, kdaj se otrokova 

izvedba vaje ocenjuje kot uspešna oz. samostojna, delno uspešna in neuspešna oz. nesamostojna. 

Namen zastavljenega empiriĉnega dela je analizirati vaje za ravnoteţje in moĉ ter ugotoviti 

razliko med zaĉetnim in konĉnim stanjem otrokovega izvajanja vaj.  
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3.2. Cilji 

Cilji diplomskega dela: 

1. Izbrati in izvajati vaje za moĉ za otroke z avtizmom stare 12 let. 

2. Izbrati in izvajati vaje za ravnoteţje za otroke z avtizmom stare 12 let. 

3. Ugotoviti razlike vadbe moĉi in ravnoteţja med prvim in drugim obdobjem 

merjenja.  

3.3.  Hipoteze  

H1: Priĉakujemo, da bo prišlo do izboljšanja pri vadbi moĉi in ravnoteţja. 

H1.1.: Izbrani kompleks vaj pripomore k izboljšanju stanja na podroĉju moĉi.  

H1.2.: Izbrani kompleks vaj pripomore k izboljšanju stanja na podroĉju ravnoteţja.  

Hipoteze smo sprejemali ali zavraĉali s 5 % tveganjem (P ≤ 0,05). 

 

3.4. Opis poteka dela  

 

Prvo desetdnevno opazovanje treh uĉencev in merjenje rezultatov se je zgodilo v juniju, konec 

šolskega leta 2009/2010, drugo pa septembra, ob zaĉetku šolskega leta 2010/2011.  

Vaje, ki so v nadaljevanju natanĉno opisane, so zbrane iz razliĉnih podroĉij in virov. Gre za 

osnovne vaje oblikovanja telesa in za vaje poligona, ki se izvajajo v vrtcu in šolah, vendar so 

prilagojene, sestavljene in zamišljene posebej za skupino otrok, s katerimi sem delala. Ker za 

skupino otrok z avtizmom in zmernimi motnjami v duševnem razvoju ne obstajajo 

standardizirane vaje, sem uporabila nekatere od vaj, ki jih je z njimi ţe 10 mesecev pred mojim 

prvim merjenjem vsakodnevno izvajal njihov uĉitelj, prof. Vladimir Benković. On je hkrati s to  

skupino treh otrok zaĉel delati vaje od samega zaĉetka, in sicer enostavne, kratke in prilagojene 

njihovim takratnim zmoţnostim.   
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3.4.1. Vaje za ravnoteţje – poligon   

 

Delo je potekalo v strukturiranih pogojih, vsak dan ob istem ĉasu na enak naĉin. Od 8:00 do 8:45 

otroci delajo vaje za ravnoteţje oz. vaje poligona. Otroci vadijo individualno ob spremstvu in 

vodstvu uĉitelja. Vsak otrok ponavlja vajo petkrat, uĉitelj pa upošteva otrokove individualne 

znaĉilnosti, njegov tempo, morebitne strahove in teţave pri posameznih elementih poligona, 

ostali pa ĉakajo, da pridejo na vrsto. Uĉiteljeva dolţnost je usmerjati in spodbujati otroke k 

pravilni in samostojni izvedbi vaj, skupaj z otrokom se sooĉati in pomagati pri premagovanju 

strahov, ki so prisotni pri poligonu zaradi teţav vestibularnega sistema in propriocepcije ali pa 

zaradi pomanjkanja ali slabih izkušenj, ki so jih imeli v preteklosti. Uĉitelj je oseba, kateri otroci 

najbolj zaupajo, zato smo se odloĉili, da voditelja ne spreminjamo, ker bi ta sprememba vplivala 

na izvedbo vaj in s tem tudi na rezultate. Njihov uĉitelj se je pri izvedbi vaj vedno nahajal v 

neposredni bliţini, jaz kot ocenjevalec in opazovalec sem se nahajala v delu uĉilnice iz katerega 

se lahko vidijo vsi elementi poligona. Teţave s propriocepcijo so skupne vsem trem otrokom, 

zato pri vzdrţevanju ravnoteţja niso razširili rok, ampak so jih drţali na prsih. Zaradi tega je 

prišlo do dvigovanja teţišĉa, kar je povzroĉilo nestabilnost.   

Uĉiteljev cilj je pravilna izvedba vaj poligona, kar je za otroka precej nerazumljivo in abstraktno. 

Zato je za vse otroke, zlasti za otroke z avtizmom, izredno pomembno opredeliti cilj posamezne 

vadbe, ki ga mora otrok jasno videti in razumeti. Cilj mora biti konkreten, jasen, motivirajoĉ in 

smiseln. Ravno zaradi tega smo v vajo poligona dodali nalogo nošenja in premestitve predmeta z 

enega na drugo mesto. Tako je izvedba vaj na poligonu dobila drugaĉen in dopolnjen smisel za 

uĉence. Z opravljanjem konkretnega dela oz. nošenja predmeta od zaĉetka do konca poligona, so 

otroci opravili svojo nalogo in hkrati dosegli naš cilj. Za uresniĉitev njihove naloge je potrebno  

imeti vsaj 5 predmetov, ki jih prenašajo. Uĉenec najde, vzame, pospravi v vreĉo in nese 

predmete, ki se nahajajo na komunikacijski kartici kot piktogramske slike. Uĉenec vadi bos, ker 

na ta naĉin dobiva boljšo senzoriĉno informacijo iz podplatov in bolje obĉuti podlago. Medtem 

ko bosi izvajajo vaje poligona, otroci spreminjajo razporeditve pritiska teţe telesa na podplatih, 

kar jih obvešĉa o tem, kje v prostoru imajo teţišĉe.  
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Opis vaj poligona 

 

POSTOPEK IZVEDBE POLIGONA  

1. Priprava uĉilnice 

2. Postavljanje poligona 

3. Ĉakanje na vrsto 

4. Prijemanje in nošenje predmeta 

5. Vaje poligona: 

5.1. Hoja po deski 

5.2. Hoja po kamenĉkih 

5.3. Hoja po valjih 

5.4. Hoja po opekah 

5.5. Hoja po strmini 

6. Pospravljanje poligona 

7. Priprava uĉilnice 

 

1.) POLIGON 

 

Vsak otrok posamezno izvaja vajo poligona z verbalnem in/ali telesnim vodenjem uĉitelja. 

Dokler en otrok dela, drugi otroci ĉakajo na vrsto sede na svojem mestu. Uĉenci vadijo bosi ali v 

nogavicah in vsako vajo ponavljajo petkrat.  

 

Didaktiĉna sredstva in pripomoĉki: 

- 16 papirnatih kartic, 

- 8 (standardnih) opek (25x12x6 cm), 

- 8 lesenih valjev – Φ15 cm višine 15 cm, 

- 1 deska 20x200 cm, 

- 2 deski 12x100 cm, 

- 6 škatel z okroglimi kamenĉki razliĉnih velikosti (2x škatli s kamenĉki do 1 cm, 2x do 3 

cm, 2x do 10 cm), 

- 1 plastiĉna škatla (uporabili smo plastiĉen predal). 
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POSTOPEK: 

 

1.) Priprava uĉilnice 

Vsak uĉenec potisne svojo mizo proti steni in ob njo postavi stol.  

 

2.) Postavljanje poligona 

Postopek: Uĉitelj postavi kartice na tla. Krog na kartici oznaĉuje valj, pravokotnik pa opeko. 

Uĉenec vzame opeko ali valj ter jo nese do mesta, ki je oznaĉeno s kartico na tleh. Na mesto, kjer 

se nahaja kartica z narisanim krogom, dá valj, na kartico z narisanim pravokotnikom pa postavi 

opeko. Uĉitelj postavi deske in škatle z okroglimi kamenĉki.  

 

Cilj / naloga:  

- Vzame opeko ali valj. 

- Nosi in hodi do kartic na tleh. 

- Postavi opeko ali valj na kartico. 

 

Metode dela:  1. Telesno vodenje
1
 

2. Verbalno vodenje: 

 „Vzemi opeko / valj.“ 

 „Najdi kartico.“ 

 „Postavi na kartico.“ 

 

Dodaten opis: Uĉenci ţe od zaĉetka ure sodelujejo pri postavitvi poligona. Vsak ima svojo 

nalogo, ki jo opravlja s pomoĉjo verbalnega ali fiziĉnega vodenja.  

 

3.) Ĉakanje na vrsto 

Postopek: Uĉenec sedi na stolu in ĉaka, da pride na vrsto za vadbo.  

 

 

                                                           
1
 Telesno vodenje pomeni usmeritev učenca k dani nalogi, vaji ali dejavnosti z nudenjem fizične pomoči učencu. 

Učitelj prime učenca in z dotikom usmerja njegove gibe.   
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Cilj / naloga: 

- Sedi na stolu. 

- Ĉaka, da pride na vrsto za vadbo. 

 

Metode dela:   1. Telesno vodenje 

2. Verbalno vodenje: 

 „Usedi se in ĉakaj.“ 

 

Dodaten opis: Uĉencu mora biti jasno, da bo prišel na vrsto tako kot vsi ostali in da se bo uĉitelj 

takrat posvetil le njemu. Uĉenec se uĉi potrpeţljivosti. 

  

4.) Prijemanje in nošenje predmeta 

Didaktiĉna sredstva in pripomoĉki: 

 

- 1 plastiĉna škatla – predal, 

- 4 kosi zelenjave – razliĉne,  

- 4 kosi sadja – razliĉnega, 

- 4 kosi ţivil, 

- 1 platnena vreĉka, 

- 4 komunikacijske kartice, 

- 12 piktogramskih kartic, 

- 4 dešĉice 24x12x2,5 cm. 

 

Postopek: Uĉitelj stoji zraven uĉenca. Uĉenec jemlje predmete z mize in jih pospravlja v vreĉko. 

Hodi in jih nese do plastiĉne škatle. Predmete pospravi v škatlo in gre do mize s predmeti. Vaja 

se ponavlja petkrat.  

 

Cilj / naloga : 

- Prehodi pot po zastavljenem poligonu. 

- Nosi predmet v roki. 
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Metode dela:  1. Telesno vodenje 

2. Verbalno vodenje: 

 „Vzemi.“ 

 „Nosi.“ 

 „Glej, kje hodiš.“  

 

Dodaten opis: Uĉenĉev cilj ali namen izvedbe vaj poligona mora biti konkreten, jasen in koristen. 

Ker je naš cilj  (pravilna izvedba vaj poligona) uĉencu abstrakten, nerazumljiv in nemotivacijski, 

je potrebno uĉencu zastaviti nalogo, v kateri bo videl namen izvedbe vaj. To mu lahko 

omogoĉimo, ĉe v vadbo vkljuĉimo konkretno delo, kot je nošenje predmeta z enega mesta na 

drugo, od zaĉetka do konca poligona. Z uresniĉitvijo svojega cilja hkrati uresniĉujejo tudi našega. 

Vsak uĉenec ponavlja vajo 5-krat, zato je potrebno imeti najmanj 5 predmetov, ki jih bo prenašal. 

Uĉenec poišĉe, vzame, postavi v vreĉko in nosi tiste predmete, ki se nahajajo na komunikacijski 

kartici kot piktogramske slike.  

 

5.) Vaje: 

5.1. Hoja po deski 

 

Didaktiĉna sredstva: 

- 2 valja, 

- 2 opeki, 

- 2 deski 12x100 cm. 

 

Postopek: Uĉitelj stoji zraven uĉenca. Uĉenec stopi na desko in hodi po njej.  

 

 

Cilj / naloga:  

- Prehodi pot po postavljenih deskah.  

- Nosi vreĉko oz. predmet v roki. 
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Dodaten opis: Zaĉetni del poligona je sestavljen iz hoje po dveh deskah širine 12 cm in dolţine 

100 cm. Prva deska stoji na valjih višine 15, druga pa na opekah višine 6 cm. S hojo po deski 

uĉenec razvija pozornost in ravnoteţje ter usmerja pogled na vsak korak, ki ga naredi. 

 

 

Slika 1: Vaja hoje po deski  

 

5.2. Hoja po kamenĉkih 

 

Didaktiĉna sredstva: 

- 6 škatel z okroglimi kamenĉki razliĉnih velikosti. 

 

Postopek: Uĉenec hodi bos po kamenĉkih razliĉnih velikosti. Uĉitelj stoji zraven uĉenca. 

 

Cilj / naloga: 

- Prehodi pot po kamenĉkih. 

- Nosi vreĉko oz. predmet v roki. 

- Razvija ravnoteţje. 

- Razvija moĉ mišic stopal. 

 

Dodaten opis: S hojo po kamenĉkih razliĉnih velikosti, od veĉjih (10 cm) do drobnejših (1 cm) 

uĉenci krepijo mišice stopal in razvijajo ravnoteţje na neravnih, razliĉno strukturiranih površinah. 
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Slika 2: Vaja hoje po kamenčkih 

 

5.3. Hoja po valjih  

 

Didaktiĉna sredstva: 

- 6 lesenih valjev.  

 

Postopek: Uĉenec hodi po poti iz valjev. Uĉitelj stoji zraven uĉenca. 

 

Cilj / naloga:  

- Prehodi pot po postavljenih valjih. 

- Nosi vreĉko v roki. 

 

Dodaten opis: Uĉenec pri hoji po poti iz valjev usmerja pozornost in pogled na svoj korak, razvija 

ravnoteţje in sposobnost rotacije oz. obrata z vzdrţevanjem ravnoteţja. 
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Slika 3: Vaja hoje po valjih 

 

5.4. Hoja po opekah 

 

Didaktiĉna sredstva: 

- 6 (standardnih) opek.  

 

Postopek: Uĉenec hodi po poti iz opek. Uĉitelj stoji zraven uĉenca. 

 

Cilj / naloga: 

- Prehodi pot po postavljenih opekah. 

- Nosi vreĉko v roki. 

 

Dodaten opis: S hojo po poti iz opek uĉenec usmerja pozornost in pogled na svoj korak, razvija 

ravnoteţje in sposobnost rotacije oz. obrata z vzdrţevanjem ravnoteţja. 
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Slika 4: Vaja hoje po opekah 

 

5.5. Hoja po strmini 

 

Didaktiĉna sredstva: 

- 1 deska 20x200 cm, 

- 1 opeka, 

- 4 dešĉice 24x12x2,5 cm. 

 

Postopek: Uĉenec hodi po strmi deski. Uĉitelj stoji zraven uĉenca. 

 

Cilj / naloga:  

- Prehodi pot po strmini (do mize z ţivili). 

- Vzdrţuje ravnoteţje. 

 

Dodaten opis: Med hojo po poševni deski uĉenec usmerja pogled in razvija ravnoteţje na strmi 

površini. 
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Slika 5: Vaja hoje po strmini 

 

6.) Pospravljanje poligona 

 

Postopek: Uĉenci pospravljajo valje in opeke na svoja mesta. Uĉitelj pospravlja deske in škatle s 

kamenĉki.  

 

7.) Priprava uĉilnice 

 

Vsak uĉenec postavi svojo mizo in stol na prvotno mesto.  
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3.4.2. Vaje za moĉ – parter  

 

Vaje za moĉ so se izvajale na parterju v uĉilnici, v strukturiranih pogojih. Vsak dan od 10:00 do 

10:45 so otroci na debelejši preprogi vadili razliĉne vaje za moĉ. Prva vaja je raztezanje, kot 

uvodna vaja za pripravo na vaje za moĉ. Po tem uvodnem ogrevanju sledijo trebušnjaki, vaje za 

hrbtne mišice in poĉepi. Vse vaje se izvajajo desetkrat oz. petkrat ena in petkrat druga stran. 

Otroci vadijo individualno. Vsakemu je zagotovljen ĉas, potreben za izvedbo vaj. Ostala dva 

otroka sedita in ĉakata na vrsto. Pomembno je, da se otroci zavedajo, da bodo vsi prišli na vrsto 

in da bodo takrat dobili vso potrebno pozornost s strani uĉitelja. Ĉeprav se 10 trebušnjakov, 

poĉepov ali drugih vaj mogoĉe zdi premalo, vsakodnevna, kontinuirana in pravilna vadba 

sĉasoma prinaša svoje rezultate. Uĉitelj se vedno nahaja poleg otroka in ga nenehno spodbuja, 

hvali in usmerja na pravilno izvedbo vaj. Le-to sem ocenjevala in opazovala iz neposredne 

bliţine.  

Enako pravilo o konkretni in jasni nalogi velja tudi na parterju. Pri vseh štirih vajah je prisotnih 

deset valjev, po katerih segajo pri raztezanju, jih premikajo in odlagajo pri trebušnjakih in vajah 

za hrbtne mišice ter pospravljajo pri poĉepih.  

Opis vaj parterja  

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTOPEK IZVEDBE VAJ NA PARTERJU 

1. Priprava uĉilnice 

2. Ĉakanje na vrsto 

3. Vaje na parterju: 

3.1. Vaje raztezanja 

3.2. Trebušnjaki 

3.3. Vaje za hrbtne mišice 

3.4. Poĉepi 

4. Pospravljanje uĉilnice 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Stipanić Jelena; diplomsko delo 

- 36 - 
 

2.) PARTER 

 

Uĉenci vadijo na preprogi, bosi ali v nogavicah. Vsako vajo ponavljajo 10-krat.  

 

Didaktiĉna sredstva in pripomoĉki:  

- 1 preproga ali blazina, 

- 10 valjev (škatle za teniške ţogice), 

- 1 velika plastiĉna škatla – predal, 

- 2 manjši kartonski škatli. 

 

POSTOPEK: 

 

1.) Priprava uĉilnice 

 

Vsak uĉenec potisne svojo mizo proti steni, stol pa potisne ob stran. Vzamejo preprogo, jo 

poloţijo pred ogledalo, ker tako lahko tekom vaj opazujejo svoje gibe in svoje telo. Usedejo se na 

svoje mesto. Uĉitelj pripravi elemente, potrebne za vadbo: eno plastiĉno škatlo, 2 manjši 

kartonski škatli in 10 valjev, ki so v tem primeru plastiĉne škatle od teniških ţogic. 

 

2.) Ĉakanje na vrsto 

 

Postopek: Uĉenec sedi na stolu in ĉaka na vrsto za vadbo.  

 

Cilj / naloga: 

- Sedi na stolu. 

- Ĉaka na vrsto za vadbo. 

 

Metode dela:   1. Telesno vodenje 

2. Verbalno vodenje: 

 „Usedi se in ĉakaj.“ 
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Dodaten opis: Uĉencu mora biti jasno, da bo prišel na vrsto tako kot vsi ostali in da se bo uĉitelj 

takrat posvetil le njemu. Uĉenec se uĉi potrpeţljivosti. 

 

3.) Vaje 

 

3.1. Vaje raztezanja – uvod v vaje za moĉ  

 

Postopek: Uĉitelj poklekne na blazino za uĉencem. Uĉenec sedi na blazini v lotusovem poloţaju. 

Nagiba se naprej, da bi dosegel valje, ki se nahajajo na levi in desni strani. Enega po enega 

izmeniĉno pribliţuje k sebi, se iztegne ter jih odlaga v plastiĉno škatlo.  

 

Cilj / naloga: 

- Razteza hrbtne mišice. 

- Z levo roko doseţe valj na desni strani in potem z desno roko valj na levi strani. 

 

Metode dela:   1. Telesno vodenje  

2. Verbalno vodenje:  

  „Usedi se na blazino / na tla“   

 „Primi valj.“   

 „Potegni valj k sebi.“   

 „Postavi valj.“   

 

Dodaten opis: Uĉenec iz lotusovega poloţaja z desno roko doseţe in prime valj, ki se nahaja 

spredaj na levi strani. Drţi ga s palcem in prsti. Pri tem z roko prehaja ĉez telesno sredino, kar je 

pomemben element integracije. Valj potegne k sebi, ga prime z obema rokama, iztegne se predse 

ter ga odloţi v plastiĉno škatlo. Enako ponovi z nasprotno stranjo. Vaja se izvaja 10-krat (za 

vsako telesno stran 5-krat), kolikor je tudi valjev. Plastiĉna škatla se nahaja na oddaljenosti, ki je 

enaka uĉenĉevim iztegnjenim nogam v sedeĉem poloţaju. 
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3.2. Trebušnjaki 

 

Postopek: Uĉitelj poklekne na blazino z uĉenĉeve desne strani. Uĉenec leţi na hrbtu z 

razširjenimi nogami in iztegnjenimi rokami nad glavo. Na uĉenĉevi levi in desni strani se 

nahajata škatli v višini kolkov. Z rokami doseţe valj, ki je nad glavo. Prime ga in drţi z obema 

rokama ter tako naredi trebušnjak. Valj poloţi z levo roko v desno škatlo in enako ponovi z drugo 

roko. Trebušnjaki se izvajajo 10-krat, za vsako telesno stran 5-krat.  

 

Cilj / naloga:  

- Dela trebušnjake. 

- Poloţi valj z levo roko v škatlo na desni strani in nasprotno, z desno roko v škatlo na levi 

strani. 

 

Metode dela:  1. Telesno vodenje 

2. Verbalno vodenje: 

 „Primi / Ujemi.“  

 „Poloţi v škatlo.“  

 „Ulezi se.“ 

 

 

3.3. Vaja za hrbtne mišice 

 

Postopek: Uĉitelj poklekne na blazino z uĉenĉeve leve strani. Uĉenec leţi na trebuhu. V višini 

njegovih kolkov se nahajata dve kartonski škatli, v vsaki je pet valjev. Desna roka je iztegnjena 

nad glavo, z levo pa seţe po valj in ga poloţi v plastiĉno škatlo, ki je postavljena na tleh nad 

glavo. Enako ponovi z drugo roko.  

 

Cilj / naloga:  

- Izvaja vaje za hrbtne mišice. 
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Metode dela:  1. Telesno vodenje 

2. Verbalno vodenje: 

 „Vzemi.“  

 „Ujemi / Primi.“  

 „Poloţi noter.“  

 

Dodaten opis: S to vajo se raztegujejo in krepijo hrbtne mišice. Gibi, ki se izvajajo med vajo, so 

hkrati zelo pomembni za pravilno hojo.  

 

3.4. Poĉepi 

Postopek: Uĉenec premešĉa valje iz velike plastiĉne škatle na tleh v dve kartonski škatli, ki 

stojita na omari. Pri tem uĉenec dela poĉepe in hkrati dviguje valje ter jih polaga v škatli. Uĉitelj 

je za uĉencem in ga po potrebi potiska v poĉep. 

 

Cilj / naloga: 

- Dela poĉepe. 

 

Metode dela:  1. Telesno vodenje 

2. Verbalno vodenje: 

 „Pospravi. “ 

 „Zloţi.“ 

 „Vstani.“  

 

Dodaten opis: Uĉenec dela poĉepe s ciljem, da pospravi valje in jih poloţi na svoje mesto. 

 

4.) Pospravljanje uĉilnice 

 

Uĉenci pomagajo pri pospravljanju blazin. Potem vsak postavi mizo in stol na svoje mesto.  
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3.4.3.  Ocenjevanje 

 

a) Poligon: 

 

Vsaka vaja poligona se ocenjuje tolikokrat, kolikor se izvaja. V tem primeru je to 5-krat na dan v 

obdobju dveh tednov.  

 

KRITERIJI OCENJEVANJA UĈENĈEVEGA USPEHA 

Kriteriji so nastali na osnovi sodelovanja z avtorjem prof. Vladimirjem Benkovićem (Benković, 

2011). Zaradi specifiĉnosti vsake posamezne skupine oz. vsakega uĉenca v Centru za avtizem, so 

kriteriji natanĉno opredeljeni, prilagojeni in opisani posebej za skupino treh otrok, ki sem jih 

opazovala in ocenjevala.    

 

Kriteriji ocenjevanja vaj poligona 

 

Izvedba vaj se ocenjuje po naslednjih kriterijih: 

- samostojno (S), 

- delno (D), 

- nesamostojno (N). 

 

Samostojno (S)  

„S“ oznaĉuje, da je vaja izvedena samostojno, brez uĉiteljeve fiziĉne pomoĉi. Uĉitelj se nahaja v 

uĉenĉevi bliţini in mu po potrebi ponuja psihološko pomoĉ na naĉin, da poloţi svojo roko na 

uĉenĉev vrat, hrbet ali roko. „S“ oznaĉuje, da je bil uĉenec pri izvedbi vaje uspešen. 

 

Delno (D) 

„D“ oznaĉuje, da je uĉenec deloma samostojen pri posamezni vaji poligona. Delna samostojnost 

se ocenjuje, ĉe se pojavi kakršnakoli oblika naslonitve, prijemanja ali odrivanja, in se zato vaja 

ponavlja od zaĉetka. Prav tako se ocenjuje z „D“, ĉe uspe uĉenec narediti vajo v drugem ali 

tretjem poskusu.  
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Nesamostojno (N)  

„N“ oznaĉuje, da je uĉenec izvedel vajo nesamostojno in je bil pri posamezni vaji neuspešen. V 

kolikor uĉenec izgubi ravnoteţje in se z eno ali obema nogama dotakne tal ali stopi na tla, je vajo 

potrebno ponoviti. Uĉenec lahko ponavlja trikrat. Ĉe je uspešen v drugem ali tretjem poskusu, se 

ocenjuje z deloma („D“). Šele po tretji neuspešni ponovitvi se ocenjuje z nesamostojno („N“).  

 

b) Parter 

 

Kriteriji ocenjevanja vaj parterja 

 

Izvedba vaj se ocenjuje po naslednjih kriterijih: 

- samostojno (S), 

- delno (D), 

- nesamostojno (N). 

 

Samostojno (S)  

„S“ oznaĉuje, da je vaja izvedena samostojno, brez uĉiteljeve fiziĉne pomoĉi. Psihološka pomoĉ, 

opora in spodbuda so tudi del samostojne izvedbe.  

 

Delno (D) 

„D“ oznaĉuje, da je uĉenec delno samostojen pri posamezni vaji parterja. Lahko gre za prekinitev 

akcije (vaje) ali za vajo, ki jo je bilo treba ponoviti (dva ali tri-krat). 

 

Nesamostojno (N) 

„N“ oznaĉuje neuspešno izvedeno vajo. To pomeni, da je vaja narejena ob telesnem vodenju 

uĉenca. Vkolikor je vaja nepravilno izvedena ali je akcija prekinjena, lahko uĉenec še dvakrat 

ponovi vajo. Uspešno izvedena ponovljena vaja se oznaĉuje z „D“. Ĉe je uĉenec neuspešen po 

tretjem poskusu, se oznaĉuje z „N“. 
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3.5. Metode dela  

3.5.1. Vzorec 

Vzorec predstavljajo trije uĉenci - dva fanta in ena deklica. Vsi uĉenci so stari 12 let in imajo 

motnje avtistiĉnega spektra.  

Zaradi zelo strukturiranega urnika, je delo potekalo vsak dan (od ponedeljka do petka)  ob istem 

ĉasu v uĉilnici Centra za avtizem na Reki pod vodstvom prof. Vladimirja Benkovića.  Prvi del vaj 

oz. vaje poligona so potekale od 8:00 do 8:45, drugi del (vaje na parterju) pa od 10:00 do 10:45.  

 

3.5.2. Postopki zbiranja podatkov 

 

Za vsakega otroka sem izvedla študijo primera. Podatke sem zbirala s strukturiranim 

opazovanjem v skupini in s pomoĉjo raziskovanja malih vzorcev z uporabo kontingenĉnih tabel.  

Vnaprej sem opredelila in napisala kriterije ocenjevanja posamezne vaje ter natanĉno razloţila 

kriterije za oceno uspešnosti: S (samostojno), D (delno) in N (nesamostojno). Junija 2010 je bilo 

izvedeno prvo desetdnevno merjenje. Septembra 2010, na samem zaĉetku šolskega leta sem prav 

tako izvedla 10 sreĉanj in sem pri vsakem opazovala in ocenjevala izvedbo vaj, z upoštevanjem 

doloĉenih kriterijev. Pri obdelavi podatkov sem uporabila kontingenĉno tabelo s frekvencami in 

odstotki. S pomoĉjo hi-kvadrat testa sem izraĉunala razlike med zaĉetnim in konĉnim stanjem 

raziskovanja. Le-te sem prikazala s pomoĉjo kontingenĉnih tabel in grafov. Rezultate in zbrane 

ugotovitve sem analizirala ter preverila hipoteze. 

Za opazovanje v skupini sem se odloĉila zato, da lahko natanĉneje in z boljšim razumevanjem 

pojasnim pridobljene  rezultate. 

 

3.5.3. Postopki obravnave  

 

Podatke sem obdelala s pomoĉjo kontingenĉnih tabel, izraĉunala sem frekvence in odstotke ter 

uporabila hi-kvadrat test za ugotavljanje statistiĉne pomembnosti rezultatov. Za obdelavo 
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podatkov sem uporabila statistiĉni program Microsoft Excel. Rezultate sem analizirala ter jih 

grafiĉno in tabelariĉno prikazala.  

 

3.5.4. Rezultati z interpretacijo 

3.5.4.1. Predstavitev primera 

Med opazovanjem v skupini sem se usmerila predvsem na lastnosti, znaĉilnosti in sposobnosti 

uĉencev, ki so povezane s temo diplomskega dela oz. povezane z gibalnimi sposobnostmi.   

a) Uĉenec K. 

Uĉenec K. je dvanajstletni deĉek, ki ima motnje avtistiĉnega spektra in zmerne motnje v 

duševnem razvoju. Je pasiven, njegovo gibanje lahko opišemo kot poĉasno, pazljivo in togo. Na 

pogled enostavne in neopazne ovire, kakor nizek zid ali veĉ stopnic, fantu zaradi teţav z 

vestibularnim sistemom in propriocepcijo predstavljajo velike probleme. Zaradi strahu in 

nelagodja, ki jo ĉuti pred ovirami, se ustavi in potrebuje pomoĉ v obliki podpore, verbalnega in 

vĉasih tudi fiziĉnega vodenja.  

b) Uĉenka S. 

Uĉenka S. je dvanajstletna deklica, ki ima motnje avtistiĉnega spektra in zmerne motnje v 

duševnem razvoju. Je aktivna, hitra, fleksibilna, ţivahna in nepredvidljiva. Njeni gibi so spretni, 

vendar se pojavlja teţava z mišiĉno napetostjo. Njene mišice so pogosto skrĉene s povišanim 

tonusom,  v sedeĉem poloţaju  je pokonĉno in v krĉu.  

c) Uĉenec M. 

Uĉenec M. je dvanajstletni fant z motnjami avtistiĉnega spektra in z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju. Pri njem se pojavljajo prisilna dejanja, t. i. stereotipije, ki motijo 

koncentracijo in usmerjenost na delo. Telo je zakrĉeno, toda deĉek je aktiven in ţivahen. Pri 

izvedbi fiziĉnih aktivnosti mu najveĉje teţave povzroĉata prav sposobnost koncentracije in 

usmerjenost na delo. Zato je potrebno ustaviti stereotipna dejanja in vrniti njegovo pozornost na 

nalogo oz. telesno aktivnost, ki jo izvaja.  
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3.5.4.2. Rezultati z interpretacijo 

 

a) Uĉenec K.  

Vaje za razvoj ravnoteţja – poligon  

Hoja po deski 

 

Graf 1. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoje po deski v 

odstotkih.  

Iz grafa 1 je razvidno, da je z utrjevanjem vaje hoje po deski doseţen boljši rezultat. To tudi 

potrjuje statistiĉno pomembna razlika, izraĉunana s pomoĉjo hi-kvadrata, ki znaša 6,818, mejna 

vrednost  MV (0,05) pa je 3,84.   

Tekom prvega obdobja merjenja
2
 je uĉenec K. vajo hoje po deski izvedel 82 % samostojno, 16 % 

delno in 2 % nesamostojno. Ĉeprav je odstotek samostojne izvedbe te vaje visok, je prisoten strah 

zaradi ţe v teoretiĉnem delu omenjene teţave v vestibularnem in proprioceptivnem sistemu. 

Uĉitelj mora biti v neposredni bliţini in z dotikom in besedami hrabriti in spodbujati uĉenca.  

                                                           
2
 Vkljuĉuje desetdnevno beleţenje in ocenjevanje vsake izvedbe vaje s pomoĉjo kontingenĉnih tabel, ki se nahajajo v 

prilogah za vsakega uĉenca. 
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Drugo obdobje merjenja
3
 prikazuje rezultat 94 % samostojne, 4 % delne te 2 % nesamostojne 

izvedbe vaje. Uĉitelj se nahaja v bliţini uĉenca in ga spodbuja s svojo navzoĉnostjo in z 

besedami.  

Razlike v rezultatih med prvim in drugim obdobjem merjenja lahko vidimo predvsem v varnejši 

izvedbi vaj. Vsakodnevna vadba je pripeljala do tega, da je uĉenec zaĉel opazno hitreje in bolj 

sprošĉeno hoditi po deski. Uĉiteljeva bliţina in verbalna podpora sta nadomestili pomoĉ z 

dotikom.  

Da bi bila razlika med prvim in drugim obdobjem merjenja bolj jasna in vidna, sem izloĉila in s 

pomoĉjo grafa prikazala samo rezultate samostojno izvedenih vaj v odstotkih.  

 

Graf 2. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje hoja po deski v 

odstotkih. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Prav tako vkljuĉuje desetdnevno merjenje vsake izvedbe vaje s pomoĉjo kontingenĉnih tabel, ki se nahajajo v 

prilogah za vsakega uĉenca.  
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Hoja po kamenĉkih 

 

Graf 3. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoja po 

kamenčkih v odstotkih.  

Iz grafa 3 lahko vidimo, da je z utrjevanjem vaje hoje po kamenĉkih doseţen boljši rezultat, kar 

potrjuje tudi statistiĉno pomembna razlika, izraĉunana s pomoĉjo hi-kvadrata, ki znaša 6,105,  

mejna vrednost MV (0,05) je 3,84.   

Vajo hoje po kamenĉkih je uĉenec K. tekom prvega obdobja merjenja izvedel 86 % samostojno, 

12 % delno in 2 % nesamostojno. Bosa hoja po neravni in razliĉno strukturirani površini, toĉneje 

po kamenĉkih razliĉnih velikosti, je povzroĉila pri uĉencu negotovost, ki se je kazala s poĉasnimi 

koraki, ustavljanjem in iskanjem uĉiteljeve pomoĉi z dotikom ali verbalno spodbudo.  

V drugem obdobju merjenja je uĉenec vajo izvedel 96 % samostojno in 4 % delno, nesamostojna 

izvedba se ni pojavila. Uĉitelj se nahaja v bliţini in ga verbalno spodbuja samo pri prvem koraku. 

Pomoĉ z dotikom je bila nepotrebna ter popolnoma izpušĉena.  

Razlika v rezultatih med prvim in drugim obdobjem merjenja je vidna v grafih ter jo statistiĉno 

potrjuje hi-kvadrat test. V izvedbi vaje je napredek najbolj viden v uĉenĉevem obĉutku varnosti, 

boljši vzpostavitvi in vzdrţevanju ravnoteţja, odloĉnejšem korakanju in bolj sprošĉeni telesni 

drţi. Hkrati z rastjo obĉutka varnosti je pomoĉ z dotikom zamenjala verbalna podpora.  
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Graf 4.  Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje hoje po kamenčkih 

v odstotkih. 

Hoja po valjih 

 

Graf 5. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoje po valjih 

v odstotkih. 

Iz grafa 5 je vidna razlika med prvim in drugim obdobjem merjenja in lahko ugotavljamo, da je 

utrjevanje vaje hoje po valjih prispevalo k izboljšanju rezultatov. To hkrati potrjuje statistiĉno 
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pomembna razlika, izraĉunana s pomoĉjo hi-kvadrata, ki znaša 5,98, mejna vrednost MV (0,05) 

je 3,84.   

Tekom prvega obdobja merjenja je uĉenec pri vaji hoje po valjih dosegel naslednje rezultate: 80 

% samostojno, 12 % delno in 8 % nesamostojno. Valji so postavljeni naravnost eden pred 

drugim. Pojavlja se premor pri prestopu s kamenĉkov na prvi valj, kar kaţe na uĉenĉevo 

navzoĉnost strahu pri prestopu na teţjo vajo. Poleg tega bi kot razlog ponavljanja vaje, tj. delne in 

nesamostojne izvedbe, omenila tudi stojo na valju z obema nogama, kar ni bilo dovoljeno, ker 

sam valj za to ni bil namenjen. Uĉitelj se nahaja v neposredni bliţini ter spodbuja uĉenca 

verbalno in s pogostimi dotiki zgornjega dela hrbta, rame ali nadlahtnice, kar je zelo pomemben 

element za obvladovanje te vaje zaradi visoke ravni strahu pred to vajo.  

V drugem obdobju merjenja je uĉenec dosegel 92 % samostojne, 6 % delne in 2 % nesamostojne 

izvedbe vaje. Vaja je dodelana in je postala bolj zahtevna s postavljanjem valja v obliko ĉrke S. 

Najveĉjo teţavo povzroĉa vzdrţevanje ravnoteţja ob rotaciji, tj. pri prestopu z enega na drugi valj 

ob obratu. Ker je vajo v prvem obdobju merjenja dobro utrdil in obvladal, so se rezultati 

izboljšali. Glavni razlog delne in nesamostojne izvedbe je v teţavi vzdrţevanja ravnoteţja ob 

rotaciji. Uĉiteljeva pomoĉ je omejena na verbalno in v manjši meri na pomoĉ z dotikom.   

Razlika v rezultatih prvega in drugega obdobja merjenja je vidna iz grafov 5 in 6 ter je statistiĉno 

potrjena s hi-kvadrat testom. Zmanjšalo se je število ustavljanja pri prehodu z vaje hoje po 

kamenĉkih na vajo hoje po valjih, kar kaţe na manjši odpor in strah pred to vajo. Z vadbo je 

uĉenec razvil boljšo sposobnost vzdrţevanja ravnoteţja in je dosegel boljše rezultate, kljub 

poveĉani zahtevnosti vaje v drugem obdobju merjenja. Razlika je vidna tudi v uĉiteljevem 

nudenju pomoĉi, ki se je proti koncu drugega obdobja merjenja zmanjšala samo na verbalno 

pomoĉ, medtem ko je bil na zaĉetku prvega obdobja merjenja potreben tudi uĉiteljev dotik in 

verbalno spodbujanje.  
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 Graf 6. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje hoje po valjih v 

odstotkih. 

Hoja po opekah 

 

Graf 7. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoje po opekah 

v odstotkih. 

Graf 7 prikazuje razliko med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoje po opekah. 

Ĉeprav je razlika izraĉunana s hi-kvadrat testom statistiĉno pomembna ter znaša 9,921, mejna 

vrednost MV (0,05) je 3,84, ne gre za izboljšanje, temveĉ za poslabšanje rezultatov. 
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Tekom prvega obdobja merjenja vaje hoje po opekah je uĉenec K. 82 % samostojen, 12 % delno 

ter 6 % nesamostojen. Istoĉasna rotacija in vzdrţevanje ravnoteţja mu povzroĉata strah, 

negotovost in negativen odnos do te vaje. Le-ta je prilagojena in izvedena brez obrata tako, da so 

opeke postavljene naravnost ena pred drugo. S stopanjem na opeko, ki se zaziba ob najmanjšem 

premiku telesa in spremembi ravnoteţja, uĉenec postaja negotov. Ko stopa na eno opeko z obema 

nogama, išĉe uĉiteljevo roko kot oporo in pomoĉ pri vzdrţevanju ravnoteţja. Zaradi teţav 

vestibularnega sistema in propriocepcije mu ta vaja predstavlja najveĉ problemov. Z 

vsakodnevno vajo tekom prvega in drugega obdobja merjenja se je uĉenec ob uĉiteljevi verbalni 

podpori in pomoĉi z dotikom prenehal bati same hoje in stoje na opekah ter je vsak dan hitreje in 

varneje izvajal vajo hoje po opekah. Obĉutek varnosti je izjemno pomemben pri vsaki vaji, kar je 

pri uĉencu K. najbolj vidno pri le-tej.  

Tekom drugega obdobja merjenja je uĉenec vajo hoje po opekah izvedel 62 % samostojno, 26 % 

delno in 12 % nesamostojno. Potrebno je omeniti, da je vaji dodana rotacija, tj. pot od opek je 

postavljena v obliki ĉrke S. Najpogostejši razlog porasta delne in nesamostojne izvedbe vaje je 

teţava pri vzdrţevanju ravnoteţja ob obratu. Uĉitelj je nudil verbalno podporo in pomoĉ z 

dotikom.  

Rezultati prvega in drugega obdobja merjenja kaţejo, da obstajajo statistiĉno pomembne razlike, 

ĉeprav ne kaţejo na izboljšanje, temveĉ na poslabšanje rezultatov. Da bi razumeli, zakaj je do 

tega prišlo pri vaji hoje po opekah, je potrebno primerjati prvo in drugo obdobje merjenja. 

Odvijala se je pod istimi pogoji, na istem mestu, ob istem ĉasu, ob uĉiteljevem nenehnem 

opazovanju in nudenju pomoĉi, toda vaja je speljana na višji nivo zahtevnosti z dodajanjem 

rotacije, tj. z zlaganjem poti opek v obliki ĉrke S. Vaja je spremenjena in nadgrajena prav zaradi 

tega, ker je v prvem obdobju merjenja uĉenec znaĉilno napredoval v izvedbi vaje in je podobno 

vajo (hoja po valjih), ki tudi obsega rotacijo, uspešno obvladal.   
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Graf 8. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje hoje po opekah v 

odstotkih. 

Hoja po strmini 

 

Graf 9. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoje po strmini 

v odstotkih.  

Iz grafa 9 lahko vidimo, da je z utrjevanjem vaje hoje po strmini doseţen boljši rezultat. Razlika 

izraĉunana s hi-kvadratom je statistiĉno pomembna ter znaša 8,333, mejna vrednost MV (0,05) je 

3,84.   
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Tekom prvega obdobja merjenja so doseţeni naslednji rezultati: uĉenec je vajo hoje po strmini 

izvedel 92 % samostojno, 8 % delno, nesamostojna izvedba pa se ni pojavila. Po strmini hodi z 

gotovostjo ob uĉiteljevi verbalni podpori in obĉasni pomoĉi z dotikom.  

Uĉenec se v drugem obdobju merjenja lahko ponaša s stoodstotno samostojno izvedbo vaje. Vajo 

je popolnoma obvladal ob minimalnem uĉiteljevem vodenju (verbalna spodbuda) ter se za 

nadaljnje delo predlaga dograjevanje in veĉja stopnja zahtevnosti le-te vaje.  

Razlika prvega in drugega obdobja merjenja je statistiĉno pomembna ter se iz grafov lahko vidi 

izboljšanje. Uĉenec je tudi v prvem obdobju merjenja veĉinoma samostojno izvajal vajo, dokler 

se ni v drugem izkazal s stoodstotno samostojno izvedbo. Gotova hoja se kaţe ob nošenju 

plastiĉne posode. Uspešno vzdrţevanje ravnoteţja in izguba strahu sta glavni znaĉilnosti 

uĉenĉeve izvedbe.  

 

 

Graf 10. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje hoje po strmini v 

odstotkih. 
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Vaje za moĉ - parter 

Vaja raztezanja – uvod v vaje za moĉ 

 

Graf 11. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji raztezanja v 

odstotkih. 

Graf 11 prikazuje, da so z redno vadbo doseţeni boljši rezultati. Statistiĉno pomembno razliko 

potrjuje hi-kvadrat test, ki znaša 24,00, mejna vrednost MV (0,05) je 3,84.   

Tekom prvega obdobja merjenja je uĉenec vajo raztezanja izvedel 60 % samostojno, 32 % delno 

in 8 % nesamostojno. Uĉenec sedi v lotusovem poloţaju ter dosega in prijema valje ob 

uĉiteljevem verbalnem in fiziĉnem vodenju, ki je na zaĉetku intenzivnejše. Sĉasoma se je nauĉil, 

da se od njega priĉakuje, da prime valj, ki se nahaja v škatli na levi strani z desno roko (ali z 

obema rokama) in obratno. Raztezanje in integracija sta kljuĉni elementi te vaje.   

V drugem obdobju merjenja je vaja raztezanja izvedena 90 % samostojno in 10 % delno. Uĉenca 

je potrebno usmerjati verbalno, v redkih primerih tudi telesno.  

Iz grafa 12 je viden napredek, katerega potrjuje visoka statistiĉno pomembna razlika. Medtem ko 

je bilo v prvem obdobju merjenja izjemno pomembno verbalno in telesno vodenje, je v drugem 

telesno znatno manj zastopano. Kot razlog temu lahko navajamo uĉenĉevo boljše razumevanje 

vaje in tega, kar se od njega pri tej vaji priĉakuje.  
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Graf 12. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje raztezanja v 

odstotkih. 

Trebušnjaki 

 

Graf 13. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji trebušnjakov 

v odstotkih. 

Iz grafa 13 lahko vidimo, da je z utrjevanjem vaj trebušnjakov prišlo do znaĉilnega izboljšanja 

rezultatov. Razlika je statistiĉno pomembna in hi-kvadrat znaša 60,709, mejna vrednost MV 

(0,05) je 3,84, kar kaţe na velik napredek pri izvedbi vaje.  
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Tekom prvega obdobja merjenja je bil uĉenec pri izvedbi vaje trebušnjakov 46 % samostojen, 44 

% delno ter 10 % nesamostojen. Trebušne mišice so slabo razvite in si pogosto pomaga z rokami.  

Uĉenec je vajo trebušnjakov tekom drugega obdobja merjenja izvedel 96 % samostojno, 2 % 

delno in 2 % nesamostojno.  

Graf 14 prikazuje razliko med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje 

trebušnjakov in jasno je vidno uĉenĉevo napredovanje. V prvem obdobju merjenja je imel uĉenec 

slabo razvite trebušne mišice, pomagal si je z rokami in zaradi tega rezultati slabši kot v drugem 

obdobju merjenja, ko so trebušne mišice postale dovolj moĉne za izvajanje 10 zaporednih 

trebušnjakov.  

 

Graf 14. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje trebušnjakov v 

odstotkih. 
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Vaja za hrbtne mišice 

 

Graf 15. Grafiĉni prikaz razlik povpreĉnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji za hrbtne 

mišice v odstotkih. 

Iz grafa 15 je razvidno, da je z utrjevanjem vaj hrbtnih mišic prišlo do izboljšanja rezultata. To 

potrjuje statistiĉno pomembna razlika, izraĉunana s pomoĉjo hi-kvadrata, ki znaša 56,536, mejna 

vrednost MV (0,05) je 3,84.   

Uĉenec je tekom prvega obdobja merjenja vajo za hrbtne mišice izvedel 42 % samostojno, 48 % 

delno in 10 % nesamostojno.  

Tekom drugega obdobja je vaja izvedena 92 % samostojno, 6 % delno in 2 % nesamostojno.  

Razlika med rezultati prvega in drugega obdobja merjenja je vidna iz grafa 15, graf 16 pa 

prikazuje uĉenĉev napredek pri izvedbi vaje za hrbtne mišice. Na zaĉetni stopnji vadbe se je 

uĉenec zaradi slabo razvitih hrbtnih mišic pogosto ustavljal in si pomagal z rokami, zaradi ĉesar 

je bil ocenjen z »D« ali »N«. Uĉitelj pomaga in usmerja uĉenca, s katero roko naj sega po valju 

ter kam naj ga poloţi.   
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Graf 16. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje za hrbtne mišice v 

odstotkih. 

Poĉepi 

 

Graf 17. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji počepov v 

odstotkih. 

Iz grafa 17 je vidna razlika med prvim in drugim obdobjem merjenja in lahko ugotavljamo, da je 

utrjevanje vaj poĉepov pripomoglo k izboljšanju rezultatov. To potrjuje statistiĉno pomembna 

razlika, izraĉunana hi-kvadrat testom, ki znaša 89,855, mejna vrednost MV (0,05) je 3,84.   
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V prvem obdobju merjenja je opazen manjši odstotek samostojne izvedbe vaje, ki znaša 38 %, 46 

% delne in 16 % nesamostojne izvedbe poĉepov. Uĉitelj pomaga z verbalnim in telesnim 

usmerjanjem in vodenjem, z namenom, da uĉenec razume nalogo ter kaj se od njega priĉakuje. 

Telesno vodenje se je odvijalo na naĉin, da je uĉitelj nagnil uĉenĉev zgornji del telesa naprej ter 

ga je potem potisnil v poĉep zato, da bi se uĉenec zavedal gibov potrebnih za izvedbo te vaje. 

Poĉepi so sprva poloviĉni (ne poĉepne do konca), ker so mišice nog slabo razvite in se zaradi 

teţav v propriocepciji poĉuti negotovo, zato je pomembno, da je uĉitelj v neposredni bliţini.  

Drugo obdobje merjenja se je pokazalo kot zelo uspešno in uĉenec je popolnoma samostojno 

izvedel vsako od desetdnevnega merjenja poĉepov. Uĉenec je stabiliziral proces vaje poĉepov in 

okrepil mišice nog. Uĉitelj verbalno vodi in spodbuja uĉenca.  

Razlika med prvim in drugim obdobjem merjenja je drastiĉna. To je hkrati vaja z najvišjim hi-

kvadrat testom in se zato lahko reĉe, da je v vaji poĉepov uĉenec najveĉ napredoval. Predvsem je 

potrebno poudariti, da je zelo pomembno dati uĉencu dovolj ĉasa, da razume in se nauĉi vajo, tj. 

kaj je njegova naloga in kaj se od njega priĉakuje. Skozi to fazo je prehajal v prvem obdobju 

merjenja, ko je uĉenec K. stabiliziral proces vaje s pomoĉjo poskusov in napak. Ne smemo 

zanemariti pomembnosti propriocepcije za to vajo, kot tudi moĉi mišic, ki morajo biti dovolj 

moĉne za 10 zaporednih poĉepov. Z vsakodnevno redno vajo so se rezultati izboljšali zaradi 

okrepitve mišic in obvladanja gibov, ki so potrebni za izvedbo poĉepov.   
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Graf 18. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje počepov v 

odstotkih. 

b) Uĉenka S. 

Vaje za razvoj ravnoteţja – poligon  

Hoja po deski 

 

Graf 19. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoje po deski 

v odstotkih. 
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Iz grafa 19 lahko vidimo, da je z utrjevanjem vaje hoje po deski doseţen boljši rezultat. Hi-

kvadrat test znaša 9,783, mejna vrednost MV (0,05) je 3,84, kar kaţe, da je razlika statistiĉno 

pomembna.   

Tekom prvega obdobja merjenja je uĉenka S. vajo hoje po deski izvedla 86 % samostojno ter 14 

% delno. Spretno in sigurno koraka po deski. Najpogostejši razlog ponavljanj je bil izgubljanje 

ravnoteţja zaradi neusmerjene pozornosti in pogleda kje hodi. Uĉitelj ji verbalno pomaga na 

naĉin, da ponuja kratka navodila in usmeritev. 

Tekom drugega obdobja merjenja je bila uĉenka S. 98 % samostojna in 2 % delno samostojna pri 

izvedbi vaje. Pri hoji po deski gleda kje hodi, koraka sigurno in vzdrţuje ravnoteţje. Uĉitelj jo 

vĉasih verbalno spodbuja, da usmeri pogled na desko.  

Razlika med prvim in drugim obdobjem merjenja je vidna v doseţenih rezultatih. Z utrjevanjem 

vaje hoje po deski je uĉenka postala uspešnejša, njena pozornost pa je bolj usmerjena na vajo. 

Uĉitelj je nudil verbalno pomoĉ in usmerjal njeno pozornost. 

 

 

Graf 20. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje hoje po deski v 

odstotkih. 
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Hoja po kamenĉkih 

 

Graf 21. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoje po 

kamenčkih v odstotkih. 

Iz grafa 21 lahko vidimo, da je z utrjevanjem vaje hoje po kamenĉkih doseţen boljši rezultat. To 

potrjuje statistiĉno pomembna razlika izraĉunana s pomoĉjo hi-kvadrata, ki znaša 4,348, mejna 

vrednost MV (0,05) je 3,84.   

Vajo hoje po kamnih je uĉenka S. tekom prvega obdobja merjenja izvedla 88 % samostojno in 12 

% delno. Uĉitelj usmerja njeno pozornost in pogled ter od nje zahteva, da gleda pred sabo oz. kjer 

hodi.  

V drugem obdobju je izmerjene 96 % samostojne in 4 % delne izvedbe vaj. Uĉitelj še vedno stoji 

zraven uĉenke, ponuja podporo in spodbuja, da ohrani koncentracijo na vaji.   

Razlika v rezultatih med prvim in drugim obdobjem merjenja je prikazana v grafih ter je potrjena 

s hi-kvadrat testom. Pri izvedbi vaje je vidna razlika v stabilnejši hoji po kamenĉkih razliĉnih 

velikosti, do ĉesar je prišlo s pogostim usmerjanjem pozornosti in pogleda na vajo. V prvem 

obdobju merjenja jo je moral uĉitelj pogosto usmerjati na samo vajo, ker so bili pravi razlogi 

ponavljanj te vaje prav neusmerjenost pogleda, nepazljivost in hitrost. Uĉenka je napredovala in v 

drugem obdobju merjenja je bilo potrebnega manj verbalnega vodenja.  
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Graf 22. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje hoje po kamenčkih 

v odstotkih. 

Hoja po valjih 

 

Graf 23. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoja po valjih 

v odstotkih. 
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Iz grafa 23 je razvidno, da je z utrjevanjem vaje hoje po valjih prišlo do izboljšanja rezultata. 

Razlika je statistiĉno pomembna in izraĉunana s hi-kvadrat testom, ki znaša 3,922, mejna 

vrednost MV (0,05) je 3,84.  

Tekom prvega obdobja merjenja je uĉenka S. vajo hoje po valjih izvedla 80 % samostojno, 18 % 

delno ter 2 % nesamostojno. Valji so postavljeni naravnost. Razlog ponavljanja vaje je bila 

nezmoţnost usmeritve pogleda na valje. Uĉitelj ji pomaga pri preusmerjanju in vzdrţevanju 

pozornosti na vaji.   

V drugem obdobju merjenja je uĉenka izvedla vajo 90 % samostojno, 8 % delno ter 2 % 

nesamostojno. Vaji je dodan element rotacije, tj. valji so razporejeni v obliki ĉrke »S«. Uĉenka je 

obvladala hojo po valjih in je poveĉala sposobnost ohranitve pozornosti na vaji. Pojavil se je nov 

razlog ponavljanja vaje – teţava pri vzdrţevanju ravnoteţja z rotacijo. Uĉitelj je v neposredni 

bliţini in ji ponuja verbalno podporo.  

Razliko v rezultatih med prvim in drugim obdobjem merjenja prikazujejo grafi in statistiĉno 

pomembna razlika potrjena s hi-kvadratom. Ĉeprav je izraĉunana majhna razlika, je v izvedbi 

vaje vidna in oĉitna. Potrebno je opozoriti, da je v drugem obdobju merjenja dodan element 

rotacije, ki zahteva veĉjo sposobnost koordinacije in ravnoteţja kot sama hoja po ravno 

postavljenih valjih. Uĉenki je potrebno nekoliko manjkrat preusmeriti pozornost in pogled na 

njeno hojo in je tako sposobna obdrţati pozornost na izvedbi vaje.    
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Graf 24. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje hoje po valjih v 

odstotkih. 

Hoja po opekah 

 

Graf 25. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoje po 

opekah v odstotkih. 

Graf prikazuje razliko med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoje po opekah. Razlika 

obstaja, vendar ni statistiĉno pomembna. Ker je hi-kvadrat test izraĉunan z uporabo podatkov 

samostojne izvedbe ter delne in nesamostojne skupaj, znaša 0.  
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Tekom prvega obdobja merjenja je uĉenka vajo hoje po opekah izvedla 78 % samostojno, 10 % 

delno in 12 % nesamostojno. Opeke so postavljene naravnost ena pred drugo. Uĉenka izgublja 

ravnoteţje in stopa na tla zaradi pogleda, ki ni usmerjen k vaji. Uĉitelj se nahaja zraven uĉenke in 

jo spodbuja verbalno in z dotikom.  

V drugem obdobju merjenja so zabeleţeni naslednji rezultati: 78 % samostojno, 18 % delno in 4 

% nesamostojno. Opeke so postavljene v obliki ĉrke »S«. Najpogostejši razlog ponavljanja vaje 

je izgubljanje ravnoteţja ob rotaciji, stopanje na tla in neusmerjanje pozornosti in pogleda na 

hojo. Uĉitelj preusmerja pozornost in jo spodbuja z besedami.  

Ĉeprav razlika med prvim in drugim obdobjem merjenja ni statistiĉno pomembna, iz grafov 

lahko opaţamo, da se je z redno vadbo zmanjšal deleţ nesamostojne in povišal deleţ delne 

izvedbe vaje. Potrebno je omeniti, da je vaja nadgrajena in je postala bolj zahtevna z dodajanjem 

elementa rotacije oz. postavljanjem opek v obliki ĉrke »S«.  

 

Graf 26. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje hoje po opekah v 

odstotkih. 
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Hoja po strmini 

 

Graf 27. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoje po 

strmini v odstotkih. 

Graf prikazuje, da je z urjenjem hoje po strmini doseţen boljši rezultat. Hi-kvadrat test znaša 

6,186, mejna vrednost MV (0,05) je 3,84, kar kaţe, da je razlika statistiĉno pomembna.   

Tekom prvega obdobja merjenja je uĉenka S. izvedla vajo hoje po strmini 94 % samostojno in 6 

% delno, kar kaţe, da je obvladala vzdrţevanje ravnoteţja po strmini. Pomembno je pripomniti, 

da je pri tem uĉenka z obema rokama nosila plastiĉno škatlo z ţivili. Uĉitelj jo je verbalno 

spodbujal in ji usmerjal pozornost ter pogled na hojo.  

V drugem obdobju merjenja je uĉenka S. vajo izvedla 100 % samostojno. Uĉenka hodi po strmini 

sigurno, pokonĉno in z lahkoto vzdrţuje ravnoteţje. Uĉitelj jo po potrebi verbalno spodbuja, da 

gleda predse, kar je uĉenki dovolj, da vrne pozornost na vajo.  

Ĉeprav je razlika med prvim in drugim obdobjem merjenja statistiĉno pomembna, lahko 

opaţamo, da je bila uĉenka v tej vaji ţe tekom prvega merjenja skoraj vedno samostojna in 

uspešna. Odloĉili smo se, da te vaje ne odstranimo, temveĉ da jo uĉenka še izvaja in utrjuje. To je 

dosegla in njeno izvedbo zdaj lahko opišemo kot sigurno, samostojno in odloĉno. Pomemben 

element te vaje, ki ga nismo merili, je sestopanje s strmine. S tem uĉenka razen hoje po strmini 

vadi tudi sestopanje ali skok na tla, kar je zelo pomembno v vsakodnevnem ţivljenju, v katerem 
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se sreĉujemo z veliko ovirami. V nadaljnji vadbi bi bilo dobro tej vaji povišati zahtevnost z 

dodajanjem novih nalog ali uvajanjem doloĉenih sprememb.  

 

Graf 28. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje hoje po strmini v 

odstotkih. 

Vaje za moĉ - parter 

Vaja raztezanja – uvod v vaje za moĉ 

 

Graf 29. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji raztezanja v 

odstotkih. 
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Graf 29 prikazuje, da so z redno vadbo doseţeni boljši rezultati. Statistiĉno pomembno razliko 

potrjuje hi-kvadrat test, ki znaša 3,947, mejna vrednost MV (0,05) je 3,84.   

V prvem obdobju merjenja je vajo raztezanja uĉenka S. izvedla 70 % samostojno, 28 % delno in 

2 % nesamostojno. Uĉenka iz lotusovega poloţaja dosega in prijema valje, ki se nahajajo pred njo 

na levi in desni strani. Da bi uĉenka pravilno izvedla vajo, ji sprva pomaga uĉitelj z vodenjem 

njene leve roke proti valju na desni strani in obratno ter ji ponuja verbalno podporo. To je hkrati 

obdobje, v katerem uĉenka obvladuje in pomni, kar se od nje priĉakuje pri tej vaji.  

Tekom drugega obdobja merjenja je zabeleţene 82 % samostojne, 16 % delne in 2 % 

nesamostojne izvedbe. Uĉenka z vsako vajo potrebuje manj pomoĉi uĉitelja in je vajo na koncu 

popolnoma obvladala.  

Razlika v rezultatih med prvim in drugim obdobjem merjenja je vidna iz grafa 30, ki prikazuje, 

da uĉenka potrebuje doloĉen ĉas, da obvlada vajo in razume, kaj se od nje priĉakuje. Uĉenka je 

napredovala, kar je vidno pri pomoĉi uĉitelja, ki se je sĉasoma zmanjšala. Na zaĉetku prvega 

merjenja je bila pomoĉ verbalna in fiziĉna (vodenje njene roke proti valju), da bi na koncu 

drugega merjenja uĉenka izvajala vajo samostojno ob obĉasnem verbalnem usmerjanju. Zato ne 

preseneĉa postopno izboljšanje rezultata, do katerega je prišlo zaradi raztezanja mišic in boljšega 

razumevanja vaje.   

 

Graf 30. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje raztezanja v 

odstotkih. 
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Trebušnjaki 

 

Graf 31. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji trebušnjakov 

v odstotkih. 

Z urjenjem trebušnjakov je prišlo do izboljšanja, ki je vidno iz grafa 31, toda izboljšanje ni 

statistiĉno pomembno. Razlika izraĉunana s hi-kvadrat testom znaša 3,014, mejna vrednost MV 

(0,05) je 3,84. 

Tekom prvega obdobja merjenja je uĉenka S. trebušnjake izvedla 74 % samostojno, 22 % delno 

in 4 % nesamostojno. Najveĉjo teţavo ji predstavlja spušĉanje k podlagi in sprostitev mišic, kar 

je izvajala ob telesnem usmerjanju in pomoĉi uĉitelja. To so bili hkrati razlogi delne in 

nesamostojne izvedbe.  

Tekom drugega obdobja merjenja je trebušnjake izvedla 84 % samostojno in 16 % delno. 

Uĉiteljeva pomoĉ je verbalna.  

Namen te vaje je bil predvsem, da uĉenka S. vadi sprošĉanje trebušnih mišic, saj so ţe razvite in 

moĉne zaradi pogostega telesnega krĉa. Ĉeprav razlika med prvim in drugim obdobjem merjenja 

ni statistiĉno pomembna, je opazno napredovanje v izvedbi vaje. Uĉenka se je nauĉila ne le 

uporabe trebušnih mišic, temveĉ tudi sprostitve telesa v leţeĉem poloţaju.  
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Graf 32. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje trebušnjakov v 

odstotkih. 

Vaja za hrbtne mišice 

 

Graf 33. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji za hrbtne 

mišice v odstotkih. 

Iz grafa 15 je razvidno, da se je z urjenjem vaje za hrbtne mišice zmanjšal deleţ samostojne 

izvedbe in je prišlo do poslabšanja rezultatov. Razlika je statistiĉno pomembna in znaša 10,637, 
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mejna vrednost MV (0,05) je 3,84, kar potrjuje, da je prišlo do statistiĉno pomembnega 

poslabšanja. 

Uĉenka je tekom prvega obdobja merjenja vajo za hrbtne mišice izvedla 76 % samostojno, 20 % 

delno in 4 % nesamostojno.  

Tekom drugega obdobja merjenja je uĉenka S. vajo izvedla 54 % samostojno, 32 % delno in 14 

% nesamostojno.  

Razlika v rezultatih prvega in drugega obdobja merjenja prikazuje, da uĉenka S. v vaji za hrbtne 

mišice ni napredovala. Razlog statistiĉno pomembnega poslabšanja rezultatov bi morali raziskati.  

 

Graf 34. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje hrbtnih mišic v 

odstotkih. 
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Poĉepi 

 

Graf 35. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji počepov v 

odstotkih. 

Graf 35 prikazuje drastiĉno razliko v rezultatih med prvim in drugim obdobjem merjenja. Z 

urjenjem je prišlo do statistiĉno pomembnega izboljšanja rezultatov. To potrjuje statistiĉno 

pomembna razlika izraĉunana s hi-kvadrat testom, ki znaša 85,714, mejna vrednost MV (0,05) je 

3,84.   

V prvem obdobju merjenja je odstotek samostojne izvedbe vaje znašal 40 %, 42 % delne in 18 % 

nesamostojne. Uĉenka je potrebovala telesno vodenje in demonstracijo poĉepov ter jo je zato 

uĉitelj usmerjal in vodil iz pokonĉnega poloţaja v poĉep. Sprva je bilo spušĉanje v poĉep 

poloviĉno in nestabilno.  

Tekom drugega obdobja je uĉenka vajo izvedla stoodstotno samostojno. Poĉep je globlji in je pri 

tem stabilna in samostojna. Uĉenka je obvladala proces izvedbe vaje in mišice nog so okrepljene. 

Uĉitelj jo po potrebi verbalno spodbuja in usmerja.  

Visoki hi-kvadrat govori o statistiĉno pomembni razliki med prvim in drugim obdobjem 

merjenja. Razen za krepitev mišic nog, je ta vaja pomembna za razvoj propriocepcije. Uĉenka se 

sprva ni ĉutila varno pri spušĉanju v poĉep, toda z redno vadbo se je to spremenilo. Prvo obdobje 
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merjenja je hkrati obdobje, v katerem je uĉenka S. stabilizirala proces vaje s pomoĉjo poskusov 

in napak. Zato je pomembno dati doloĉen ĉas, da uĉenka vajo razume in se jo nauĉi izvajati.  

 

Graf 36. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje počepov v 

odstotkih. 

c) Uĉenec M. 

Vaje za razvoj ravnoteţja – poligon 

Hoja po deski 

 

Graf 37. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoje po deski 

v odstotkih. 
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Graf 37 prikazuje, da je z utrjevanjem vaje hoje po deski prišlo do izboljšanja rezultata. S 

pomoĉjo hi-kvadrat testa je izraĉunana statistiĉno pomembna razlika, ki znaša 38,095, mejna 

vrednost MV (0,05) je 3,84.   

Tekom prvega obdobja merjenja je uĉenec M. vajo izvedel 50 % samostojno, 40 % delno in 10 % 

nesamostojno. Hoja je negotova, nestabilna, s slabo koncentracijo, pomanjkanjem pozornosti in 

prisotnostjo strahu zaradi teţav v propriocepcijskem sistemu. Na deski se ustavlja in išĉe 

uĉiteljevo pomoĉ.  

V drugem obdobju merjenja je zabeleţene 90 % samostojne, 6 % delne in 4 % nesamostojne 

izvedbe vaje hoje po deski. Uĉenec hodi sigurno, redko se ustavlja in ob verbalnem vodenju 

usmerja pozornost in pogled na vajo.  

Razlika v rezultatih med prvim in drugim obdobjem merjenja je statistiĉno pomembna ter s 

primerjavo izvedbe vaje lahko opaţamo izboljšanje. Sigurna hoja in pozornost usmerjenja k vaji, 

uspešnejše vzdrţevanje ravnoteţja in zmanjšana raven strahu so nekateri od elementov, s katerimi 

lahko vidimo napredek. Uĉenec ne išĉe veĉ uĉiteljeve fiziĉne pomoĉi, saj mu zadošĉata uĉiteljeva 

navzoĉnost in verbalna podpora.  

 

Graf 38. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje hoje po deski v 

odstotkih. 
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Hoja po kamenĉkih 

 

Graf 39. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoje po 

kamenčkih v odstotkih. 

Iz grafa 39 je razvidno, da je z urjenjem vaje hoje po kamenĉkih uĉenec M. dosegel boljše 

rezultate, kar potrjuje tudi statistiĉno pomembna razlika, izraĉunana s hi-kvadrat testom, ki znaša 

46,095, mejna vrednost MV (0,05) je 3,84.   

Tekom prvega obdobja merjenja je uĉenec M. hojo po kamenĉkih izvedel 48 % samostojno, 42 % 

delno in 10 % nesamostojno. Najpogostejši razlog ponavljanj te vaje je bilo izgubljanje 

ravnoteţja, prejemanje za uĉitelja ali omaro, stanje na obeh nogah v eni škatli s kamenĉki, ki je 

namenjena le za eno nogo. Hoja je negotova s pogostimi ustavljanji, pozornost je pa neusmerjena. 

Uĉitelj je nudil verbalno podporo in pomoĉ z dotikom. S tem ga je spodbujal in je tako uĉenec 

obĉutil manjši strah in odpor do te vaje.  

V drugem obdobju merjenja je vajo izvedel 92 % samostojno in 8 % delno. Hoja po kamenĉkih je 

sigurna, ravnoteţje pa je stabilno. Uĉitelj po potrebi nudi verbalno pomoĉ.  

Do velikega napredka in razlike v rezultatih med prvim in drugim obdobjem merjenja je prišlo 

predvsem zaradi redne vadbe. Ĉe primerjamo samo izvedbo, lahko vidimo znaĉilno razliko, ki 

nam jo potrjuje tudi hi-kvadrat test. Uĉenec M. je z urjenjem izboljšal vzdrţevanje ravnoteţja in 

dosegel stabilnejšo, sigurnejšo in hitrejšo hojo. 
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Graf 40. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje hoje po kamenčkih 

v odstotkih. 

Hoja po valjih 

 

Graf 41. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoje po valjih 

v odstotkih. 

Graf 41 prikazuje razliko med prvim in drugim obdobjem merjenja. Lahko vidimo, da je z 

urjenjem hoje po valjih prišlo do izboljšanja rezultata. To potrjuje statistiĉno pomembna razlika 

izraĉunana s hi-kvadrat testom, ki znaša 22,816, mejna vrednost MV (0,05) je 3,84.   
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Tekom prvega obdobja merjenja je uĉenec M. vajo hoje po valjih izvedel 50 % samostojno, 40 % 

delno in 10 % nesamostojno. Valji so postavljeni naravnost eden pred drugim. Uĉenĉeva hoja je 

negotova, išĉe uĉiteljevo pomoĉ in oporo za vzdrţevanje ravnoteţja. Obĉasno se ustavi in zaĉne s 

stereotipnimi, ponavljajoĉimi se gibi, kot so zvijanje prstov ali dlani. Pri tem izgublja 

koncentracijo, gleda navzgor ali miţi in izgublja ravnoteţje. Zato je pri vaji izredno pomembna 

bliţina uĉitelja, ki ustavlja stereotipna dejanja in preusmerja uĉenĉevo pozornost na vajo. Da bi 

se uĉenec poĉutil bolj varno, pomaga uĉiteljev rahel dotik z roko po hrbtu.  

Tekom drugega obdobja merjenja je uĉenec vajo izvedel 82 % samostojno, 14 % delno in 4 % 

nesamostojno. Vaja je dosegla višji nivo z dodajanjem elementa rotacije oz. s postavljanjem 

valjev v obliko ĉrke »S«. Hkrati je bil ta element vaje glavni vzrok uĉenĉeve delne in 

nesamostojne izvedbe.  

Razlika v rezultatih med prvim in drugim obdobjem merjenja je statistiĉno pomembna. Z 

urjenjem je uĉenec M. dosegel znaĉilna izboljšanja pri tej vaji. Ĉe primerjamo izvedbo vaje hoje 

po valjih lahko vidimo, da se je pojavnost stereotipnih dejanj v ĉasu vaje zmanjšala in je 

uĉenĉeva pozornost postala trajnejša. Ţe tekom prvega obdobja merjenja je vidno vsakodnevno 

napredovanje in vse bolj samostojno izvajanje vaje. Hoja je bolj sigurna, strah pa ni veĉ prisoten. 

Do tega znaĉilnega izboljšanja je prišlo kljub dodajanju elementa rotacije oz. nadgrajevanja vaje. 

Zmanjšana je tudi raven in pogostnost uĉiteljevega nudenja pomoĉi.   
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Graf 42. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje hoje po valjih v 

odstotkih. 

Hoja po opekah 

 

Graf 43. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoje po 

opekah v odstotkih. 

Iz grafa lahko opazimo razliko med prvim in drugim obdobjem merjenja v vaji hoje po opekah, ki 

je statistiĉno pomembna, in lahko reĉemo, da je z urjenjem uĉenec napredoval. To potrjuje hi-

kvadrat test, ki znaša 6,545, mejna vrednost MV (0,05) je 3,84. 
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Tekom prvega obdobja merjenja je uĉenec M. dosegel naslednje rezultate v izvedbi vaje hoje po 

opekah: 46 % samostojno, 40 % delno in 14 % nesamostojno. Opeke po katerih uĉenec hodi so 

postavljene ena pred drugo. Pri tem ima teţave pri samostojnem vzdrţevanju ravnoteţja in rabi 

uĉiteljevo pomoĉ. Hoja je negotova in nestabilna. Uĉitelj se nahaja v neposredni bliţini ter 

verbalno in z dotikom spodbuja in usmerja uĉenca.    

V drugem obdobju merjenja je uĉenec vajo izvedel 64 % samostojno, 28 % delno in 8 % 

nesamostojno. Vaja je nadgrajena in njena zahtevnost je poveĉana s postavljanjem opek v obliko 

ĉrke »S«, kar zahteva vzdrţevanje ravnoteţja ob rotaciji. To je bil hkrati najpogostejši razlog 

ponavljanja vaje. Ko se je uĉenec pribliţal delu z rotacijo, je vĉasih upoĉasnil, se ustavil in stopil 

na tla.  

Razlika v rezultatih med prvim in drugim obdobjem merjenja prikazuje uĉenĉev napredek in 

izboljšanje v vzdrţevanju ravnoteţja. Znaĉilni napredek je doseţen s pogostim preusmerjanjem 

uĉenĉeve pozornosti na vajo. To je vplivalo na drugo obdobje merjenja, v katerem je njegova 

pozornost izboljšana.  

 

Graf 44. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje hoje po opekah v 

odstotkih. 
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Hoja po strmini 

 

Graf 45. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji hoje po 

strmini v odstotkih. 

Iz grafa je vidno, da je z urjenjem vaje hoje po strmini prišlo do izboljšanja rezultata. Hi-kvadrat 

test znaša 32,637, mejna vrednost MV (0,05) je 3,84, kar kaţe, da je razlika statistiĉno 

pomembna.  

Uĉenec M. je vajo hoje po strmini tekom prvega obdobja merjenja izvedel 60 % samostojno, 36 

% delno in 4 % nesamostojno. Razlogi ponavljanja vaje oz. delnih in nesamostojnih rezultatov je 

izgubljanje ravnoteţja pri hoji zaradi neusmerjenega pogleda in pozornosti. Vajo mu je dodatno 

oteţevala plastiĉna škatla, v kateri je z obema rokama prenašal ţivila. Zaradi strahu in nelagodja, 

ki ju je uĉenec ĉutil, je vaja prilagojena tako, da je sprva hodil po strmini s praznimi rokami. 

Postopoma mu je dodana prazna plastiĉna škatla in potem polna. Uĉitelj uĉencu nudi verbalno in 

fiziĉno podporo.  

Tekom drugega obdobja merjenja je uĉenec vajo izvedel 94 % samostojno, 4 % delno in 2 % 

nesamostojno. Uĉenĉeva pozornost in pogled sta usmerjena na vajo. Hoja je sigurna, telesna drţa 

je pokonĉna.  

Razlika med rezultati prvega in drugega obdobja merjenja je drastiĉna in statistiĉno pomembna. 

Sprva se je v izvedbi vaje ĉutila visoka raven strahu in odpora proti tej vaji in pogosto je rabil 
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fiziĉno pomoĉ. Z urjenjem je uĉenĉeva hoja postala sigurna in samostojna z nošenjem plastiĉne 

posode napolnjene z ţivili, ki jih je hkrati prenašal. Pozornost je usmerjena na vajo, strah in 

odpor sta v veliki meri zmanjšana.   

 

Graf 46. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje hoje po strmini v 

odstotkih. 

Vaje za moĉ – parter  

Vaje raztezanja – uvod v vaje za moĉ 

 

Graf 47. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji raztezanja v 

odstotkih. 
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Graf 47 prikazuje, kako so se z redno vajo izboljšali rezultati. Statistiĉno pomembno razliko 

potrjuje hi-kvadrat test, ki znaša 8,052, mejna vrednost MV (0,05) je 3,84.   

V prvem obdobju merjenja je vajo raztezanja uĉenec M. izvedel 44 % samostojno, 38 % delno in 

18 % nesamostojno. Uĉenec se usede v lotusov poloţaj in se iztegne vnaprej, da bi dosegel valje, 

ki so na njegovi levi in desni strani. Uĉitelj preveri uĉenĉev poloţaj in mu pomaga ustrezno 

sedeti. Da bi se uĉenec nauĉil pravilno izvajati vajo, mu uĉitelj pomaga z vodenjem njegove 

desne roke proti valju, ki se nahaja na levi strani in obratno. Zaradi slabe koncentracije uĉenec 

potrebuje nenehno verbalno vodenje in usmerjanje, pogosto tudi telesno.  

Tekom drugega obdobja merjenja je uĉenec vajo izvedel 64 % samostojno, 22 % delno in 14 % 

nesamostojno. Uĉenĉeva pozornost je odkrenljiva in zaradi tega je pomembno, da jo uĉitelj 

usmerja in vraĉa k izvedbi vaje.  

Razlika v rezultatih med prvim in drugim obdobjem merjenja je lahko opazna iz grafa 48, ki 

prikazuje, kako je uĉenec napredoval iz dneva v dan. Sĉasoma je bilo potrebno vse manj 

telesnega vodenja in uĉenec je bil sposoben dalj ĉasa vzdrţevati pozornost k izvedbi vaje ob 

stalni verbalni pomoĉi uĉitelja.  

 

Graf 48. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje raztezanja v 

odstotkih. 
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Trebušnjaki 

 

Graf 49. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji trebušnjakov 

v odstotkih. 

Graf 49 jasno prikazuje, da je z izvedbo vaje trebušnjakov prišlo do znaĉilnega napredka v 

izvedbi te vaje in hkrati je prišlo tudi do izboljšanja rezultata. Razlika je statistiĉno pomembna. 

Hi-kvadrat znaša 42,836, mejna vrednost MV (0,05) je 3,84. 

Tekom prvega obdobja merjenja je uĉenec M. vajo izvedel 50 % samostojno, 30 % delno in 20 % 

nesamostojno.  

Tekom drugega obdobja merjenja je dosegel naslednje rezultate: 92 % samostojno in 8 % delno.  

Graf 50 prikazuje razliko med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe 

trebušnjakov ter se lahko vidi uĉenĉev napredek, doseţen z redno vajo. S primerjavo izvedbe 

trebušnjakov vidimo, da je prišlo do znaĉilnega izboljšanja zaradi okrepitve trebušnih mišic kot 

tudi obvladovanja postopka same vaje.  
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Graf 50. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje trebušnjakov v 

odstotkih. 

 

Vaja za hrbtne mišice 

 

Graf 51. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji za hrbtne 

mišice v odstotkih. 
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Iz grafa 51 je vidno izboljšanje, ki je nastopilo z redno vadbo. Razlika je statistiĉno pomembna in 

izraĉunana s pomoĉjo hi-kvadrat testa, ki znaša 73,934, mejna vrednost MV (0,05) je 3,84. 

Tekom prvega obdobja merjenja je uĉenec vajo za hrbtne mišice izvedel 36 % samostojno, 58 % 

delno in 6 % nesamostojno. Pri tej vaji si pogosto pomaga z rokami zaradi slabo razvitih hrbtnih 

mišic. Uĉitelj ga usmerja in vodi z metodo telesnega in verbalnega vodenja.    

Uĉenec je tekom drugega obdobja merjenja vajo izvedel 94 % samostojno in 6 % delno.  

Razliko v rezultatih med prvim in drugim obdobjem merjenja lahko opazimo iz grafa 52. Uĉenec 

je sĉasoma obvladal sam proces vaje ter je na koncu drugega obdobja vajo izvajal z verbalno 

pomoĉjo in ob minimalnem telesnem vodenju. Izboljšana je tudi sama kvaliteta izvedbe vaje, in 

sicer zaradi okrepitve hrbtnih mišic.  

 

Graf 52. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje za hrbtne mišice v 

odstotkih. 
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Poĉepi 

 

Graf 53. Grafični prikaz razlik povprečnih rezultatov med prvim in drugim obdobjem merjenja pri vaji počepov v 

odstotkih. 

Iz grafa je vidna pomembna razlika med prvim in drugim obdobjem merjenja, kar kaţe, da je z 

urjenjem poĉepov prišlo do izboljšanja rezultatov. Statistiĉno pomembno razliko potrjuje hi-

kvadrat test, ki znaša 125,754, mejna vrednost MV (0,05) je 3,84. 

V prvem obdobju merjenja je uĉenec vajo samostojno izvedel 20 %, najveĉ pa je bilo delne 

izvedbe – 54 % in potem nesamostojne – 26 %. Majhen odstotek samostojne izvedbe je rezultat 

slabo razvitih mišic nog kot tudi nerazumevanja same vaje. Zato je bila potrebna uĉiteljeva 

fiziĉna in verbalna pomoĉ, da bi uĉenec obvladal sam proces in se nauĉil ĉim bolj samostojno 

izvajati vajo poĉepov. Uĉenec se zaradi teţav pri propriocepciji obĉuti negotovo, poĉepi so 

poloviĉni.  

V drugem obdobju merjenja je uĉenec M. dosegel izreden uspeh – vajo je izvedel 98 % 

samostojno in 2 % delno. Uĉenec se poĉuti sigurno in vajo izvaja z lahkoto in uravnovešenim 

tempom. Uĉitelj se še vedno nahaja v neposredni bliţini in po potrebi verbalno vodi in spodbuja 

uĉenca.  
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Izreden napredek potrjuje statistiĉno pomembna razlika in zelo visok hi-kvadrat. Kot pri vsaki 

vaji je potrebno uĉencu ponujati pomoĉ in mu dati ĉas za stabilizacijo procesa vaje. Z redno 

vadbo so okrepljene mišice nog, uĉenec je stabiliziral proces vaje.  

 

Graf 54. Grafični prikaz razlik med prvim in drugim obdobjem merjenja samostojne izvedbe vaje počepov v 

odstotkih. 
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3.5.4.3. Interpretacija hipotez  

H1.1.: Izbrani kompleks vaj pripomore k izboljšanju stanja na področju moči.  

Hipotezo smo preverjali s hi-kvadrat testom za vsakega uĉenca in za vsako vajo posebej.   

Uĉenec K.  

Uĉenec je izboljšal izvedbo naslednjih vaj moĉi: vaja raztezanja, trebušnjaki, vaja za hrbtne 

mišice in poĉepi. Izboljšanje vaj potrjuje hi-kvadrat test, ki za vajo raztezanja iznaša 24,000, za 

vajo trebušnjakov 60,709, za vajo hrbtnih mišic 56,536 in za poĉepe 89,855, mejna vrednost  MV 

(0,05) je 3,84. 

Iz tega lahko vidimo, da se je uĉenĉevo stanje na podroĉju moĉi znaĉilno izboljšalo pri vseh štirih 

vajah. Razlika v njihovi izvedbi je preverjena in statistiĉno pomembna. Lahko pa poudarimo 

najveĉji napredek, ki je viden pri vaji poĉepov.  

Uĉenka S.  

Uĉenka je napredovala in izboljšala stanje na podroĉju moĉi v vaji raztezanja in poĉepov. To 

potrjuje statistiĉno pomembna razlika, izraĉunana s hi-kvadrat testom, ki za vajo raztezanja znaša 

3,947, za poĉepe 85,714, mejna vrednost MV (0,05) je 3,84. Ĉeprav je razlika pri vaji hrbtnih 

mišic statistiĉno pomembna in hi-kvadrat znaša 10,637, gre za nazadovanje oz. za doseţene 

slabše rezultate. Najveĉji napredek je uĉenka dosegla v izvedbi poĉepov.   

Uĉenec M. 

Uĉenec je napredoval in izboljšal izvedbo naslednjih vaj moĉi: vaja raztezanja, trebušnjaki, vaja 

za hrbtne mišice in poĉepi. Statistiĉno pomembna razlika za vajo raztezanja, izraĉunana s hi-

kvadrat testom znaša 8,052, za trebušnjake 42,836, za hrbtne mišice 73,934, za poĉepe 125,754, 

mejna vrednost MV (0,05) je 3,84. 

Uĉenec je znaĉilno napredoval in izboljšal stanje na podroĉju moĉi v izvedbi vseh štirih vaj. 

Najveĉji napredek je dosegel v poĉepih. 
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Podhipotezo H1.1 potrjujem, ker je do statistiĉno pomembnega izboljšanja stanj na podroĉju 

moĉi prišlo pri 10 od skupno 12 vaj. Vsi trije uĉenci so dosegli najveĉji napredek pri izvedbi 

poĉepov. 

H1.2.: Izbrani kompleks vaj pripomore k izboljšanju stanja na področju ravnotežja. 

Uĉenec K. 

Uĉenĉevo ravnoteţje se izboljšalo pri izvedbi naslednjih vaj: hoja po deski, hoja po kamnih, hoja 

po valjih in hoja po strmini. Statistiĉno pomemben napredek potrjuje tudi hi-kvadrat test, ki znaša 

za vajo hoje po deski 6,818, hoje po kamenĉkih 6,105, hoje po valjih 5,980 in hoje po strmini 

8,333, mejna vrednost MV (0,05) je 3,84.  Izjema se je pojavila pri vaji hoje po opekah, kjer je 

doseţen slabši rezultat in hi-kvadrat znaša 9,920.  

Uĉenĉevo stanje na podroĉju ravnoteţja se je znaĉilno izboljšalo z redno vadbo v štirih od skupno 

petih vajah ravnoteţja. Najveĉji napredek je uĉenec dosegel pri izvedbi vaje hoje po strmini.  

Uĉenka S. 

Uĉenka je napredovala in stanje na podroĉju ravnoteţja se je izboljšalo v vajah hoje po deski, 

hoje po kamenĉkih, hoje po valjih in po strmini. Statistiĉno pomembno razliko potrjuje hi-kvadrat 

test, ki za vajo hoje po deski znaša 9,782, hoje po kamenĉkih 4,348, hoje po valjih 3,922, hoje po 

strmini 6,186, mejna vrednost MV (0,05) je 3,84. Pri vaji hoje po opekah je uĉenka napredovala, 

vendar ta razlika ni statistiĉno pomembna.  

Stanje na podroĉju ravnoteţja je uĉenka S. izboljšala z redno vadbo in prišlo je do statistiĉno 

pomembne razlike v štirih od skupno petih vaj, ĉeprav je izboljšanje vidno pri vseh petih vajah 

ravnoteţja. Najveĉji napredek je viden pri izvedbi vaj hoje po deski. 

Uĉenec M. 

Uĉenĉeva sposobnost vzpostavitve in vzdrţevanja ravnoteţja se je izboljšala pri vajah hoje po 

deski (hi-kvadrat znaša 38,095), hoje po kamenĉkih (hi-kvadrat je 46,095), hoje po valjih (hi-

kvadrat je 22,816), hoje po opekah (hi-kvadrat je 6,545) in hoje po strmini (hi-kvadrat je 32,637), 

mejna vrednost MV (0,05) je 3,84. 
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Iz tega lahko opazimo, da se je uĉenĉevo stanje na podroĉju ravnoteţja znaĉilno izboljšalo pri 

vseh petih vajah. Statistiĉno je najbolj poudarjeno izboljšanje pri izvedbi vaje hoje po kamenĉkih.  

Podhipotezo potrjujem, ker dobljeni rezultati govorijo, da je prišlo do izboljšanja stanja na 

podroĉju ravnoteţja. To se lahko vidi iz statistiĉno pomembnega izboljšanja pri izvedbi vaj 

ravnoteţja pri 13 od 15 vaj, ki so jih uĉenci skupaj izvedli. Najveĉji napredek je vsak uĉenec 

dosegel pri drugi vaji – uĉenec K. pri vaji hoje po strmini, uĉenka S. pri hoji po deski in uĉenec 

M. pri hoji po kamenĉkih.    

H1 : Pričakujemo, da bo prišlo do izboljšanja pri vadbi moči in ravnotežja. 

Pri vajah moĉi je pri vseh uĉencih prišlo do izboljšanja, razen pri uĉenki S. se je pojavila izjema 

pri vaji hrbtnih mišic, kjer je doseţen slabši rezultat, ter v vaji trebušnjakov, kjer ĉeprav je 

napredovala, ni doseţena statistiĉno pomembna razlika. Vsak uĉenec je izvedel štiri vaje moĉi, 

kar pomeni skupno 12 vaj, od katerih je do statistiĉno pomembnega izboljšanja prišlo pri 10 

vajah. Vsem uĉencem je skupno, da je do najveĉjega napredka prišlo prav pri vaji poĉepov.  

V vajah ravnoteţja je prav tako prišlo do izboljšanja. Izjemi sta pri uĉencu K. in uĉenki S. pri 

izvedbi vaj hoje po opekah, pri kateri je pri uĉencu K. prišlo do statistiĉno pomembnega 

poslabšanja, pri uĉenki S. pa do statistiĉno nepomembnega napredka, ki je viden v zmanjšanju 

števila nesamostojne in poveĉanjem delno samostojne izvedbe. Vsak uĉenec je izvedel 5 vaj 

ravnoteţja oz. skupno 15 vaj, od katerih je do statistiĉno pomembnega izboljšanja prišlo pri 13 

vajah. Najveĉji napredki so doseţeni pri vaji hoje po strmini (uĉenec K.), hoje po deski (uĉenka 

S.) in hoje po kamenĉkih (uĉenec M.). 

Analiza zbranih podatkov nam je pokazala, da je prišlo do izboljšanja pri vajah moĉi in 

ravnoteţja, zato hipotezo H1 potrjujem. 
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4. ZAKLJUČEK  

 

Namen diplomskega dela je bil izbrati in izvajati vaje za moĉ in ravnoteţje s tremi 12-letnimi 

otroki z avtizmom ter  na podlagi dobljenih rezultatov ugotoviti, ali obstajajo statistiĉno 

pomembne razlike pri vajah moĉi in ravnoteţja med prvim in drugim obdobjem merjenja. S 

pomoĉjo zbranih rezultatov sem preverila, kako redne vaje moĉi in ravnoteţja vplivajo na 

izvedbo le-teh ter ali je prišlo do statistiĉno pomembnega izboljšanja. V raziskavi so sodelovali 

trije otroci z avtizmom z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, stari 12 let.  

Dobljene podatke sem obdelala v programu Microsoft Excel, kjer so bile uporabljene 

kontingenĉne tabele in hi-kvadrat test. Za risanje grafov sem uporabila program Microsoft Excel, 

za prikaz tabel pa program Word.  

Preverila sem postavljene hipoteze, ki so potrdile predvidevanje, da naĉrtovane in vodene vaje za 

ravnoteţje v obliki poligona in vaje za moĉ na parterju vplivajo na izboljšanje stanja ravnoteţja in 

moĉi. Analiza rezultatov nam je pokazala, da je prišlo do statistiĉno pomembne razlike pri 10 od 

skupno 12 vaj moĉi ter pri 13 od 15 vaj ravnoteţja. Pomembno je poudariti, da za to skupino 

otrok ni bilo moţno uporabiti standardiziranih testov zaradi njihove posebnosti in je bila zato 

vsaka vaja prilagojena sposobnostim uĉencev. Da bi te navedene vaje moĉi in ravnoteţja uĉenci 

izvajali ter bili pri tem ĉim bolj samostojni in uspešni, smo vsaki od teh vaj dodali konkretno 

nalogo in s tem uĉencem v vaje prinesli razumljiv, jasen, smiseln in motivirajoĉ cilj. Tako so 

uĉenci pri vajah poligona imeli nalogo nositi in premikati predmete z enega na drugo mesto ter 

hkrati prehoditi poligon. Pri vajah moĉi so segali po valjih, jih dvigovali, premikali, odlagali in 

pospravljali.  

V nadaljevanju vadbe z uĉenci bi bilo vsekakor potrebno upoštevati rezultate tega raziskovanja 

ter izboljšati oz. nadgraditi vaje, ki so jih popolnoma ali veĉinoma obvladali. S tem bomo 

prepreĉili, da postanejo posamezne vaje uĉencem dolgoĉasne in monotone, ter bomo vedno teţili 

k napredovanju in obvladovanju novih ciljev. Predlagam, da se v nadaljnjem delu dodajajo ovire 

v poligonu, na primer pri vaji hoje po strmini in hoje po deski, ter ko bodo uĉenci samostojno in 

sigurno izvajali vaje z rotacijo (hoja po valjih in hoja po opekah), takrat bi se lahko tudi tu dodali 

novi elementi. Tudi vaje moĉi se morajo nadgrajevati in spremeniti na naĉin, da se jim poleg 
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starih, ţe obvladanih nalog dodajajo nove. Ne smemo pozabiti, da vaje gradimo na tistem, kar 

uĉenci zmorejo in znajo, in so v tem popolnoma ali delno uspešni. Zato bi bilo dobro pustiti 

nespremenjeno vsaj eno vajo, ki so jo obvladali, da s svojo samostojno izvedbo doţivijo uspeh in 

obĉutijo varnost v znani vaji.  
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6. PRILOGE  

 

PRILOGA 1:  

Tabela 2: Prikaz izvedbe vaj tekom prvega obdobja merjenja za uĉenca K. 

Tabela 3: Prikaz izvedbe vaj tekom prvega obdobja merjenja za uĉenko S. 

Tabela 4: Prikaz izvedbe vaj tekom prvega obdobja merjenja za uĉenca M.  

 

 

Legenda:  

 f- frekvenca 

 % - odstotek  

 S- samostojno / samostojna izvedba vaje 

 D- delno / delno samostojna izvedba vaje 

 N- nesamostojno/ nesamostojna izvedba vaje  

   

   



 

 
 

   Tabela 2: Prikaz izvedbe vaj tekom prvega obdobja merjenja za uĉenca K. 
                        

UĈENEC K. dnevi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKUPNO 

 VAJE  ocena f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Hoja po deski 
S 2 40 4 80 5 100 4 80 3 60 5 100 5 100 4 80 5 100 4 80 41 82 

D 2 40 1 20 0 0 1 20 2 40 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20 8 16 

N 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Hoja po 
kamenčkih 

S 3 60 4 80 5 100 4 80 4 80 4 80 5 100 5 100 5 100 4 80 43 86 

D 2 40 0 0 0 0 1 20 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20 6 12 

N 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Hoja po valjih 
S 3 60 3 60 5 100 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 5 100 4 80 40 80 

D 1 20 2 40 0 0 0 0 1 20 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 6 12 

N 1 20 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20 4 8 

Hoja po opekah 
S 3 60 3 60 4 80 4 80 5 100 5 100 4 80 3 60 5 100 5 100 41 82 

D 1 20 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20 2 40 0 0 0 0 6 12 

N 1 20 1 20 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 

Hoja po strmini 
S 4 80 4 80 5 100 4 80 5 100 5 100 5 100 4 80 5 100 5 100 46 92 

D 1 20 1 20 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 4 8 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vaja raztezanja 
S 2 40 3 60 3 60 2 40 3 60 4 80 3 60 3 60 4 80 3 60 30 60 

D 1 20 1 20 2 40 3 60 2 40 1 20 1 20 2 40 1 20 2 40 16 32 

N 2 40 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 4 8 

Počepi 
S 1 20 2 40 2 40 3 60 2 40 1 20 2 40 1 20 2 40 3 60 19 38 

D 3 60 2 40 2 40 1 20 2 40 4 80 2 40 2 40 3 60 2 40 23 46 

N 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 0 0 1 20 2 40 0 0 0 0 8 16 

Trebušnjaki 
S 1 20 1 20 3 60 2 40 1 20 3 60 3 60 2 40 4 80 3 60 23 46 

D 2 40 4 80 1 20 2 40 3 60 2 40 2 40 3 60 1 20 2 40 22 44 

N 2 40 0 0 1 20 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 

Vaja za hrbtne 
mišice 

S 0 0 1 20 2 40 2 40 2 40 2 40 3 60 3 60 3 60 3 60 21 42 

D 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 2 40 1 20 2 40 2 40 2 40 24 48 

N 2 40 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 5 10 

9
8 

 



 

 
 

 

   Tabela 3: Prikaz izvedbe vaj tekom prvega obdobja merjenja za uĉenko S.    

                        

UĈENKA S. dnevi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKUPNO 

 VAJE  ocena f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Hoja po deski 

S 4 80 5 100 5 100 3 60 4 80 4 80 5 100 4 80 4 80 5 100 43 86 

D 1 20 0 0 0 0 2 40 1 20 1 20 0 0 1 20 1 20 0 0 7 14 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hoja po 
kamenčkih 

S 3 60 4 80 5 100 4 80 4 80 5 100 4 80 5 100 5 100 5 100 44 88 

D 2 40 1 20 0 0 1 20 1 20 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 6 12 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hoja po valjih 

S 3 60 4 80 5 100 4 80 5 100 3 60 4 80 4 80 4 80 4 80 40 80 

D 1 20 1 20 0 0 1 20 0 0 2 40 1 20 1 20 1 20 1 20 9 18 

N 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Hoja po opekah 

S 3 60 4 80 5 100 3 60 4 80 3 60 5 100 4 80 4 80 4 80 39 78 

D 0 0 0 0 0 0 3 60 0 0 1 20 0 0 0 0 1 20 1 20 5 10 

N 2 40 1 20 0 0 0 0 1 20 1 20 0 0 1 20 0 0 0 0 6 12 

Hoja po strmini 

S 4 80 5 100 5 100 5 100 4 80 5 100 5 100 5 100 5 100 4 80 47 94 

D 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 3 6 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vaja raztezanja 

S 3 60 4 80 3 60 3 60 2 40 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 35 70 

D 1 20 1 20 2 40 2 40 3 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 14 28 

N 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Počepi 

S 2 40 1 20 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 3 60 2 40 20 40 

D 2 40 3 60 2 40 2 40 2 40 2 40 1 20 2 40 2 40 3 60 21 42 

N 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 2 40 1 20 0 0 0 0 9 18 

Trebušnjaki 

S 3 60 3 60 4 80 3 60 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 37 74 

D 1 20 2 40 0 0 2 40 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 11 22 

N 1 20 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

Vaja za hrbtne 
mišice 

S 3 60 4 80 3 60 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 38 76 

D 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 10 20 

N 1 20 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
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     Tabela 4: Prikaz izvedbe vaj tekom prvega obdobja merjenja za uĉenca M.   

                        

UĈENEC M. dnevi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKUPNO 

 VAJE ocena f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Hoja po deski 

S 1 20 1 20 2 40 2 40 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 4 80 25 50 

D 2 40 3 60 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 1 20 20 40 

N 2 40 1 20 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 

Hoja po 
kamenčkih 

S 2 40 3 60 3 60 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 3 60 3 60 24 48 

D 1 20 1 20 1 20 2 40 3 60 3 60 3 60 3 60 2 40 2 40 21 42 

N 2 40 1 20 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 

Hoja po valjih 

S 1 20 1 20 2 40 2 40 3 60 3 60 3 60 3 60 4 80 3 60 25 50 

D 2 40 3 60 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 1 20 2 40 20 40 

N 2 40 1 20 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 

Hoja po opekah 

S 2 40 1 20 1 20 2 40 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 2 40 23 46 

D 1 20 2 40 3 60 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 1 20 3 60 20 40 

N 2 40 2 40 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 7 14 

Hoja po strmini 

S 2 40 2 40 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 4 80 4 80 30 60 

D 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 1 20 1 20 18 36 

N 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

Vaja raztezanja 

S 1 20 1 20 3 60 3 60 2 40 2 40 2 40 2 40 3 60 3 60 22 44 

D 2 40 2 40 1 20 1 20 2 40 2 40 2 40 3 60 2 40 2 40 19 38 

N 2 40 2 40 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 9 18 

Počepi 

S 0 0 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 2 40 10 20 

D 3 60 3 60 2 40 2 40 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 2 40 27 54 

N 2 40 1 20 2 40 2 40 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 13 26 

Trebušnjaki 

S 3 60 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 3 60 3 60 3 60 3 60 25 50 

D 1 20 1 20 2 40 2 40 2 40 2 40 1 20 1 20 1 20 2 40 15 30 

N 1 20 2 40 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 0 0 10 20 

Vaja za hrbtne 
mišice 

S 1 20 1 20 2 40 1 20 2 40 2 40 2 40 2 40 3 60 2 40 18 36 

D 3 60 3 60 3 60 4 80 3 60 3 60 3 60 3 60 2 40 2 40 29 58 

N 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 3 6 

1
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PRILOGA 2:  

 

Tabela 5: Prikaz izvedbe vaj tekom drugega obdobja merjenja za uĉenca K. 

Tabela 6: Prikaz izvedbe vaj tekom drugega obdobja merjenja za uĉenko S. 

Tabela 7: Prikaz izvedbe vaj tekom drugega obdobja merjenja za uĉenca M.  

 
 

Legenda:  

 f- frekvenca 

 % - odstotek  

 S- samostojno / samostojna izvedba vaje 

 D- delno / delno samostojna izvedba vaje 

 N- nesamostojno/ nesamostojna izvedba vaje  



 

 
 

                     

     Tabela 5: Prikaz izvedbe vaj tekom drugega obdobja merjenja za uĉenca K.   

                        

UĈENEC K. dnevi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKUPNO 

 VAJE ocena f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Hoja po deski 

S 4 80 5 100 5 100 5 100 4 80 5 100 4 80 5 100 5 100 5 100 47 94 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 2 4 

N 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Hoja po 
kamenčkih 

S 5 100 5 100 4 80 5 100 5 100 5 100 4 80 5 100 5 100 5 100 48 96 

D 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 2 4 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hoja po valjih 

S 4 80 5 100 5 100 3 60 5 100 5 100 5 100 5 100 4 80 5 100 46 92 

D 0 0 0 0 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 3 6 

N 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Hoja po opekah 

S 0 0 0 0 3 60 5 100 4 80 5 100 3 60 2 40 5 100 4 80 31 62 

D 1 20 3 60 2 40 0 0 1 20 0 0 2 40 3 60 0 0 1 20 13 26 

N 4 80 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 

Hoja po strmini 

S 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 50 100 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vaja raztezanja 

S 1 20 4 80 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 45 90 

D 4 80 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počepi 

S 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 50 100 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trebušnjaki 

S 3 60 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 48 96 

D 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

N 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Vaja za hrbtne 
mišice 

S 5 100 3 60 5 100 4 80 4 80 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 46 92 

D 0 0 2 40 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
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   Tabela 6: Prikaz izvedbe vaj tekom drugega obdobja merjenja za uĉenko S.    

                        

UĈENKA S. dnevi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKUPNO 

 VAJE ocena f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Hoja po deski 

S 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 4 80 5 100 5 100 5 100 5 100 49 98 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hoja po 
kamenčkih 

S 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 3 60 5 100 5 100 5 100 5 100 48 96 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hoja po valjih 

S 4 80 4 80 5 100 5 100 5 100 5 100 4 80 5 100 4 80 4 80 45 90 

D 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20 1 20 4 8 

N 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Hoja po opekah 

S 3 60 2 40 5 100 5 100 4 80 5 100 4 80 3 60 4 80 4 80 39 78 

D 0 0 3 60 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20 2 40 1 20 1 20 9 18 

N 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

Hoja po strmini 

S 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 50 100 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vaja raztezanja 

S 2 40 2 40 3 60 4 80 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 41 82 

D 2 40 3 60 2 40 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 

N 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Počepi 

S 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 50 100 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trebušnjaki 

S 5 100 4 80 5 100 3 60 5 100 3 60 3 60 4 80 5 100 5 100 42 84 

D 0 0 1 20 0 0 2 40 0 0 2 40 2 40 1 20 0 0 0 0 8 16 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vaja za hrbtne 
mišice 

S 0 0 2 40 3 60 3 60 2 40 3 60 3 60 4 80 3 60 4 80 27 54 

D 1 20 3 60 1 20 2 40 1 20 2 40 2 40 1 20 2 40 1 20 16 32 

N 4 80 0 0 1 20 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 
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   Tabela 7: Prikaz izvedbe vaj tekom drugega obdobja merjenja za uĉenca M.   

                        

UĈENEC M. dnevi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SKUPNO 

 VAJE ocena f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Hoja po deski 

S 2 40 5 100 4 80 4 80 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 45 90 

D 1 20 0 0 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 

N 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

Hoja po 
kamenčkih 

S 5 100 4 80 5 100 5 100 5 100 4 80 5 100 5 100 3 60 5 100 46 92 

D 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2 40 0 0 4 8 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hoja po valjih 

S 2 40 4 80 5 100 4 80 4 80 3 60 4 80 5 100 5 100 5 100 41 82 

D 2 40 1 20 0 0 1 20 0 0 2 40 1 20 0 0 0 0 0 0 7 14 

N 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

Hoja po opekah 

S 1 20 3 60 4 80 4 80 3 60 3 60 2 40 5 100 3 60 4 80 32 64 

D 1 20 2 40 1 20 1 20 2 40 2 40 2 40 0 0 2 40 1 20 14 28 

N 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 4 8 

Hoja po strmini 

S 3 60 5 100 5 100 5 100 5 100 4 80 5 100 5 100 5 100 5 100 47 94 

D 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

N 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Vaja raztezanja 

S 0 0 1 20 2 40 4 80 4 80 3 60 4 80 4 80 5 100 5 100 32 64 

D 0 0 3 60 3 60 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 0 0 0 0 11 22 

N 5 100 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 

Počepi 

S 5 100 5 100 4 80 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 49 98 

D 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trebušnjaki 

S 4 80 5 100 5 100 4 80 5 100 4 80 5 100 4 80 5 100 5 100 46 92 

D 1 20 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20 0 0 1 20 0 0 0 0 4 8 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vaja za hrbtne 
mišice 

S 5 100 5 100 5 100 5 100 4 80 4 80 4 80 5 100 5 100 5 100 47 94 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 3 6 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PRILOGA 3: Tabela mejnih vrednosti Hi-kvadrat 

 

Pridobljeno iz: Petz, B. (1997). Osnovne statistiĉke metode za nematematiĉare. III. dopunjeno 

izdanje. Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 369.  


