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POVZETEK  

 

Gibanje je ena izmed osnovnih človekovih dejavnosti, potreb. Z razvojem gibanja je 

povezan razvoj celega človeka – tako govorni razvoj, kognitivni razvoj, čustveni in 

socialni razvoj. Skozi gibanje pridobivamo življenjske izkušnje, ki so pomembne za 

vsa področja človekovega življenja. Namen diplomskega dela je bil raziskati gibalne 

sposobnosti, njihov razvoj in izsledke raziskav na področju gibalnega razvoja otrok in 

mladine na področju Slovenije. Na osnovnih in srednjih šolah namreč s pomočjo 

športnovzgojnega kartona (v nadaljevanju ŠVK) vsako leto ocenjujejo telesni in 

gibalni razvoj otrok, kjer lahko spremljamo tudi določena odstopanja. Spremljanje je 

pomembno za nadaljnje načrtovanje dela z otroki na gibalnem področju.  

 

V empiričnem delu diplomskega dela sem na OŠ Breg izbrala učence od 2. do 9. 

razreda, ki so v lanskem šolskem letu 2014/2015 dosegli podpovprečne rezultate 

(vrednost XT pod 46) v okviru testiranja s pomočjo ŠVK. Izbrane učence sem 

testirala tudi s pomočjo testnega inštrumentarija ABC gibanja 2, ki je prav tako 

inštrumentarij za preverjanje gibalnih sposobnosti. Predvidevali smo, da bodo učenci, 

ki dosegajo podpovprečne rezultate pri testiranju s pomočjo ŠVK, prav tako dosegali 

podpovprečne rezultate pri testiranju s pomočjo ABC gibanja 2, vendar pa  hipoteze 

nismo mogli potrditi. 

 

 

Ključne besede: gibalne sposobnosti, športnovzgojni karton, ABC gibanja 2  
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EVALUALUATION OF MOTOR ABILITIES WITH SPORT CHART AND ABC 

MOVEMENT 2 

 

ABSTRACT 

 

Movement is one of the basic human activity needs. The human development is 

linked to the development of movement which is responsible for language, cognitive, 

emotional and social development. A person obtains life experiences through 

movement, which are relevant to all areas of human life. The purpose of the thesis 

was to investigate motor abilities, their development and research findings in the field 

of motor development of children and youth in Slovenia. In elementary and 

secondary schools, we measure with the help of sport charts, pupil physical and 

motor development. The experts can also follow the deviation from the expected 

mean. Monitoring their development and condition is important for further planning of 

work on the motor field. 

In the empirical part of the thesis I chose Primary School Breg. I chose pupils from 

2nd to 9th grade, who reached in the school year 2014/2015 below-average results 

(the value of XT fewer than 46) at sport chart testing. Selected pupils were also 

tested using test instruments ABC movement 2, which is also one of the instruments 

for testing the motor abilities among children. It was assumed that students, who 

reached below-average results at sport chart tests, will also achieve below-average 

results at the ABC movement 2 testing, but we could not confirm the hypothesis. 

 

 

Key words: motor abilities, sport chart, ABC movement 2 
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1. UVOD 

 

Gibanje je ena izmed osnovnih človekovih dejavnosti, potreb. Z razvojem gibanja je 

povezan celoten razvoj človeka – tako kognitivni, čustveni in socialni razvoj. Skozi 

gibanje pridobivamo življenjske izkušnje, ki so pomembne za vsa področja 

človekovega življenja. Gibanje predstavlja orodje že dojenčku, da spoznava svet 

okrog sebe. Igra je tista, ki povezuje otroke med sabo in tako skrbi za socialni stik, 

razvija ustvarjalnost in nadgrajuje znanje. Gibanje je na tak način zabavno, v otroku 

vzbuja pozitivna čustva in občutke, hkrati pa razvija pozitivno samopodobo in 

samozavest. Gibanje pozitivno vpliva na zdrav razvoj otroka oziroma mladostnika, 

prav tako pa ostaja pomembno tudi v odraslosti.  

 

Osnove gibanja so gibalne sposobnosti, ki so odgovorne za izvedbo človekovega 

gibanja in so hkrati skupek notranjih dejavnikov, ki so odgovorni za razlike v 

človekovi gibalni učinkovitosti. V razvoju gibanja in gibalnih sposobnosti včasih pride 

do večjih časovnih odstopanj ali pa do določene faze sploh ne pride. Takrat lahko 

pride do razvojnih primanjkljajev ali tudi motenj gibanja.   

 

Gibalno ovirani otroci so pri nas opredeljeni s Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami. Gibalno ovirani 

otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali 

perifernega živčevja, zato imajo težave pri vključevanju v različne dejavnosti. Glede 

na stopnjo oviranosti jih razlikujemo z lažjo, zmerno težko in težjo gibalno oviranostjo. 

Poleg gibalno oviranih, ki jih prepoznamo že zelo zgodaj, pa se nekatere težave, 

povezane z gibanjem, začnejo kazati šele v šoli. Ti otroci so opredeljeni kot  otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in imajo težave na področju 

finomotoričnih in grafomotoričnih spretnostih ter vidno motorične koordinacije 

(http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf). 

http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf
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Velikokrat so ti primanjkljaji celo prezrti in lahko otrokom povzročajo velike težave pri 

učenju in ostalem šolskem delu. Vse to ogroža otrokov socialni in čustveni razvoj. 

 

Pomembno je, da primanjkljaje – tako na gibalnem kot tudi celotnem otrokovem 

razvoju – odkrijemo v čim zgodnejšem razvojnem obdobju. S tem otroku olajšamo 

šolanje in se izognemo težavam, s katerimi se srečujejo ti otroci. Za diagnosticiranje 

imamo na voljo različne diagnostične vprašalnike, preizkuse in teste. Spremljanje 

gibalnega razvoja je izjemno pomembno za nadaljnje načrtovanje dela z otroki na 

gibalnem področju. 

 

V osnovnih in srednjih šolah se že 26. leto zapored izvaja spremljanje in vrednotenje 

gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti s pomočjo testnega inštrumentarija –

športnovzgojni karton (v nadaljevanju ŠVK). S ŠVK spremljamo otrokov telesni in 

gibalni razvoj, njegov napredek in morebitna odstopanja od povprečja tako navzgor 

kot navzdol (Strel in sodelavci, 1996). Velikokrat testiranje za športnovzgojni karton 

učitelji in učenci jemljejo zgolj kot obveznost, kar je velika napaka, saj je ŠVK zelo 

uporaben diagnostični pripomoček za ugotavljanje primanjkljajev na posameznih 

področjih gibalnega razvoja. S ŠVK lahko odkrijemo gibalna odstopanja od povprečja 

ravno pri otrocih s skritimi gibalnimi primanjkljaji, kar je izrednega pomena za 

nadaljnje delo z otrokom. 

 

Na področju spremljanja in vrednotenja gibalnih sposobnosti poznamo tudi druge 

inštrumentarije. Eden takšnih je tudi Baterija za oceno otrokovega gibanja (v originalu 

Movement Assessment Battery for Children) oziroma na kratko ABC gibanja. ABC 

gibanja je v svetu zelo priznan inštrument za ugotavljanje in merjenje gibalnih 

sposobnosti. Namenjen je prepoznavanju in opisovanju manj učinkovitega gibanja 

otrok, starih od 4 do 12 let. S standardiziranim testom ABC gibanja dobimo 

objektivne kvantitativne podatke o otrokovem gibanju in skupni rezultat dosežkov 

otroka (Henderson in Sugden, 2005). 
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Novejša različica ABC gibanja 2 ima tudi slovenske norme in je prav tako kot ABC 

gibanja namenjena različnim strokovnjakom s področja izobraževanja, in sicer 

specialnim pedagogom, psihologom, učiteljem športne vzgoje, razrednim učiteljem in 

delavcem s področja zdravstva, kot so npr. pediatri, psihologi, fizioterapevti, delovni 

terapevti in logopedi. Skratka test je primeren za vse, ki delajo z otroki. ABC gibanja 

2 preverja in vrednoti spretnost rok, ciljanje in lovljenje ter statično in dinamično 

ravnotežje. Test nam kaže, ali se pojavljajo težave izključno na katerem od naštetih 

področij. Namenjen je prepoznavanju in opisovanju manj učinkovitega gibanja otrok, 

starih od 3 do 16 let. ABC gibanja 2 vključuje poleg priročnika še dva merska 

pripomočka: test ABC gibanja (gradivo za izvedbo in zvezke za zapisovanje za tri 

starostne skupine otrok) in vprašalnik (Henderson, Sugden in Barnett, 2014). 

 

Zelo pomembno je, da rezultatov testiranja s ŠVK ne pospravimo v omaro, ampak jih 

uporabimo kot presejalni pripomoček za ugotavljanje primanjkljajev pri gibalnem 

razvoju. Na podlagi rezultatov ŠVK izvedemo pri otroku še dodatne diagnostične 

teste, če smo za to usposobljeni, ali pa napotimo otroka k strokovnjakom, ki se 

ukvarjajo z diagnosticiranjem. Na tem mestu lahko uporabimo bolj specifični 

diagnostični inštrumentarij, npr. ABC gibanja 2. Prej kot odkrijemo določene težave 

pri otroku, prej mu bo lahko omogočena strokovna obravnava, posledično pa tudi 

prilagojene metode dela, ki vodijo k uspešnemu, zadovoljnemu in srečnemu otroku.  
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1. OTROK IN GIBANJE 

 

Nekoč je otrok skozi igro posnemal svoje starše, ko so metali palice, kopja, se borili z 

divjimi zvermi in delali za preživetje. Preko igre je torej človek spoznaval načine 

preživetja ter načine za popestritev življenja. Obenem so na tak način vzgajali svoje 

otroke in jih pripravljali na življenje, kjer je bila pogosto na urniku tudi vadba različnih 

veščin. Živeli so v naravi in v tesnem stiku z njo (Verdev, 2008). 

 

Danes so ljudje že precej odmaknjeni od narave in naravnega načina življenja. 

Gibanje, ki je vzporedno z razumom ločilo človeka od živalskega sveta in ki je v 

preteklosti odigralo pomembno vlogo v razvoju človeške vrste, je danes ogroženo 

(Verdev, 2008). Razvoj tehnologije je prinesel druge prostočasne dejavnosti, ki pa 

večinoma ne vključujejo gibanja in športa. Življenje brez gibanja je postalo tako rekoč 

normalno, čeprav je gibanje ena osnovnih bioloških potreb (Pistotnik, 1999). Zaradi 

tega so se pojavili novi problemi, predvsem zdravstveni. Najpogostejše so bolezni 

srca in ožilja, debelost, motnje v presnovi, motnje lokomotornega aparata, slaba 

telesna drža, posledično pa tudi nekatere sodobne psihične motnje (Verdev, 2008). 

 

Kljub temu pa se je v današnji generaciji pojavil drug fenomen, ki prakticira 

rekreativni šport, ta posega v vse veje družbe, vključuje posameznike ali skupine in 

vse sloje prebivalstva. Razvoj športna in športne rekreacije lahko razumemo kot 

iskanje poti, kako »zdraviti« porušeno ravnovesje in preiti na stabilno stanje, kot ga je 

bil človek navajen v preteklosti (Verdev, 2008). 

 

Gibanje je dihanje, spoznavanje zunanjega sveta, medsebojno komuniciranje, 

učenje, hranjenje, delo … Gibanje je vtkano v vsak najmanjši delček človekovega 
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življenja. Gibalna učinkovitost človeka pa je produkt usvojenosti gibanja in gibalnih 

sposobnosti (Škof, 2007). 

 

2.1.1. RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK 

 

Otrokov celostni razvoj je odvisen od njegovega socialnega, čustvenega, 

kognitivnega, telesnega in gibalnega razvoja. Vse komponente celostnega razvoja se 

razvijajo v soodvisnosti ena od druge (Zurc, 2006). 

 

2.1.1.1.  Socialni razvoj 

 

Socialni razvoj je eno izmed osrednjih področij človekovega razvoja (Zurc, 2006). 

Socialni razvoj je voden in usmerjen proces, s pomočjo katerega otrok razvije svoje 

obnašanje, ki bi naj bilo sprejeto s strani skupine, ki ji pripada (Doupona Topič in 

Petrović, 2007). Socialni razvoj je odvisen od gibalnega, intelektualnega in 

čustvenega razvoja (Zurc, 2008). V obdobju poznega otroštva gibalna aktivnost 

vpliva na otrokov socialni razvoj, saj je gibalna aktivnost ena poglavitnih otrokovih 

dejavnosti tega obdobja, gibanje pa omogoča stike z drugimi in je naravni 

spodbujevalec socialnega razvoja (Zurc, 2006). Velik vpliv na socialni razvoj ima tudi 

okolje. Otrokovo socialno okolje se po 3. letu starosti vse bolj širi in otrok veliko časa 

preživi z drugimi otroki, kjer se uri v komunikaciji, empatiji, reševanju problemov. V 

skupini se počuti varnega, uči se pravil vedenja in medsebojnih odnosov. 

 

V zgodnjem otroštvu se z igro razvijajo otrokove kompetence in samopodoba. S 

pomočjo igre se otrok nauči komunicirati, izražati in nadzorovati čustva ter vedenje, 

sodelovati z drugimi. Otrok s pomočjo gibalnih iger čustveno dozoreva in pridobiva 

socialne spretnosti, kar pa pozitivno vpliva na njegovo samopodobo (Pišot in 

Planinšec, 2005). 
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2.1.1.2.  Čustveni razvoj 

 

Otrok od rojstva naprej doživlja in izraža različna čustva. Izražanje čustev je v 

zgodnjem otroštvu spontano. Čustvo veselje je pogosto izraženo – izražajo ga s 

smehom, sproščenostjo in gibalnimi odzivi. Med negativnimi čustvi v otroštvu 

prevladujejo strah, jeza in zaskrbljenost. Z odraščanjem naraščajo sposobnosti 

čustvenega izražanja, obvladovanja čustev in prepoznavanja čustev pri drugih. 

Spreminja se tudi moč doživljanja in izražanja čustev. Za otroke je značilno, da lahko 

hitro prehajajo med različnimi čustvenimi stanji, z leti pa izpopolnijo nadzor nad 

izražanjem čustev. S pozitivnimi čustvi otrok v okolje oddaja pozitivne vibracije in s 

tem raste njegova pozitivna samopodoba. Če so pri otroku stalno prisotna negativna 

čustva, to slabo vpliva na njegov gibalni, kognitivni in socialni razvoj (Pišot in 

Planinšec, 2005). Gibanje ima pozitiven učinek na otrokov čustveni razvoj, 

pomembno vpliva predvsem na razvoj otrokove samopodobe (telesne značilnosti, 

zunanji videz, gibalne zmogljivosti). Otroci lahko vrednotijo samega sebe in druge 

preko gibanja. Če je otrok vključen v neko športno aktivnost, ima možnost, da o sebi 

oblikuje pozitivno mnenje (Zurc, 2008). 

 

2.1.1.3.  Kognitivni razvoj 

 

Kognitivni razvoj otroka vključuje intelektualne procese, kot so: zaznavanje, 

predstavljanje, presojanje, sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov, ki 

omogočajo mišljenje, odločanje in učenje (Pišot in Planinšec, 2005). Strokovnjaki 

zato priporočajo, da se gibalnih aktivnosti naj ne bi posluževali samo zaradi 

telesnega in gibalnega razvoja, temveč tudi v namen čustvenega, socialnega in 

kognitivnega razvoja (Zurc, 2008). 

 

Kognitivni razvoj je povezan s čustvenim, socialnim in gibalnim razvojem. Obstaja 

več teorij kognitivnega razvoja, med najbolj znanimi je Piagetova. Vsaka stopnja je 

kompleksnejša od prejšnje in je nujna za naslednjo, prva stopnja pa je osnova za 

vse ostale stopnje. Vsaka stopnja predstavlja otrokovo razumevanje stvarnosti v 
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tistem obdobju (Pišot in Planinšec, 2005). Stopnje kognitivnega razvoja po Piagetu 

so naslednje: senzomotorična (zaznavno-gibalna stopnja) do 2. leta starosti, 

predoperativna stopnja od 2. do 7. leta, konkretnooperativna stopnja od 7. do 12. 

leta in formalnooperativna od 12. do 15. leta. Z razvojem se otrokove miselne sheme 

postopno spreminjajo iz gibalnih akcij v mentalne operacije. Pri tem se spreminjajo 

miselne strukture (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

2.2. GIBALNI RAZVOJ 

 

Razvoj vseh področij otroka poteka po določenih fazah z določenimi značilnostmi. 

Razvoj poteka normalno, dokler gre otrok skozi vse faze, pri čemer so manjši časovni 

zamiki popolnoma normalni. Če se pojavijo pri določenih fazah razvoja močna 

časovna odstopanja ali pa do določene faze sploh ne pride, to kaže na razvojni 

primanjkljaj. Napačno je razmišljanje, da je hiter potek razvoja ali celo preskakovanje 

faz dober za otroka, kar velja za vsa področja razvoja. Posebne spodbude in vaje 

potrebujejo le otroci, pri katerih zdravniki oziroma pediatri opazijo določene razvojne 

primanjkljaje ali motnje gibanja (Pauli, 1996).  

 

Gibalni razvoj je proces, ki se kaže v spremembah gibalnega obnašanja v različnih 

obdobjih človekovega življenja. Osnovni gibalni vzorci so genetsko pogojeni. 

Pridobivamo jih z izkušnjami, nato jih lahko še izpopolnjujemo (Žvan in Škof, 2007). 

Gibalni razvoj je v neposredni povezavi s telesnim razvojem, oba pa sta odvisna od 

količine in kakovosti gibalnih izkušenj. Z raziskavami so potrdili, da na otrokov gibalni 

razvoj vplivajo dednost, okolje in samodejavnost. Prav tako vpliva na otrokovo 

gibalno in športno aktivnost ter s tem na razvoj gibalnih sposobnosti socialni status 

otrokovih staršev. Otroci, ki se redno ukvarjajo s športom, prej in boljše razvijejo 

gibalne sposobnosti. Za pridobivanje gibalnih sposobnosti je najpomembnejše 

obdobje v nižjih razredih osnovne šole (Zurc, 2008).  
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Gibalni razvoj poteka po posameznih stopnjah in je povezan s telesnim, kognitivnim, 

čustvenim in socialnim razvojem ter je odvisen od starosti. Nanj vplivajo genetski in 

okoljski dejavniki. Da gibalni razvoj poteka brez zapletov, mora biti ustrezno razvit 

otrokov mišični, živčni in zaznavni sistem. Z gibalnim razvojem se razvijajo tako 

gibalne sposobnosti kot gibalne spretnosti (Videmšek in Pišot 2007). 

 

2.2.1. FAZE IN STOPNJE GIBALNEGA RAZVOJA  

 

Gibalne razvojne stopnje imajo svoje zaporedje in potekajo po vnaprej določenem 

vrstnem redu, odvisne pa so od zrelosti živčevja, kosti in mišic (Žvan in Škof, 2007). 

Stopnje gibalnega razvoja se kažejo v kontinuiranih spremembah motoričnega 

vedenja in gibalnih spretnosti. Najprej gibalni razvoj poteka v cefalno-kavdalni smeri, 

kar pomeni, da lahko otrok najprej nadzira glavo, nato trup, roke in na koncu noge. 

Gibalni razvoj v proksimo-distalni smeri pa pomeni, da otrok najprej nadzira tiste dele 

telesa, ki so bližje hrbtenici, kasneje pa tiste, ki so od hrbtenice oddaljeni (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). V teh stopnjah večinoma vsi otroci razvijejo enako vedenje 

pri približno enaki starosti, vendar pa je vsak individuum, zato se lahko posamezne 

stopnje pojavijo z rahlim zamikom. Vsaka stopnja je seveda pogoj, da se razvije 

naslednja stopnja (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Preglednica 1: Faze in stopnje gibalnega razvoja  
(povzeto po Gallahue in Ozmun, 1998)  

Faza  Stopnja  

motoričnega Starost gibalnega Značilnosti faze 

razvoja  razvoja  
    

 prenatalno stopnja V prvi fazi človekovega gibalnega 

 obdobje–4.  vkodiranja razvoja so pogosti refleksni gibi, ki 

Refleksna  mesec (zbiranja) jih samodejno sprožijo zvok, 

gibalna faza  informacij svetloba, gibi. Reflekse nadzorujejo 

 4. mesec–1. stopnja subkortikalni možganski centri. Pri 

 leto dekodiranja dojenčku se pojavlja 27 refleksov, 

  (procesiranja) od katerih jih nekaj sčasoma izgine. 
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  informacij  

 1.–2. leto stopnja Rudimentalni gibi so začetni, 

  inhibicije nepopolni gibi. Ta faza poteka v 

  refleksov, dveh stopnjah: 

Rudimentalna  predkontrolna a) stopnja inhibicije refleksov (z 

gibalna faza  stopnja razvojem vedno več refleksov 

   izginja); 

   b) predkontrolna stopnja (okrog 

   1. leta začne otrok svoje gibe  

   lažje nadzorovati). 
    

 2.–3. leto začetna stopnja Otroci preizkušajo svoje gibalne 

 4.–5. leto osnovna stopnja sposobnosti in zmeraj bolj povezano 

Temeljna 6.–7. leto zrela stopnja izvajajo gibe. Da otrok v tej fazi 

gibalna faza   usvoji ustrezne gibalne veščine, 

   potrebuje ustrezno spodbudo iz 

   okolja. 

    

    

 7.–10. leto splošna stopnja Do 10. leta starosti otrok razvije 

 11.–13. leto specifična temeljne gibalne sposobnosti. Vse 

  stopnja bolj specializirane gibe se nauči 

 od 14. leta specializirana izvajati nadzorovano, hitreje in 

Specializirana naprej stopnja natančneje. V vseh dejavnostih je 

(športna)   zmeraj bolj spreten. Izboljšujejo se 

gibalna faza   rekreacijski čas, koordinacija in 

   hitrost gibanja. V tem obdobju bi naj 

   otroku zagotovili pestro izbiro 

   različnih dejavnosti. 
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2.2.2. GIBALNE SPOSOBNOSTI 

 

Gibanje človeka je odvisno od njegovih sposobnosti, ki so naravne danosti in so 

odvisne od delovanja sistemov v njegovem telesu, od značilnosti, kot so zunanji 

videz in njegove reakcije na okolje, ter od spretnosti, ki so pridobljena gibalna znanja 

s pomočjo učenja in vadbe (Pistotnik, 2011).  

 

Gibalne sposobnosti so sposobnosti, ki so odgovorne za izvedbo gibanja človeka. 

Prav tako na to vpliva skupek notranjih dejavnikov, ki so odgovorni za razlike v 

človekovi gibalni učinkovitosti. Gibalne sposobnosti so prirojene in pridobljene, 

vendar se razlikujejo za vsako gibalno sposobnost posebej. Ob rojstvu so nam torej 

že dane zasnove, ki opredeljujejo, do katere stopnje se posamezne sposobnosti 

lahko razvijejo ob normalni rasti in razvoju, s treningom ali ustrezno gibalno 

aktivnostjo pa lahko dane možnosti v razvitosti tudi presežemo (Pistotnik 2011).  

 

Po klasični delitvi obstajajo štiri bazične gibalne sposobnosti: moč, hitrost, spretnost 

in vzdržljivost. Nomotetična delitev v osnovi opredeljuje šest primarnih gibalnih 

sposobnosti: gibljivost, moč, koordinacija, hitrost, ravnotežje in preciznost. 

Vzdržljivost Pistotnik (2003) uvršča med funkcionalne sposobnosti. Raven gibalnih 

sposobnosti mladine se tako v svetu kot tudi v Sloveniji spreminja in prilagaja načinu 

in potrebam življenja. Zaradi manj telesne dejavnosti in preveč permisivnosti v vzgoji 

– tudi športni vzgoji – prihaja do izpuščanja telesno pomembnejši gibalnih vzorcev, 

kar pa lahko dolgoročno ogroža zdravje (Škof, 2010).  

 

Gibalnih sposobnosti ni mogoče meriti niti ocenjevati neposredno, ampak le 

posredno z dosežki posameznikov v določenih nalogah oziroma testih. Za ta namen 

so sestavljene točno določene gibalne naloge, ki so merljive. Testi morajo biti kar 

najbolj preprosti, da je vpliv gibalnih znanj čim manjši (Ismail, 1976). Enako trdi tudi 

Strel (1996), da so gibalne sposobnosti tiste sposobnosti, ki kažejo razlike v gibalni 

učinkovitosti posameznikov. Merimo in ocenjujemo jih lahko le posredno z dosežki 
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posameznikov v določenih nalogah in z določenimi testi. Ugotavljanje, vrednotenje in 

spremljanje gibalnih sposobnosti je možno le z ustreznimi statističnimi postopki. 

Gibalne sposobnosti so skrite razsežnosti, ki jih merimo in ocenjujemo posredno z 

merskimi postopki, testi. Ti morajo biti veljavni, zanesljivi, občutljivi in ekonomični 

(Strel in sodelavci, 2007).  

 

Poznamo šest primarnih gibalnih sposobnosti: koordinacijo, moč, hitrost, preciznost, 

gibljivost in ravnotežje.  

 

Gibalne sposobnosti so me seboj zelo povezane in odvisne, kar lepo prikazuje tudi 

Bösov model gibalnih sposobnosti, ki je prikazan na spodnji sliki. 

 

 

Slika 1: Bösov model gibalnih sposobnosti  
Vir: Planinšec, 1999 
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2.2.2.1. Koordinacija  

 

Koordinacijo potrebujemo za učinkovito oblikovanje in izvajanje kompleksnejših 

gibalnih nalog. Kaže se kot učinkovita realizacija časovnih, prostorskih in dinamičnih 

dejavnikov gibanja. Pri tem pa v telesu potekata dva različna procesa. Najprej poteka 

načrtovanje gibanja, nato pa njegova izvedba v določenih okvirjih zastavljenega 

načrta, ki jih zahtevajo pogoji v okolju, kjer se gibanje izvaja (Pistotnik, 2011). 

 

Pistotnik (2011) navaja pet osnovnih značilnosti koordiniranega gibanja: 

- pravilnost (natančnost/ustreznost izvedbe gibov); 

- pravočasnost (časovna usklajenost gibov oziroma ustrezno zaporedje 

gibov);  

- racionalnost (ekonomičnost izvedbe gibov); 

- izvirnost (samoiniciativnost v prilagajanju gibanja različnim zahtevam);  

- stabilnost (zanesljivost; identičnost izvedbe v ponavljanjih – stalnost). 

 

2.2.2.2. Moč  

 

»Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih 

sil« (Pistotnik, 1999, str. 44). Moč človeka je produkt sile in hitrosti. V mišici se ob 

delovanju sile kemična energija pretvarja v mehansko in toplotno energijo, pri čemer  

se pojavi sprememba – mišica se napne ali skrči. Dejstvo je, da gibanje brez moči ne 

more obstajati in zaradi tega je moč najbolj raziskana gibalna sposobnost.  

 

Pojavne oblike moči: 

- splošna in specifična moč (vidik deleža telesa, s katerim premagujemo 

obremenitev);  

- statična in dinamična moč (vidik značilnosti mišičnega krčenja);  

- maksimalna in eksplozivna moč, vzdržljivost v moči (Ušaj, 2003) 

in 
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- repetitivna moč – ponavljajoče se premagovanje zunanjih sil in sposobnost 

opravljanja dalj časa trajajočega dela, z izmeničnim krčenjem in sproščanjem 

mišic; 

- statična moč – sposobnost za dolgotrajno mišično napenjanje oziroma 

sposobnost zadrževanja položaja (Pistotnik, 2011). 

 

Dejavnike, ki pogojujejo moč, Pistotnik (2011) strne v štiri skupine: 

- morfološki dejavniki telesa: oblikovnost telesa;  

- funkcionalni dejavniki: fiziološki sistemi telesa;  

- psihološki dejavniki: psihološka stanja in  

- biološki dejavniki: naravne zakonitosti (prav tam, str. 46).  

 

2.2.2.3. Hitrost  

 

Hitrost je sposobnost izvedbe giba z največjo frekvenco ali v najkrajšem možnem 

času. Pomembna je pri gibanju na kratke razdalje s cikličnim gibanjem in pri gibanju, 

ki zahteva hitro izvedbo posameznega giba (Pistotnik, 1999). Hitrost je največja 

hitrost gibanja, ki je posledica delovanja lastnih mišic (Ušaj, 2003). 

 

Dejavniki, ki vplivajo na hitrost: 

- fiziološki dejavniki, ki so povezani z delovanjem živčnega sistema;  

- biološki dejavniki, ki so povezani s sestavo mišičnega tkiva;  

- psihološki dejavniki, ki vplivajo na odzivnost posameznika;  

- morfološke značilnosti telesa (predvsem pri hitrem premikanju telesa); 

- nivo ostalih gibalnih sposobnosti (Pistotnik, 2011).  

 

Osnovne pojavne oblike hitrosti: 

- hitrost reakcije (sposobnost hitrega gibalnega odziva na neki signal); 

- hitrost preprostega giba (sposobnost premika dela telesa na določeni poti v 

najkrajšem možnem času); 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                                      Jurgec Andreja; diplomsko delo 

 

 

 

- 22 - 

- hitrost alternativnih gibov – frekvenca gibov (sposobnost hitrega ponavljanja 

gibov s konstantno amplitudo) (Pistotnik, 2011). 

 

2.2.2.4. Preciznost  

 

Sposobnost za natančno določitev smeri in sile pri usmeritvi telesa proti želenemu 

cilju v prostoru imenujemo preciznost (natančnost). Pomembna je pri gibanju, kjer je 

treba zadeti neki cilj (tarčo), ali pri gibanju, kjer je izvedba določena po neki tirnici. 

Kot o ravnotežju imamo tudi o preciznosti le malo informacij, saj je dokaj slabo 

raziskana (Frostig, 1998). Avtorica prav tako poudarja, da otroci, ki slabše nadzirajo 

svoje gibanje, pogosto tudi pomanjkljivo nadzirajo svoje vedenje. 

 

“Preciznost ali natančnost je sposobnost določitve prave smeri in intenzivnosti pri 

zadevanju ali pri gibanju v prostoru” (Pistotnik, 2011, str. 117). Preciznost izstopa pri 

tistih nalogah, kjer je treba zadeti neki cilj, in tam, kjer poteka gibanje po določeni 

tirnici. Ker je v povezavi z vsemi gibalnimi sposobnostmi, omogoča višji nivo vseh 

ostalih gibalnih sposobnosti (Pistotnik, 2011). 

 

2.2.2.5. Gibljivost  

 

To je motorična sposobnost doseganja maksimalnih obsegov (amplitud) gibov v 

sklepih ali sklepnih sistemih posameznika. Prožnost oziroma elastičnost je podrejena 

gibljivosti in opredeljuje sposobnost raztega mišice pod vplivom sile in vrnitev na 

prvoten položaj po prenehanju delovanja sile (Pistotnik, 2011). Podobno pravi tudi 

Ušaj (2003) in dodaja, da “takšen način omogoča delovanje sile na daljši poti (odrivi, 

sunki, meti, zamahi), manjšo frekvenco gibov pri enaki hitrosti (šprint) in bolj 

racionalno premagovanje ovir (tek čez ovire, gimnastika)” (prav tam, str. 108). Tako 

Pistotnik (2011) kot Ušaj (2003) se strinjata, da je gibljivost pomembna pri estetskih 

športih, kot so npr. ples, gimnastika in drsanje, saj izraža videz lepega in lahkotnega, 

pomembna pa je tudi pri izražanju drugih motoričnih sposobnosti. 
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Pistotnik (1999) prav tako navaja nekaj ugotovitev o gibljivosti, in sicer: 

- da je določena stopnja gibljivosti dejavnik splošnega dobrega počutja; 

- da se z neaktivnostjo zmanjšuje gibljivost v sklepih in posledično tudi sposobnost 

za delo; 

- da zmanjšana gibljivost vpliva na zmanjšanje gibalne izraznosti človeka – 

kakovost in estetiko giba; 

- da je pri mlajših starostnih skupinah v skoraj 80 % vzrok bolečin v križu predvsem 

zmanjšana gibljivost v nekaterih sklepnih sistemih; 

- da je gibljivost pomemben element pri vseh športnih aktivnostih. 

 

Na gibljivost vplivajo različni dejavniki. V grobem jih delimo na notranje in zunanje, ti 

pa se delijo še naprej: 

- NOTRANJI so vezani na zgradbo in delovanje telesa (anatomski – zgradba 

telesa, morfološki – telesne razsežnosti, fiziološki – delovanje telesnih 

sistemov, biološki – naravne zakonitosti, psihološki – duševno stanje); 

- ZUNANJI vplivajo na telo iz okolja (temperatura okolja, del dneva, prehrana) 

(Pistotnik, 2011).  

 

Gibljivost se deli na tri glavne pojavne oblike: 

- gibljivost ramenskega obroča;  

- gibljivost trupa;  

- gibljivost kolčnega sklepa (Pistotnik, 2011).  

 

2.2.2.6. Ravnotežje  

 

»Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih (dopolnilnih, 

nadomestnih) gibov, ki so potrebni za vračanje telesa v ravnotežni položaj, kadar je 

le-ta porušen« (Pistotnik, 1999). Ravnotežje bi lahko opredelili tudi kot sposobnost 

natančne določitve smeri in intenzivnosti nadomestnih gibov, s katerimi se ohranja in 

vzpostavlja ravnotežni položaj telesa v prostoru.  
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Poleg centralnega ravnotežnega organa v srednjem ušesu in ravnotežnega centra v 

malih možganih so za ohranjanje ravnotežja potrebni še drugi organi v telesu: 

- čutilo vida omogoča zaznavanje večjih odmikov telesa; 

- čutilo sluha prav tako omogoča določene zaznave iz okolja; 

- tipni receptorji na koži zaznavajo različne pritiske na bližnje predmete ali objekte; 

- gibalna čutila predstavljajo tetivni in mišični receptorji v okolici sklepov;  

- ravnotežni organ v srednjem ušesu je sestavljen iz treh polkrožnih kanalov, kjer so 

receptorji, ki reagirajo na razburkanost tekočine, ki nastane ob vsakem premikanju 

glave; 

- center za ravnotežje v malih možganih sprejema vse informacije iz ostalih 

receptorjev in na osnovi le-teh aktivira refleksne regulacijske mehanizme.  

 

S pomočjo številnih raziskav so ugotovili, da obstajata dve obliki ravnotežja: statično 

in dinamično ravnotežje. Statično ravnotežje je sposobnost ohranjanja, dinamično pa 

sposobnost vzpostavljanja ravnotežnega položaja (Pistotnik, 1999).  

 

2.2.2.7. Vzdržljivost  

 

Pomeni, da lahko neko nalogo, ki traja dlje časa, izvajamo z enako učinkovitostjo 

(Videmšek in Pišot, 2007). Odvisna je od količine energije iz energijskih procesov v 

organizmu, od sposobnosti opravljanja stranskih produktov energijskih procesov 

(mlečna kislina) in od vztrajnosti posameznika.  

Poznamo: 

- aerobno/splošno vzdržljivost (vadba ob prisotnosti kisika); 

- anaerobno/lokalno/mišično vzdržljivost.  
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Večina športov zahteva posebno kombinacijo aerobne in anaerobne vzdržljivosti. 

Pomembno je, da otroci izvajajo dejavnosti na prostem vsaj trikrat na teden po 10–20 

minut. Izvajajo naj dejavnosti s tako obremenitvijo, da bodo dosegli srednjo 

intenzivnost (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

2.3. MOTNJE GIBANJA 

 

Spretno gibanje je osnovni element za življenje. Sposobnost izvajanja natančnih 

gibov je za nas tako avtomatizirana, da se večine grobih in finih gibov, ki jih naredimo 

od jutra do večera, niti ne zavedamo. Za vrednotenje tako kompleksnih procesov 

moramo opazovati gibalno oviranega otroka, ki poskuša izvesti neki gib ali preprosto 

nalogo. V zadnjih letih narašča razumevanje pomembnosti dobrega razvoja gibalnih 

sposobnosti in spretnosti kot predpogoj za vključevanje v šolski proces, predvsem pa 

k športni vzgoji. Posledica je pozitiven odnos do športa in športne rekreacije, ki se 

kaže v zdravem načinu življenja, kar je zelo pomembno ne samo za otroke, temveč 

tudi za odrasle (Henderson in Sugden, 2005). 

 

Obvladovanje gibalnih spretnosti ima velik vpliv na otrokovo učinkovitost delovanja v 

šolskem procesu. Različni avtorji ocenjujejo (v Henderson in Sugden, 2005), da je od 

5 do 15 % takih otrok, ki gibalnih spretnosti ne obvladajo dovolj dobro. Najdemo jih 

na vseh stopnjah šolanja – tako v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, šolah s 

prilagojenim programom in na oddelkih za otroke z vedenjskimi ali drugimi 

specifičnimi učnimi težavami. Večina otrok kaže težave že v predšolskem obdobju. 

Pri nekaterih pa se težave pokažejo šele v osnovni šoli, ko se pred njimi pogosteje 

pojavijo zahteve po zahtevnejših gibalnih spretnostih. 

 

Kremžarjeva (1992) je navedla nekaj osnovnih pokazateljev pri otrocih, ki bi 

potrebovali posebno gibalno obravnavo: 
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- otroci, ki zaostajajo v razvoju na zaznavno-gibalnem področju; 

- nemirni, boječi, zavrti, nerodni otroci in otroci, ki se pogosto poškodujejo; 

- otroci, ki imajo težave pri oblikovanju samopodobe ali pa se je ta že oblikovala 

nepravilno; 

- otroci, ki imajo slabe izkušnje pri pouku športne vzgoje ali so gibalno in 

storilnostno manj uspešni; 

- otroci, ki so bolehni, a toliko zdravi, da lahko obiskujejo pouk, vendar je program 

rednega pouka športne vzgoje za njih neprimeren; 

- otroci, ki imajo centralnomotorične motnje ter po končani medicinski terapiji 

potrebujejo take gibalne dejavnosti, ki jim pomagajo pri vključevanju v okolje, v 

katerem živijo; 

- otroci, ki po nesrečah ostanejo invalidni in potrebujejo poseben pristop in 

razumevanje. 

 

Avtorica je navedla tudi merila za učence, ki bi potrebovali posebno gibalno 

obravnavo: slabša koordinacija, raven motoričnega razvoja, splošno bio-psiho-

telesno stanje, psihomotorično vedenje in slabo telesno držo. 

 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. L. RS, št. 58/2011 in št. 

3/7) imajo otroci s posebnimi potrebami pravico do vključevanja v redne osnovne 

šole in pravico do prilagojenega izvajanja programov vzgoje in izobraževanja z 

dodatno strokovno pomočjo. Otroci s posebnimi potrebami po ZUOPP so otroci z 

motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci 

z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci 

z avtističnimi motnjami, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Poleg gibalno oviranih otrok, ki so 

deležni posebne gibalne obravnave, ima velik odstotek ostalih otrok s posebnimi 

potrebami prav tako motnje na področju gibanja in zaznavanja, ki pa so mnogokrat 

spregledane.  
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2.4. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI 

 

Gibalnih sposobnosti ni mogoče meriti niti ocenjevati neposredno, ampak le 

posredno z dosežki posameznikov v določenih nalogah oziroma testih. Za ta namen 

so sestavljene točno določene gibalne naloge, ki so merljive. Testi morajo biti kar 

najbolj preprosti, da je vpliv gibalnih znanj čim manjši (Ismail, 1976). Enako trdijo tudi 

Strel in sodelavci (1996), da so gibalne sposobnosti tiste sposobnosti, ki kažejo 

razlike v gibalni učinkovitosti posameznikov. Merimo in ocenjujemo jih lahko le 

posredno z dosežki posameznikov v določenih nalogah in z določenimi testi. 

Ugotavljanje, vrednotenje in spremljanje gibalnih sposobnosti je možno le z 

ustreznimi statističnimi postopki. Gibalne sposobnosti so skrite razsežnosti, ki jih 

merimo in ocenjujemo posredno z merskimi postopki, testi. Ti morajo biti veljavni, 

zanesljivi, občutljivi in ekonomični (Strel in sodelavci, 2007).  

Motorične sposobnosti so merljive s standardiziranimi motometričnimi lestvicami. 

Momirović (v Kremžar in Petelin, 2000) pravi, da motorične sposobnosti predstavljajo 

določeno raven razvitosti osnovnih gibalnih dimenzij človeka ne glede na to, ali so 

pridobljene z vadbo ali ne. Strel in Šturm (1980, v Kremžar in Petelin, 2000) pa 

ugotavljata, da so motorične sposobnosti tiste človekove lastnosti, ki povzročajo 

individualne razlike pri izvedbi različnih gibalnih nalog. Poleg tega se ne morejo 

izražati brez tesne povezave z drugimi motoričnimi znanji in navadami, saj učinek 

posameznika ugotavljamo le na osnovi konkretne gibalne izvedbe. Dobra gibalna 

izvedba oziroma dobra gibalna usklajenost se kaže kot lahkotno, tekoče in primerno 

gibanje, kar pomeni harmonično igro mišic, ki ji morata slediti dovoljšna moč in 

vztrajnost.  

Motorične sposobnosti ugotavljamo z opazovanjem, merjenjem in slikanjem, v 

medicinskem smislu temu rečemo diagnoza. Z diagnozo ne odkrivamo le 

primanjkljajev in motenj, nakažemo tudi možnosti za primeren pristop, nudenje 

pomoči, odkrivanje njegovih lastnih moči in prednosti ter možnosti napredovanja.  

Poznamo tri vrste diagnostičnih metod: 
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- motoskopični postopki so tisti, ki posredujejo prvi vtis pri opazovalcu, so pogosto 

subjektivni in vsebujejo razlage brez teoretičnih znanj, kar pa je lahko popačeno, 

pristransko in izkrivljeno;  

- motometrični postopki so praviloma osredotočeni na klasično zgradbo merskega 

postopka oziroma testa. Nanašajo se na merjenje motoričnih sposobnosti, na 

določeno zaznavno motoriko ali so osredotočeni na celotno telesno koordinacijo; 

- monografija pa daje prednost fotografskemu, mehaničnemu ali elektronskemu 

snemanju gibanja, kar je možno kasneje točno analizirati in so možne podrobne 

računalniške obdelave. Pomanjkljivost je v tem, da si je pri vsakdanjem delu ne 

moremo privoščiti (Kremžar in Petelin, 2000). 

 

Motometrični oziroma motorični test je standardiziran metrični postopek za pregled 

določenih področij ali vidikov gibalnih sposobnosti in vedenja. Večina postopkov se 

nanaša na merske značilnosti, katerih cilj je pridobiti količinske informacije, in slonijo 

samo na storilnostnih razlikah in ne na motoričnem razvoju. Motorični testi, ki se 

uporabljajo za diagnosticiranje, so vedno individualni. Z njimi in njihovimi rezultati pa 

želimo: 

- ugotoviti stanje razvoja motoričnih sposobnosti; 

- uvrstiti otrokov individualni dosežek v primerjavi z določeno skupino – glede na 

starost, izvor ali glede na prizadetost; 

- preveriti učinkovitost motoričnih programov, ki jih morebiti izvajamo pri 

posamezniku – njegov napredek; 

- potrditi potrebe po podrobnejši obravnavi posameznega otroka; 

- pridobiti razliko v količini in tudi kakovosti motoričnih sposobnosti (Kremžar in 

Petelin, 2000). 

 

V slovenskem prostoru je takšen test športnovzgojni karton. V okviru podatkovne 

zbirke športnovzgojnega kartona od leta 1986 ugotavljamo, vrednotimo in 

spremljamo telesne značilnosti (tri merske naloge) in gibalne sposobnosti (osem 
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merskih nalog) (Strel in sodelavci, 2011). Podatki ŠVK so namenjeni otrokom, 

njihovim staršem, učiteljem, svetovalnim delavcem in določenim strokovnjakom. Tako 

lahko spoznavajo in spremljajo telesni in gibalni razvoj otrok, njihove dosežke 

primerjajo z dosežki vrstnikov in jim s tem pomagajo pri vključevanju v športne 

dejavnosti v šoli ali zunaj nje. Prav tako se lahko o morebitnih težavah v gibalnem 

razvoju posvetujemo z zdravnikom. Analize merjenja omogočajo tudi načrtovanje 

športnovzgojnega procesa, prilagoditev pouka posamezniku, svetovanje pri 

vključevanju otrok in mladostnikov v različne športne dejavnosti, v posebno športno 

vzgojo pa tudi v vrhunsko športno dejavnost (Strel in sodelavci, 1996). S ŠVK 

spremljamo in vrednotimo tudi učence, ki dosegajo podpovprečne rezultate na 

področju gibalnih sposobnosti. Posamezniki, ki dosegajo podpovprečne rezultate, so 

tako sicer prepoznani, vendar se v praksi obravnave teh učencev na gibalnem 

področju ne izvajajo. 

 

Na področju spremljanja in vrednotenja gibalnih sposobnosti poznamo tudi druge 

inštrumentarije. Eden takšnih je tudi ABC gibanja. ABC gibanja je v svetu zelo 

priznan inštrument za ugotavljanje in merjenje gibalnih sposobnosti. Namenjen je 

prepoznavanju in opisovanju manj učinkovitega gibanja otrok, starih od 4 do 12 let. 

ABC gibanja vključuje poleg priročnika še dva merska pripomočka, in sicer test ABC 

gibanja in vprašalnik ABC gibanja. S standardiziranim testom ABC gibanja dobimo 

objektivne kvantitativne podatke o otrokovem gibanju in skupni rezultat otroka. To je 

ocena oškodovanosti, pretvorjena v percentilne norme. Z oceno izvemo stopnjo 

otrokovega gibalnega razvoja glede na vrstnike njegove starosti. Prednost testa ABC 

gibanja je tudi možnost opazovanja in sistematičnega beleženja izvajanja nalog in 

vedenja, čustvenih in motivacijskih dejavnikov (Henderson in Sugden, 2005). 

 

Novejša različica ABC gibanja 2 pa ima tudi slovenske norme in je prav tako kot ABC 

gibanja namenjen različnim strokovnjakom s področja izobraževanja, in sicer 

specialnim pedagogom, psihologom, učiteljem športne vzgoje, razrednim učiteljem in 

delavcem s področja zdravstva, kot so npr. pediatri, psihologi, fizioterapevti, delovni 

terapevti in logopedi. Skratka test je primeren za vse, ki delajo z otroki. Za razliko od 
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ŠVK, ki prepozna tudi nadarjene učence na športnem področju, pa ABC gibanja 2 

prepoznava samo učence, ki odstopajo navzdol, se pravi spadajo pod povprečje. 

 

2.4.1. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI S 

POMOČJO ŠPORTNOVZGOJNEGA KARTONA 

 

Športnovzgojni karton je podatkovna zbirka o telesnih značilnostih in gibalnih 

sposobnostih slovenskih osnovno- in srednješolcev, starih od 6 do 19 let. V letih od 

1986 do 1990 so športnovzgojni karton razvijali Janko Strel, Jože Šturm in Franci 

Ambrožič (Strel in sodelavci, 2011). V istem obdobju pa so ga postopno uvedli v 

osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje. Od takrat mora to testno baterijo 

izvajati vsaka slovenska osnovna in srednja šola. Športnovzgojni karton se je do leta 

1996 imenoval telesnovzgojni karton, v tujih državah pa je poznan kot SLOfit sistem 

(Kovač in Jurak, 2010). 

Gibalne sposobnosti so tesno povezane z otrokovimi funkcionalnimi sposobnostmi, 

zdravstvenim stanjem, čustvenim in socialnim razvojem. Otrokom in mladostnikom 

pa lahko hitra rast, zmanjšane gibalne zmožnosti, zdravstvene težave in včasih tudi 

vsiljevanje določenih vrednot predstavljajo velike težave. Zato je pomembno, da je 

spremljanje in vrednotenje gibalnega razvoja redno, saj lahko le tako opazimo 

morebitna odstopanja od povprečja in pojav določenih primanjkljajev. 

Podatki ŠVK so namenjeni otrokom, njihovim staršem, učiteljem, svetovalnim 

delavcem in določenim strokovnjakom. Tako lahko spoznavajo in spremljajo telesni in 

gibalni razvoj otrok, njihove dosežke primerjajo z dosežki vrstnikov in jim s tem 

pomagajo pri vključevanju v športne dejavnosti v šoli ali zunaj nje. Prav tako se lahko 

o morebitnih težavah v gibalnem razvoju posvetujejo z zdravnikom. Analize merjenja 

omogočajo tudi načrtovanje procesa športne vzgoje, prilagoditev pouka 

posamezniku, svetovanje pri vključevanju otrok in mladostnikov v različne športne 

dejavnosti, v posebno športno vzgojo pa tudi v vrhunsko športno dejavnost (Strel in 

sodelavci, 1996). 
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Šole morajo voditi zbirko podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških 

značilnostih otrok (učencev, dijakov in študentov). V osnovni šoli osebne podatke za 

športnovzgojni karton zbirajo s soglasjem staršev. Meritve ŠVK šola izvaja pod 

vodstvom športnih pedagogov – njim pa lahko pomagajo drugi učitelji in posebej 

usposobljeni učenci višjih razredov. Meritve vsako leto opravijo med 1. in 20. aprilom 

pri rednih urah športne vzgoje. Ko so meritve končane, učitelji podatke pošljejo na 

Fakulteto za šport, kjer podatke o telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih za 

posameznega učenca, oddelek in šolo računalniško obdelajo. Šolam povratno 

informacijo pošljejo najkasneje tri tedne po prejemu podatkov. Maja in junija 

vrednotenje opravi športni pedagog oziroma učitelj razrednega pouka. Izvajanje 

meritev, njihovo vrednotenje in ustvarjalna uporaba so sestavni del obveznosti 

učitelja športne vzgoje. Z analizo rezultatov ŠVK šola načrtuje in uresničuje cilje ter 

naloge športne vzgoje, saj so podatki, pridobljeni z izvajanjem merjenja, sestavni del 

analize vzgojno-izobraževalnega dela (Strel in sodelavci, 2011). 

 

Strel in sodelavci (2011) poudarjajo, da se osebni podatki lahko uporabljajo izključno 

v ožjem krogu same šole. V primeru, da bi rezultate ŠVK in/ali osebne podatke 

učenca uporabili v raziskovalne namene, potrebujemo soglasje staršev. Hkrati pa se 

podatki lahko uporabljajo izključno tako, da identiteta osebe, na katero se določeni 

podatki nanašajo, ni razvidna niti določljiva. Obdelane podatke učitelji in športni 

pedagogi posredujejo učencem in staršem, vsako drugo poseganje v podatke pa 

mora biti skladno s pravilniki. 

 

Če želimo rezultate posameznika, določenega razreda, šole ali občine primerjati z 

ostalimi rezultati, moramo le-te ovrednotiti. Surove vrednosti rezultatov se pretvorijo v 

T-vrednosti, ta postopek pa je razmeroma zapleten. Preprosta razlaga bi bila, da se 

vsakemu podatku določi položaj v celotni skupini učencev v Sloveniji, kar je približno 

10.000 učencev vsakega spola v vsakem šolskem razredu. T-vrednost 50 tako 

pomeni, da je rezultat učenca točno na sredini (s tem je polovica boljših in polovica 

slabših od njega), višja T-vrednost pomeni boljši, nižja T-vrednost pa pomeni slabši 

rezultat. Vsaki T-vrednosti določenega surovega rezultata torej ustreza točno določen 
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delež učencev, ki imajo v Sloveniji tisto leto boljši oziroma slabši rezultat. Pomembno 

pa je, da T-vrednosti, ki veljajo le za posamezne rezultate, ločimo od XT-vrednosti, ki 

pa prikazujejo povprečja T-vrednosti. To so povprečna T-vrednost gibalnih testnih 

nalog za posameznega učenca (Strel in sodelavci, 2011). 

 

2.4.1.1. Merske naloge 

 

Vsaka merska naloga v podatkovni zbirki športnovzgojnega kartona ima svoj namen. 

Tako imamo tri naloge, na podlagi katerih lahko spremljamo otrokov telesni razvoj. 

Merjenje telesne višine nam poda dolžinsko razsežnost telesa, merjenje telesne teže 

in kožne gube nadlahti pa nam pove, kakšna je voluminoznost telesa (Strel in 

sodelavci, 2011). Že na podlagi rezultatov teh treh meritev ter njihove primerjave v 

daljšem časovnem obdobju lahko pridobimo zelo veliko informacij o otroku, če pa 

poleg otrokovih telesnih značilnosti analiziramo še rezultate meritev gibalnih 

sposobnosti, dobimo že dober vpogled v otrokove sposobnosti in razvojne značilnosti 

(Poljanšek, 2008). 

Bistvenega pomena je, da se vodja meritev na šoli in vsi merilci zavedajo resnosti 

testiranja in pomena pravilnih in resničnih rezultatov. S tem namenom je bila tudi 

izdana knjižica Športnovzgojni karton (Strel in sodelavci, 1996). V njej so natančno 

predstavljeni vsi potrebni podatki in vse informacije, ki jih potrebujemo za izvedbo 

testiranja na šoli (opis testnih nalog, potek merjenja, potrebni pripomočki, zapis 

rezultata v osebni športnovzgojni karton učenca ali dijaka, potek celotnih meritev), v 

zadnjih letih pa so navodila dostopna tudi na spletnih straneh (Poljanšek, 2008). 

Ugotavljanje, vrednotenje ter spremljanje telesnega in gibalnega razvoja izvajamo na 

podlagi naslednjih merskih nalog, s katerimi izmerimo izbrane telesne značilnosti in 

gibalne sposobnosti. Strel in sodelavci (2011) je nazorno opisal značilnosti vsake od 

merskih nalog. Tri merijo telesne značilnosti, osem pa jih meri gibalne sposobnosti: 
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- Telesna višina nam daje najpomembnejši podatek o dolžinski razsežnosti otroka. 

Znano je, da vsak otrok raste s svojo hitrostjo, da je telesna višina predvsem 

dedno pogojena in da je od vseh treh merjenih telesnih značilnosti edina, na 

katero se ne da z vadbo pomembno vplivati. Otrok raste skladno z genskim 

zapisom. 

 

- Telesna teža je eden od pokazateljev voluminoznosti telesa. V nasprotju s telesno 

višino je telesna teža delno dedno pogojena, v veliki meri pa lahko nanjo vplivamo 

tudi z vadbo in prehrano. Otroci so pri življenjskem slogu, načinu prehranjevanja in 

vrsti zaužite hrane v veliki meri odvisni od staršev, zato je bistvenega pomena, da 

so starši ozaveščeni o zdravem načinu življenja. 

 

- S kožno gubo nadlahti merimo količino podkožnega maščevja, ki je tudi delno 

podedovano. Slaba, hitro pripravljena hrana z veliko energijsko vrednostjo skupaj 

s telesno neaktivnostjo lahko pospeši nastanek povečanega podkožnega 

maščevja, posledično pa le-ta lahko povzroči bolezni srca in ožilja. Pri tem imajo 

najpomembnejšo vlogo starši, zato jih je treba obveščati v primeru povečanega 

podkožnega maščevja. 

 

- Dotikanje plošče z roko nam da informacijo o razvoju hitrosti preprostih gibov, ki 

jih izvaja izmenično glede na smer gibanja. Otroci, ki so motorično zelo sposobni, 

navadno pri tej nalogi dosegajo zelo dobre rezultate, medtem ko otroci z nekoliko 

počasnejšimi reakcijskimi časi, s slabšo koordinacijo oko–roka in s šibkejšimi 

mišicami rok dosegajo slabše rezultate. 

 

- S skokom v daljino z mesta merimo eksplozivno moč mišic nog. Eksplozivna 

moč je v večji meri prirojena, vendar se jo da s pravim načinom vadbe tudi 

bistveno izboljšati. To naj bi športni pedagogi med urami športne vzgoje tudi 

poskušali doseči. Pri mnogih učencih se pojavijo težave pri skladnosti odriva z 

nogami in zamaha z rokami, saj jih veliko ne zna pravilno zamahniti ali pa ne 
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zmorejo doskočiti sonožno. To je tudi pogost razlog za slabše rezultate. Tudi 

mišično moč in skladnost (koordinacijo) gibanja nog je možno izboljšati z 

ustreznimi nalogami. 

 

- Test premagovanja ovir nazaj je ena izmed motorično najzahtevnejših nalog pri 

testiranju za ŠVK, pokaže pa sposobnost usklajenega (koordiniranega) gibanja 

vseh delov telesa in orientacijo telesa v prostoru. Veliko učencev ima pri tej nalogi 

kar precejšnje težave, predvsem v nižjih razredih, saj je za dobro izvedbo 

potrebna dobra usklajenost gibanja oko–noga–roka.   

 

- Avtorji pravijo, da je dviganje trupa ena redkih nalog, pri katerih opažajo pozitiven 

trend napredka v zadnjih letih. Najverjetneje je to posledica sodobnega modnega 

trenda, pri katerem imajo močne in lepe trebušne mišice velik pomen. Premalokrat 

pa je poudarjen hkraten razvoj obeh mišičnih skupin, tako trebušnih in hrbtnih, 

zaradi česar pa se najpogosteje pojavijo bolečine v hrbtu, ki se pojavljajo že pri 

otrocih. 

 

- Predklon na klopci je ena od manj zahtevnih merskih nalog, rezultati pa 

omogočajo oceno otrokove gibljivosti. Naloga meri predvsem razteznost hrbtnih, 

zadnjičnih in zadnjih stegenskih mišic, vendar je to lahko kljub vsemu primeren 

pokazatelj splošne gibljivosti.  

 

- Vesa v zgibi meri vzdržljivostno moč mišic ramenskega obroča in rok. Tudi 

rezultati v tej sposobnosti v zadnjih letih strmo padajo, saj imajo otroci veliko manj 

opravka z deli, kjer je potrebna moč rok in ramenskega obroča.  

 

- Tek na 60 metrov otrokom ne povzroča večjih težav, saj hiter tek urijo že od 

zgodnje mladosti. Uporabljata se le dve povelji (»Na mesta!« in »Hop!«), štarta pa 

se iz visokega položaja. 
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- Tek na 600 metrov preverja splošno vzdržljivost. Le-ta predstavlja velik problem 

celotne populacije otrok in mladostnikov, ki vse preveč časa zapravijo s sedenjem 

v šoli in doma pred televizijo ali računalnikom. Z namenom ozaveščanja mladih in 

tudi starejših se v zadnjem času vedno več poudarja rekreativni tek, tudi s strani 

medijev. 

 

2.4.2. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI S 

POMOČJO TESTNEGA INŠTRUMENTARIJA ABC GIBANJA 2 

 

ABC gibanja 2 (Movement Assessment Battery for Children 2, Baterija za oceno 

otrokovega gibanja 2) je prenovljena različica izvirnega testa ABC gibanja. ABC 

gibanja je v svetu zelo priznan inštrument za ugotavljanje in merjenje gibalnih 

sposobnosti. Namenjen je prepoznavanju in opisovanju manj učinkovitega gibanja 

otrok, starih od 4 do 12 let. ABC gibanja vključuje poleg priročnika še dva merska 

pripomočka, in sicer test ABC gibanja in vprašalnik ABC gibanja. S standardiziranim 

testom ABC gibanja dobimo objektivne kvantitativne podatke o otrokovem gibanju in 

skupni rezultat otroka. To je ocena oškodovanosti, pretvorjena v percentilne norme. Z 

oceno izvemo stopnjo otrokovega gibalnega razvoja glede na vrstnike njegove 

starosti. Prednost testa ABC gibanja je tudi možnost opazovanja in sistematičnega 

beleženja izvajanja nalog in vedenja, čustvenih in motivacijskih dejavnikov 

(Henderson in Sugden, 2005). 

 

V nadaljevanju bom podrobneje predstavila testni inštrumentarij ABC gibanja 2. Vse 

informacije izhajajo iz priročnika, katerega avtorji so Sheila E. Handerson, David A. 

Sugden in Anna L. Barnett (2014). 
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2.4.2.1.  Predstavitev testnega inštrumentarija ABC gibanja 2 

 

Začetek razvoja ABC gibanja 2 sega v leto 1966, ko sta se s to problematiko pričeli 

ukvarjati dve skupini. Prvo skupino je na Škotskem vodil Denis Stott. Ta je leta 1972 

razvila Test gibalne oškodovanosti (angl. Test of Motor Impairment – TOMI) (v 

Henderson, Sugden in Barnett, 2014). Želeli so raziskati povezavo med zgodnjimi 

nevrološkimi poškodbami in nadaljnjim razvojem otroka. Druga skupina je bila iz Los 

Angelesa, vodil pa jo je profesor Keogh. Pogosto so bili v stiku z angleškim 

profesorjem Stottom, vendar pa sta bila njihova cilja raziskovanja popolnoma 

drugačna, in sicer opozoriti učitelje na obstoj otrok z gibalnimi težavami in spodbuditi 

zavedanje pomembnosti teh težav v pedagoškem procesu (v Henderson, Sugden in 

Barnett, 2014). Iz tega dela raziskovanja je nastal Vprašalnik ABC gibanja 2. Zato sta 

vsebina in cilj ABC gibanja 2 rezultat obeh raziskovalnih skupin. 

 

Šele leta 1992 sta S. Henderson in Sugden združila test in vprašalnik v celoto. Tako 

so prišli do ocene otrokove gibalne kompetentnosti, saj test združuje objektiven 

dosežek gibalne izvedbe in oceno otrokovega gibanja. 

 

Novejša različica ABC gibanja 2 (Henderson, Sugden in Barnett, 2014) ima za razliko 

od ABC gibanja tudi slovenske norme in je prav tako kot ABC gibanja namenjen 

različnim strokovnjakom s področja izobraževanja, in sicer specialnim pedagogom, 

psihologom, učiteljem športne vzgoje, razrednim učiteljem in delavcem s področja 

zdravstva, kot npr. pediatrom, psihologom, fizioterapevtom, delovnim terapevtom in 

logopedom. Torej je primeren za vse, ki delajo z otroki. 

 

ABC gibanja 2 je namenjen prepoznavanju in opisovanju manj učinkovitega gibanja 

otrok, starih od 3 do 16 let, in je razdeljen v tri starostne skupine. 
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2.4.2.2. Vsebina inštrumentarija ABC gibanja 2 

 

ABC gibanja 2 je sestavljen iz treh delov: standardiziranega testa (neposredno delo z 

otrokom), vprašalnika (oceno poda učitelj, starš ali odrasla oseba, ki otroka dobro 

pozna) in priročnika, ki opisuje pristop k obravnavi otrok z gibalnimi težavami v 

njihovem naravnem okolju. 

 

Test ABC gibanja 2 je standardizirani test s slovenskimi normami, ki od otroka 

zahteva, da naredi niz gibalnih nalog na točno določen način. Ob tem otroka 

opazujemo in beležimo podatke o tem, kako se določene naloge loti in kako jo 

izvede. Surove dosežke in naša kvalitativna opažanja otrokovega gibanja vpišemo v 

zbirne liste za določeno starostno skupino. 

 

Otroka testiramo individualno, test sestavlja 8 nalog, ki se razvojno nadgrajujejo in so 

razporejene v tri starostne skupine. V prvo starostno skupino spadajo otroci od 3. do 

6. leta, v drugo otroci od 7. do 10. leta, v tretjo otroci od 11. do 16. leta. Vsi preizkusi 

preverjajo tri področja: spretnost rok, ciljanje in lovljenje ter ravnotežje. Izvedba vseh 

testnih nalog traja 20–40 minut, odvisno od izkušenosti testatorja, starosti otroka in 

izraženih gibalnih težav. Skupni rezultat nam daje dosežke pri vseh osmih nalogah in 

ga interpretiramo v okviru starostnih norm. Ta skupni dosežek interpretiramo s 

sistemom »semafor«, ki označuje tri področja: zeleno področje (izvedba v 

normativnem razponu), oranžno področje (izraženo tveganje za gibalne težave, 

otroka je zato treba skrbno spremljati) in rdeče področje (prepoznane gibalne 

težave). Pri vsaki nalogi imamo na voljo standardne dosežke za posamezno starost. 

V primeru, ko nas natančneje zanimajo dosežki na posameznih področjih, pa prav 

tako lahko le-te interpretiramo s pomočjo percentilnih norm, ki nam dajo vpogled v 

stopnjo razvoja glede na starost in področje. Med 4. in 16. letom imamo na voljo 

podatke za vsako leto starosti, med 3. in 4. letom pa na pol leta natančno.  
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Pri vsaki gibalni nalogi določene starostne skupine imamo dodane tudi smernice za 

kvalitativno opazovanje izvedbe. Smernice pomagajo testatorju pri opazovanju npr. 

telesne drže, nadzora intenzitete gibanja, spreminjanja tempa gibanja ipd. Prav tako 

so podane smernice za povzemanje sprotnih ugotovitev, na koncu pa sledi beleženje 

otrokovega vedenja in koncentracije ob izvajanju gibalnih nalog (Henderson, Sugden 

in Barnett, 2014). 

 

Vprašalnik ABC gibanja 2 je pripravljen tako, da ga lahko izpolnijo učitelji, starši in 

drugi strokovni delavci, ki se ukvarjajo z otroki z gibalnimi težavami. Idealno bi bilo, 

da bi si učitelj vzel teden ali dva in ga vključil v svoje običajno delo v razredu, kar bi 

pomenilo možnost skrbnega opazovanja otroka v učilnici ali izven nje. Odrasli 

vprašalnik izpolni v 10 minutah. Vprašalnik je tako lahko presejalni pripomoček, ki 

nas usmeri v poglobljeno oceno gibalnih primanjkljajev ali k uporabi testa ABC 

gibanja 2.  

 

Sestavljen je iz gibalne in negibalne komponente in je razdeljen na tri dele: 

- razdelek A: gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju (vsebuje 15 postavk, ki 

so razdeljene v tri sklope; postavke se nanašajo na otrokovo gibanje brez 

časovnih omejitev; okolje je statično); 

- razdelek B: gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju (vsebuje 15 

postavk, razdeljene so v tri sklope; postavke opisujejo vedenje otroka glede na 

premikajoč se predmet; okolje je dinamično); 

- razdelek C: negibalni dejavniki, ki lahko vplivajo na gibanje (vsebuje 13 postavk; 

navedena so vedenja, ki lahko vplivajo na otrokovo izvedbo in učenje gibalnih 

spretnosti; razdelek je pomemben za interpretacijo vprašalnika kot celote). 

 

Z izpolnjenim vprašalnikom lahko dobimo jasen vpogled v povezavo med otrokovimi 

občutki in gibalnimi nalogami v različnih situacijah. Otrokov gibalni razvoj lahko s 
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pomočjo sistema »semafor« uvrstimo v norme (Henderson, Sugden in Barnett, 

2014). 

 

Priročnik za obravnavo otrok z gibalnimi težavami v njihovem naravnem okolju 

(ONO) obsega pet poglavij. V prvem poglavju avtorja predstavita bistvo obravnave v 

naravnem okolju, pojasnita cilje, za koga je obravnava primerna in koristna, kje naj 

poteka, kdo lahko obravnavo izvaja, kdaj je odločitev o obravnavi primerna, kako 

pogosto jo je treba izvajati in predstavita razloge za obravnavo v okolju. V drugem 

poglavju predstavita izvedbo in učenje gibalnih spretnosti, ki temelji na aktualnem 

razmišljanju o tej temi. V tretjem poglavju opisujeta zbiranje informacij in načrtovanje 

programa, ki je tako rekoč prvi korak v procesu obravnave. V tem delu sta 

pomembna dva elementa, in sicer viri, s katerimi razpolaga otrok, in okolje, v katerem 

se nahaja. V četrtem poglavju predstavita smernice za izvedbo programa, kako 

program prenesti v prakso in natančne napotke za učenje dejavnosti. V petem 

poglavju je prikazana ponazoritev s primeri, preko katerih lahko spremljamo 

dolgoročno naravo gibalnih težav (Henderson in Sugden, 2014). 

 

2.4.2.3. Uporaba testnega inštrumentarija ABC gibanja 2 

 

V prvi vrsti je pomembna usposobljenost testatorja, ki mora naloge in podajanje 

navodil zelo dobro poznati. Izkušnje za delo z otroki, še posebej z otroki z gibalnimi 

težavami, so zelo dragocene, saj je otroke med testiranjem treba opazovati in podati 

tudi kvalitativno oceno gibanja. Usposabljanje testatorjev ni obvezno, je pa 

priporočljivo za vse, ki nimajo znanj o standardiziranem merjenju, interpretaciji 

dobljenih rezultatov in nasploh o uporabi testov. Pomembno je, da zna testator 

prepoznati čustveno stanje otroka, da zna vzpostaviti pozitiven stik z otrokom, ga 

motivirati pa tudi pohvaliti. 
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Otrokova uspešnost v testni situaciji je odvisna od interakcije notranjih in zunanjih 

dejavnikov, zato je najbolj primerno, da oceno sestavimo tako iz kvalitativnih kot 

kvantitativnih podatkov. Kvalitativne podatke dobimo iz opazovanja med izvedbo 

testa. Test je namenjen prepoznavanju in opisovanju otrokovega manj učinkovitega 

gibalnega funkcioniranja in ponuja informacije o tem, kako dobro otrok funkcionira 

sam s testatorjem in kako v skupini. Ponuja strukturiran okvir, znotraj katerega je 

mogoče prepoznati otrokove prednosti in primanjkljaje ter usmerjati nadaljnje 

ocenjevanje in obravnavo. 

 

S testom dobimo objektivne kvantitativne podatke o otrokovem delovanju. Skupni 

dosežek nam pove, koliko pod povprečjem njegove starostne skupine je otrokov 

rezultat. Test ne poskuša razlikovati med otroki, ki dosegajo nadpovprečne rezultate 

na  gibalnem področju. 

 

Test in vprašalnik ABC gibanja 2 se dopolnjujeta in se lahko uporabljata na različne 

načine. Razlog za različen način uporabe pa je lahko praktične ali teoretične narave. 

V primeru, ko imamo omejen čas in sredstva, je najbolje, da uporabimo vprašalnik 

kot presejalni, test pa kot podrobnejši diagnostični pripomoček. Ko pa čas in denar 

nista pomembna, pa lahko test uporabimo za pridobitev bolj objektivne ocene 

otrokovih zmožnosti in vprašalnik kot način zunanje ocene kompetentnosti, ki jo otrok 

pokaže pri individualnem testiranju. Ko oziroma če ugotovimo, da ima otrok gibalne 

težave, najprej natančno določimo otrokove prednosti in šibkosti in nato lahko 

načrtujemo primeren program pomoči za posameznega otroka. S tem se meja med 

ocenjevanjem in obravnavo zabriše in postaneta sestavna dela istega procesa. ABC 

gibanja 2 se lahko uporablja na vse načine, tudi kot merski inštrument pri raziskavah, 

ki vključujejo spremljanje gibalnega razvoja.  
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2.4.2.4. Izvedba testa ABC gibanja 2 

 

Natančno načrtovanje je bistveno za izvedbo kateregakoli testa. V kolikšni meri bo 

testni rezultat odraz otrokovih zmožnosti, je odvisno od testatorjevega poznavanja 

testa, ustreznega časovnega načrtovanja in priprave ter ustreznega stika z otrokom. 

Dobro podana navodila in prikaz naloge pa sta najpomembnejša elementa pred 

samo izvedbo.  

 

Gradivo, ki ga potrebujemo za testiranje, je poleg štoparice in zvezka za zapisovanje 

skupaj v kovčku testnega inštrumentarija. Treba je uporabljati samo gradivo iz 

kovčka. Nekatere predmete je treba sčasoma zamenjati npr. teniško žogico zaradi 

odboja od tal. Kemični svinčnik ali drug del testnega gradiva, ki se izgubi ali 

poškoduje, pa je treba naročiti pri založniku. Del testne baterije so tudi zbirni listi, ki 

omogočajo zapisovanje kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov. Obrazci omogočajo, 

da testator čim lažje opazuje in zapisuje dobljene rezultate ter opažanja.  

 

Test ABC gibanja 2 je namenjen individualnemu testiranju. Tako lahko vzpostavimo 

pristen stik z otrokom, kjer je manj motečih dejavnikov in je lahko otrok optimalno 

učinkovit. Če pa uporabimo test ABC gibanja 2 kot presejalni pripomoček in hkrati 

obravnavamo večje število otrok, potrebujemo večji prostor, kjer je treba postaviti več 

testnih »postaj«, da lahko otroci krožijo od naloge do naloge. Za individualno 

testiranje je najbolj primeren prostor, velik vsaj 6 x 4 metrov, in ima vsaj eno prazno 

steno (zaradi metanja žoge v steno). Talna površina naj bo trda in gladka, saj jo 

potrebujemo za skakanje in odbijanje žoge. Talne in stenske oznake moramo narediti 

že pred testiranjem, saj nam lahko vzamejo več časa in zahtevajo natančno 

merjenje. Prostor naj bo svetel in zračen s čim manj motečih zvokov in drugih 

dražljajev. V prostoru potrebujemo mizo in stol, ki naj ustrezata otrokovi velikosti. 

Testno gradivo, ki ga potrebujemo med testiranjem, si pripravimo že prej, naj bo na 

dosegu roke, vendar zunaj otrokovega vidnega polja.  
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Priporočljivo je, da ima otrok oblečeno primerno športno opremo – predvsem športno 

obutev ali copate z gumijastim podplatom, da gibanje ni oteženo, da ga lažje 

opazujemo in da je gibanje varno. Prav tako pa je primerno, da je tudi testator 

oblečen tako, da otroku lažje prikaže izvajanje testnih nalog. 

 

Kot že zapisano je čas testiranja odvisen od otrokovih zmožnosti in od namena 

testiranja. Ob formalni uporabi testa naj bi otrok z dobro koordinacijo in povprečnimi 

mentalnimi sposobnostmi za izvajanje osmih testnih dejavnosti, primernih njegovi 

starosti, potreboval 20 do 30 minut. Majhni otroci in tisti z gibalnimi težavami bodo 

najverjetneje potrebovali več časa, nekateri se bodo lahko po dvajsetih minutah 

utrudili in ne bodo več tako učinkoviti. Drugi ne bodo tako motivirani, spet nekateri 

bodo zavračali naloge ali se bodo hitro vznemirili. V takem primeru naredimo odmor 

ali pa preostale naloge izvedemo naslednji dan. Ob manj formalnem postopku lahko 

testator prilagaja naloge, otroku omogoči več poskusov ali vključi med testne naloge 

testa ABC gibanja 2 tudi naloge iz drugih testov. 

 

Pri vseh diagnostičnih postopkih je dober stik z otrokom najpomembnejši, zato 

moramo narediti vse, da se otrok počuti prijetno in da v testiranju uživa. Naloge so 

zabavne in jih lahko predstavimo kot igro. Posebno pozornost je treba posvetiti 

ohranjanju motivacije, predvsem v primeru, ko ima otrok izkušnjo ponavljajočih se 

neuspehov na gibalnem področju.  

 

Za določanje prednostne roke, s katero otrok piše oziroma jo uporabi pri nalogah 

sledenja, je najbolj primerno, da otrok pred začetkom testiranja na poseben list 

papirja napiše svoje ime ali kaj nariše. Za vzpostavljanje prvega stika z otrokom tako 

lahko uporabimo kar risbo, ki jo je otrok narisal in se o njej pogovarjamo. 
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2.4.2.5. Testne naloge testa ABC gibanja 2 

 

Testne naloge testa ABC gibanja 2 so razdeljene glede na starostno skupino otroka. 

Prva starostna skupina je namenjena tri-, štiri-, pet- in šestletnikom, druga starostna 

skupina je za sedem-, osem-, devet- in desetletnike, tretja skupina pa za enajst-, 

dvanajst-, trinajst-, štirinajst-, petnajst- in šestnajstletnike. 

 

Vse testne naloge pri vseh starostnih skupinah so razdeljene glede na področje 

gibalnih sposobnosti, na katerega je testiranje osredotočeno. Testne naloge, ki 

preverjajo spretnosti rok, so tri, testni nalogi za ciljanje in lovljenje sta dve, testne 

naloge za preverjanje ravnotežja pa so prav tako tri, in sicer ena za preverjanje 

statičnega ravnotežja in dve za preverjanje dinamičnega ravnotežja.  

 

 

Testne naloge za prvo starostno skupino (3–6 let)  

 

Preglednica 2: Testne naloge za starostno skupino 3–6 let  
(povzeto po Henderson in Sugden, 2014) 

SPRETNOST 
ROK 

Vstavljanje kovancev 

Otrok najprej s prednostno roko čim hitreje vstavlja kovance (enega po 

enega) v režo hranilne škatlice. Enako naredi tudi z drugo roko. 3- in 4-

letniki morajo razvrstiti 6 kovancev, 5- in 6-letniki pa 12 kovancev. 

Nizanje korald 

Otrok drži v eni roki vezalko (vrvico), z drugo pa čim hitreje niza koralde na 

vezalko, eno po eno. 3- in 4-letniki morajo nanizati 6 korald, 5- in 6-letniki 

pa 12 korald. 

Sledenje poti 

Otrok sledi poti, tako da vleče neprekinjeno črto, pri čemer ne sme 

prečkati robov poti. Pripomočka sta pisalo in predloga na zbirnem listu. 
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Preizkusimo le prednostno roko. 

CILJANJE IN 
LOVLJENJE  

Lovljenje vrečke s fižolom 

Na razdalji 1,8 metra otrok lovi vrečko s fižolom. Mi mu jo mečemo, tako 

da se prilagajamo njegovi višini. 5 in 6 let stari otroci morajo vrečko ujeti le 

z dlanmi. 3 in 4 leta stari otroci pa lahko vrečko ujamejo, tako da jo 

stisnejo z rokami ob telo. 

Metanje vrečke s fižolom na podlogo 

Na tleh sta na razdalji 1,8 metra dve podlogi. Otrokova naloga je, da stoji 

na enobarvni podlogi in skuša vreči vrečko s fižolom na katerikoli del 

modre podloge.   

STATIČNO 
RAVNOTEŽJE 

Ravnotežje na eni nogi 

Otrok 30 sekund stoji na eni nogi na podlogi, z rokami prosto ob telesu, 

prosta noga pa se ne sme dotikati tal. Testiramo obe nogi. 

DINAMIČNO 
RAVNOTEŽJE 

Hoja z dvignjenimi petami 

Otrok mora z dvignjenimi petami narediti najmanj 15 korakov ali prehoditi 

celoten trak dolg 4,5 metra.  

Skakanje po podlogah 

Izmenično postavimo rumene in modre podloge. Otrok se postavi na prvo 

podlogo in skače naprej sonožno. 5 in 6 let stari otroci morajo narediti pet 

zaporednih, povezanih skokov, medtem ko se 3- in 4-letniki lahko vmes 

popravijo. 

 

Testne naloge za drugo starostno skupino (7–10 let)  

 

Preglednica 2: Testne naloge za starostno skupino 7–10 let  
(povzeto po Henderson in Sugden, 2014) 

SPRETNOST 
ROK 

Vstavljanje žebljičkov 

Ploščo položimo na podlogo, poleg nje položimo na stran neprednostne 
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roke škatlo z žebljički. Otrok z eno roko drži škatlo pri miru, z drugo pa 

začne na znak pobirati žebljičke iz škatle, enega po enega, in jih vstavlja v 

luknjice na plošči. Za vajo je na voljo en poskus z vsako roko. Neuspešen 

poskus je v primeru, če otrok vzame dva ali več čepkov naenkrat ali če 

med izvajanjem dejavnosti menja roko ali uporablja obe roki. Testiramo 

obe roki. 

Vpletanje vezalke 

Ploščo in vezalko položimo pred otroka, tako da je plošča z daljšo stranico 

obrnjena proti otroku. Otrok se sam odloči, s katero roko bo držal vezalko. 

Otrok vzame v roke ploščo in vezalko in na znak začne vpletati vezalko 

skozi luknje v plošči, kot da bi šival. Za vajo lahko otrok vdene vezalko v 

dve luknji. Neuspešen poskus pa je v primeru, ko otrok spelje vezalko 

okoli roba plošče ali zgreši luknjo. 

Sledenje poti 

Otrok sledi poti, tako da vleče neprekinjeno črto, pri čemer ne sme 

prečkati robov poti. Pripomočka sta pisalo in predloga na zbirnem listu. 

Preizkusimo le prednostno roko.  

CILJANJE IN 
LOVLJENJE 

Lovljenje z obema rokama 

Otrok stoji 2 metra od bele, gladke stene. Izza označene črte mora 10-krat 

vreči žogico v zid in jo ujeti z obema dlanema. Pri lovljenju si ne sme 

pomagati s telesom ali oblačili. Pri 7 in 8 let starih otrocih se lahko žogica 

enkrat odbije od tal, pri 9 in 10 let starih pa mora ujeti žogico po odboju od 

stene, ne da bi se odbila od tal. 

Metanje vrečke s fižolom na podlogo 

Na tleh sta na razdalji 1,8 metra dve podlogi. Otrokova naloga je, da stoji 

na enobarvni podlogi in skuša vreči vrečko s fižolom na oranžen krog na 

modri podlogi. Katerikoli del vrečke s fižolom se lahko prekriva z oranžnim 

krogom, da je poskus uspešen. 

STATIČNO 
RAVNOTEŽJE 

Ravnotežje na eni plošči 

Na podlogo postavimo ravnotežno ploščo, in sicer tako, da je ozek del na 
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podlagi. Otrok mora 30 sekund ohranjati ravnotežje na eni nogi. S prosto 

nogo se ne sme dotakniti tal, druge noge ali plošče za ravnotežje, lahko 

pa si z rokami pomaga pri lovljenju ravnotežja. Preizkusimo obe nogi.  

DINAMIČNO 
RAVNOTEŽJE 

Hoja peta-prsti naprej 

Otrok mora prehoditi 15 korakov ali trak dolg 4,5 metra. Prste prednostne 

noge postavi na začetek črte, pri vsakem koraku mora paziti, da peto 

postavi tik pred prste druge noge, pri tem pa ne sme premikati stopala in 

ne sme stopiti s črte. 

Poskakovanje po podlogah 

Izmenično postavimo rumene in modre podloge. Otrok stoji na eni nogi na 

podlogi. Narediti mora 5 zaporednih skokov s podloge na podlogo brez 

ustavljanja, na zadnji podlogi pa mora ohraniti ravnotežje. Otrok se sam 

odloči, s katero nogo bo začel. Preizkusimo obe nogi.  

 

Testne naloge za drugo starostno skupino (11–16 let)  

 

Preglednica 2: Testne naloge za starostno skupino 11–16 let  
(povzeto po Henderson in Sugden, 2014) 

SPRETNOST 
ROK 

Obračanje čepkov 

Pred otroka postavimo modro ploščo z vstavljenimi dvobarvnimi čepki. 

Njegova naloga je, da z eno roko drži ploščo, z drugo pa čim hitreje čepek 

po čepek pobere, obrne in vstavi nazaj v ploščo, tako da je na koncu vidna 

druga barva. Najprej preizkusimo prednostno roko, nato pa še drugo roko.  

Neuspešen poskus je v primeru, ko otrok med izvajanjem dejavnosti 

menja roko ali uporablja obe roki. 

Trikotnik z maticami in vijaki 

Vijake in matice postavimo pred otroka, prav tako model že dokončanega 

trikotnika. Otrok sam izbere, s katero roko bo prijel vijak. Z eno roko prime 

vijak, z drugo pa čim hitreje privije vsako matico posebej, s tem da mora 

vsako matico priviti do konca, preden se loti druge. Sprejemljivi so vsi 
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načini, s katerimi otrok privija matice na vijak in tako konča trikotnik. 

Sledenje poti 

Otrok sledi poti, tako da vleče neprekinjeno črto, pri čemer ne sme 

prečkati robov poti. Pripomočka sta pisalo in predloga na zbirnem listu. 

Preizkusimo le prednostno roko. 

CILJANJE IN 
LOVLJENJE 

Lovljenje z eno roko 

Otrok stoji 2 metra od bele, gladke stene. Izza označene črte mora 10-krat 

vreči žogico v zid in jo ujeti z eno dlanjo. Pri lovljenju si ne sme pomagati s 

telesom ali oblačili. Žogico mora ujeti po odboju od stene, ne da bi se 

odbila od tal. Preizkusimo obe roki. Otrok mora paziti, da ne prestopi črte. 

Ciljanje tarče na zidu 

Otrok stoji 2,5 metra od bele, gladke stene, na katero pritrdimo rdečo, 

okroglo tarčo. Tarčo pritrdimo na zid, tako da je spodnji rob v isti višini kot 

vrh otrokove glave. Otrok meče žogico z eno roko, pri čemer skuša zadeti 

tarčo. Žogice po odboju ni treba ujeti. 

STATIČNO 
RAVNOTEŽJE 

Ravnotežje na dveh ploščah 

Na podlogo postavimo ravnotežni plošči, in sicer tako, da je širok del na 

podlagi, ozki del pa gleda navzgor. Otrok mora 30 sekund ohranjati 

ravnotežje na obeh nogah, v položaju peta–prsti. Ne sme se dotakniti tal 

ali plošče za ravnotežje, prav tako ne sme dvigniti nobene noge, lahko pa 

si z rokami pomaga pri lovljenju ravnotežja.  

DINAMIČNO 
RAVNOTEŽJE 

Hoja peta-prsti nazaj 

Otrok mora prehoditi 15 korakov ali trak dolg 4,5 metra, in sicer nazaj 

oziroma vzvratno. Peto prednostne noge postavi na začetek črte, pri 

vsakem koraku mora paziti, da prste postavi tik za peto druge noge, pri 

tem pa ne sme premikati stopala in ne sme stopiti s črte. Če je potrebno, 

lahko pogleda nazaj. 

Poskakovanje cikcak 

Izmenično postavimo rumene in modre podloge v cikcak vrsto. Otrok stoji 
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na eni nogi na podlogi. Narediti mora 5 zaporednih, diagonalnih skokov s 

podloge na podlogo brez ustavljanja, na zadnji podlogi pa mora ohraniti 

ravnotežje. Otrok se sam odloči, s katero nogo bo začel. Preizkusimo obe 

nogi. 

 

2.4.2.6. Vrednotenje in interpretacija testa ABC 2 

 

V priročniku ABC gibanja 2 so podana natančna navodila, kaj in kako vnašamo 

potrebne podatke v zvezek za zapisovanje. Vsi zvezki za zapisovanje so enake 

oblike. Na prvo stran vpišemo otrokove demografske podatke, na naslednjih straneh 

pa so podatki, ki jih potrebujemo za izvedbo in ocenjevanje posameznih testnih 

nalog. Za vsako starostno skupino je barva zvezka za zapisovanje določene barve: 

SS1 je rdeče, SS2 zelene in SS3 modre barve. Zvezek je treba izpolnjevati po 

korakih: 

 

1. korak: vpisovanje demografskih podatkov 

Preden začnemo s testiranjem, na prvo stran zvezka zapišemo otrokovo ime, spol, 

naslov, starost, vrtec oziroma šolo, razred. Napisati moramo tudi svoje ime, vzrok 

napotitve, datum testiranja, izračunati moramo tudi točno kronološko starost otroka. 

2. korak: vrednotenje posameznih nalog 

Vsako nalogo moramo izvesti po določenem postopku. Najprej otroku predstavimo 

gibalno nalogo po točnih navodilih v priročniku. Nato zapišemo podatke o uspešnem 

poskusu reševanja, npr. v koliko sekundah je otrok nanizal koralde ali kolikokrat je 

ujel žogo, in sicer je to numerični dosežek. Lahko je neuspešni poskus »N«, ki 

označuje, da je otrok neuspešno opravil nalogo, lahko je naloga neprimerna »NP«, 

kadar je otrok zaradi svojih telesnih značilnosti ne more izvesti (npr. ima paralizirano 

eno roko), lahko pa je tudi »O«, kar pomeni, da je otrok izvajanje naloge odklonil.  

3. korak: zapisovanje podatkov o kakovosti gibanja ob vsaki testni nalogi  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                                      Jurgec Andreja; diplomsko delo 

 

 

 

- 49 - 

Ta razdelek ni obvezen za izpolnjevanje, vendar je zelo pomemben za nadaljnje 

načrtovanje obravnave.  

4. korak: ovrednotimo naloge sledenja poti 

Potem ko otrok konča vse naloge testiranja, nalogo sledenja ovrednotimo s pomočjo 

navodil in vpišemo ustrezno število narejenih napak. 

5. korak: prepis surovih rezultatov na prvo stran zvezka za zapisovanje 

Dosežke vsake naloge posebej vpišemo v ustrezna okenca, paziti moramo, da 

vpišemo otrokove najboljše poskuse. V priročniku je za vsako nalogo posebej 

opredeljeno, kako ocenjujemo in kateri dosežek je tisti, ki ga moramo vpisati. 

6. korak: pretvorba surovih dosežkov pri posameznih nalogah v standardne 

dosežke 

Način pretvarjanja se od naloge do naloge nekoliko razlikuje, kar je točno določeno v 

zvezkih za zapisovanje in v tabelah. Glede na kronološko starost moramo natančno 

poiskati otrokov surovi dosežek in nato odčitati ustrezen standardni dosežek za 

vsako posamezno nalogo posebej. 

7. korak: določanje standardnih dosežkov in centilov za spretnost rok, ciljanje in 

lovljenje ter ravnotežje 

Če želimo iz tabele odčitati centilni rang, moramo najprej sešteti standardne rezultate 

vseh nalog pri posamezni komponenti, da dobimo skupni komponentni dosežek. 

8. korak: določanje skupnega testnega dosežka, njegove standardne vrednosti in 

centila 

Za pridobitev skupne vrednosti za posameznika moramo sešteti vseh osem 

standardnih dosežkov pri posameznih nalogah, v tabeli odčitamo standardni dosežek 

in centilni rang. Centili so prikazani v obliki sistema semaforja. Rezultati, ki so nižji od 

5. centila, so prikazani z rdečo barvo, rezultati med 5. in 15. centilom z oranžno, 

enaki ali višnji od 16. centila pa z zeleno barvo. Dosežki so normirani in prilagojeni za 

različne starosti.  

9. korak: povzemanje kakovostnih opažanj 
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Kakovost gibanja, ki smo ga opazovali med testiranjem, na kratko povzamemo, da 

lažje interpretiramo dobljene rezultate. 

10. korak: vpisovanje povzetka ocenjevanja in načrta obravnave 

Na osnovi vseh zbranih rezultatov in ostalih podatkov o otrokovem gibanju lahko 

načrtujemo nadaljnje obravnave. 

 

Centil oziroma centilni rang označuje odstotek otrok v standardnem vzorcu, ki so 

dosegli enak ali manjši dosežek od določenega surovega dosežka. Če npr. skupni 

testni dosežek nekega 6-letnega otroka ustreza 15. centilnemu rangu, to pomeni, da 

je 15 % otrok iz splošne populacije otrok doseglo enak ali nižji dosežek, preostali 85 

% pa je doseglo višji dosežek. Otrok je tako uvrščen v spodnjih 15 % populacije.  

 

Centilni rangi so razporejeni od 1 do 99, vrednost 50 pa predstavlja mediano. Tak 

način vrednotenja je preprost za razumevanje, zato je uporaben za razlago rezultatov 

staršem. Sicer pa tudi pri testu ABC gibanja 2 uporabljamo sistem semaforja. Če je 

skupni testni dosežek otroka 5. centil ali manj, je otrok obravnavan kot otrok s 

pomembnimi gibalnimi težavami. Otrok s testnim dosežkom med 6. in 15. centilom 

spada v kategorijo tveganja, zato potrebuje spremljanje, nato pa ga ponovno 

testiramo. Otrok z dosežkom nad 16. centilom pa ne kaže znakov gibalnih težav.  

 

Standardni dosežki so najbolj primerni za raziskovalne namene, saj so najbolj jasen 

pokazatelj otrokove izvedbe pri testu. Predstavljajo porazdelitev surovih dosežkov, 

imajo dano aritmetično sredino in standardni odklon. Ta nam omogoča vpogled v 

oddaljenost od povprečnega dosežka, zato lahko na ta način primerjamo dosežke pri 

nalogah ali komponentne dosežke. Poznamo standardni dosežek za posamezno 

nalogo, tri komponentne dosežke in skupni testni dosežek. Vsi temeljijo na 

porazdelitvi z aritmetično sredino 10 in standardnim odklonom 3. Otrok, katerega 

dosežki so 2 SD pod aritmetično sredino, bo skoraj zagotovo potreboval pomoč, 

otrok z dosežkom 1 SD pod aritmetično sredino pa potrebuje skrbno spremljanje. 
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Pri testiranju z ABC gibanja 2, ki ga uporabimo pri kliničnem ali pedagoškem delu, je 

ponavadi cilj oziroma. namen načrtovati pomoč otroku s težavami. Takrat pa 

postanejo kvalitativna opažanja, ki jih test omogoča, vsaj toliko pomembna kot sami 

testni rezultati. Pri tem potrebujemo poleg podrobne interpretacije kvalitativnih 

opažanj tudi interpretacijo rezultatov pri vseh treh skupinah nalog, in sicer spretnosti 

rok, ciljanja in lovljenja ter ravnotežja (tako statičnega kot dinamičnega), lahko pa si 

pogledamo tudi profil dosežkov pri posameznih nalogah.  

 

Pri interpretaciji moramo biti previdni, saj vsako področje zajema majhno število 

nalog. To pomeni, da bodo dosežki na podtestih manj stabilni kot dosežek na 

celotnem testu. Vendar pa je precej zanesljivo, da obstajajo različne skupine otrok z 

značilnimi testnimi profili. Otroci, ki imajo npr. slabše razvite grobe gibalne vzorce kot 

fino motoriko rok. Pri ugotavljanju takih primerov je podrobnejša analiza testnih nalog 

za posamezna področja izrednega pomena. Na ta način bi hitreje prepoznali otroke, 

ki kažejo specifične primanjkljaje na področju gibanja in gibalnih sposobnosti, hitreje 

bi jih lahko napotili k strokovnjakom in hitreje bi lahko bili deležni dodatne strokovne 

pomoči v šolskem procesu. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V empiričnem delu diplomskega dela smo spremljali in vrednotili gibalne sposobnosti 

učencev na OŠ Breg, ki dosegajo podpovprečne rezultate na področju gibalnih 

sposobnosti, merjene s ŠVK. Šole vsako leto zbirajo podatke za evidenco ŠVK. 

Analiza zbranih podatkov omogoča ugotavljanje sprememb na področju gibalnega 

razvoja otrok na nacionalni ravni. Na osnovi teh podatkov se oblikujejo nadaljnje 

strategije predvsem za smernice v razvoju športne vzgoje v šoli, nekoliko manj pa 

poudarek temu pripisujejo starši, saj lahko ti rezultati nakazujejo na primanjkljaje na 

področju gibanja, ki bi potrebovali dodatno obravnavo. Izbrane učence, ki dosegajo 

podpovprečne rezultate pri merjenju s ŠVK, bomo testirali tudi z ABC gibanja 2 in 

ugotavljali, ali obe meritvi kažeta podpovprečne rezultate. V kolikor bodo učenci tudi 

na testiranju z ABC 2 dosegali podpovprečne rezultate, bomo njihove starše o tem 

obvestili in jih napotili do strokovnjakov. 

 

3.1.1. CILJ 

 

Cilj raziskave je ugotoviti, ali vsi učenci dosegajo podpovprečne rezultate tako na 

testiranju s pomočjo ŠVK  kot s pomočjo ABC gibanja 2. 

 

3.1.2. HIPOTEZA 

 

Na podlagi cilja smo postavili naslednjo hipotezo: 

 

- Učenci, ki dosegajo podpovprečne rezultate pri testiranju s pomočjo ŠVK, bodo 

dosegali podpovprečne rezultate tudi pri testiranju z ABC gibanja 2. 
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3.2. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Kot presejalni pripomoček smo uporabili rezultate iz ŠVK iz lanskega šolskega leta 

(2014/2015), saj testiranje poteka ob koncu šolskega leta in letos še ni bilo izvedeno. 

Poiskali smo učence, katerih rezultat povprečnih vrednosti meritve je nižji od 46 (50 

predstavlja povprečno vrednost) in pridobili soglasja staršev. Sledilo je merjenje 

gibalnih sposobnosti s testnim inštrumentarijem ABC gibanja 2, pri čemer nismo 

uporabili vprašalnika ABC gibanja 2, saj le-tega ponavadi uporabimo kot presejalni 

pripomoček, tokrat pa smo kot presejalni pripomoček uporabili meritve iz ŠVK. 

 

3.2.1. Opis vzorca  

 

Na OŠ Breg je skupno 257 učencev, starih 7–14 let (od 2. do 9. razreda, saj 1. razred 

še ni izvedel testiranja s ŠVK). Na šoli je bilo 46 učencev, katerih vrednost XT je bila 

pod 46. Za izvedbo testiranja nam je uspelo pridobiti 20 soglasij staršev, toliko 

učencev smo tudi testirali. V vzorcu je tako 10 dečkov in 10 deklic. V 2. razredu ena 

deklica in en deček, v 3. razredu tri deklice, v 4. razredu tri deklice in en deček, v 5. 

razredu ena deklica in dva dečka, v 6. razredu ena deklica in en deček, v 7. razredu 

ena deklica in en deček, v 8. razredu pa štirje dečki. Nekaj testiranih otrok že ima 

odločbo o usmeritvi. 

 

3.2.2. Organizacija izvedbe testiranja 

 

Ravnatelj OŠ Breg nam je omogočil, da smo testiranje izvedli v manjši telovadnici. 

Prostor je bil dovolj velik, primerno svetel in med testiranjem ni bilo motečih 

dejavnikov. Testiranje je potekalo dva dni, v dopoldanskem času. Učenci so bili o 

testiranju obveščeni, s seboj so imeli športno opremo, ki jo običajno uporabljajo pri 

športni vzgoji. Bili so motivirani in pripravljeni na sodelovanje, zato je testiranje 
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potekalo brez posebnosti. Za posameznega otroka smo porabili od 25 do 40 minut, 

odvisno od razumevanja navodil in narejenih napak.  

 

3.2.3. Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Podatke meritev ŠVK so nam posredovali učitelji športne vzgoje. Ti podatki so bili 

izhodišče za nadaljevanje raziskave. Za pridobitev podatkov smo uporabili testni 

inštrumentarij za spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti ABC gibanja 2. V 

šoli smo poiskali primerno velik prostor in poskrbeli, da ni bilo motečih dejavnikov. 

Pridobljene podatke smo beležili v zvezke za zapisovanje. Porabili smo 12 zvezkov 

za 2. starostno skupino in 8 zvezkov za 3. starostno skupino. Surove dosežke smo 

nato pretvorili v standardne dosežke pri posamezni nalogi, nato smo izračunali 

komponentne dosežke, jih pretvorili v standardne komponentne dosežke in centile, 

na koncu pa smo za posameznega otroka izračunali še skupni testni dosežek in 

razbrali standardni dosežek in centilni rang dosežkov. Standardne dosežke in centile 

smo razbrali iz tabel s slovenskimi normativnimi podatki za različno stare otroke iz 

priročnika ABC gibanja 2. V obliki tabele smo za vsakega učenca prikazali njegove 

rezultate in z opisom analizirali pridobljene podatke.  
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3.3. REZULTATI  IN INTERPRETACIJA 

PRIMER 1: Deček J. P., 7 let in 3 mesece, XT = 44,8 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 15 

SR2 11 

 SR3 1 

CL1 6 

CL2 8 

RV1 11 

RV2 11 

RV3 1 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

64 5 5 

Kratice za naloge: SR1 – vstavljanje čepkov, SR2 – vpletanje vezalke, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje z obema rokama,  

CL2 – metanje vrečke s fižolom, RV1 – ravnotežje na eni plošči, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

 

Deček je bil precej živahen, z veseljem je sodeloval pri vseh nalogah. Njegova 

pozornost je bila odkrenljiva. Ves čas se je nasmihal in pogledoval okrog. Izvedbe 

nalog se je lotil zaletavo. Pri  obeh testih je dosegel podpovprečne rezultate. Najboljši 

rezultat je dosegel pri spretnosti rok, saj je uvrščen v 25. centil. Največ težav je imel 

pri ravnotežju, močno je opletal z rokami in telesom. Skupno je uvrščen v 5. centil. 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

27 8 25 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

14 6 9 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

23 5 5 
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PRIMER 2: Deklica V. Ž., 7 let in 9 mesecev, XT = 44,4 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 8 

SR2 8 

 SR3 6 

CL1 10 

CL2 6 

RV1 11 

RV2 11 

RV3 5 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

65 5 5 

Kratice za naloge: SR1 – vstavljanje čepkov, SR2 – vpletanje vezalke, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje z obema rokama,  

CL2 – metanje vrečke s fižolom, RV1 – ravnotežje na eni plošči, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

 

Deklica je bila tiha in zadržana, vendar se je z veseljem lotila nalog. Največ težav je 

izkazala na področju spretnosti rok in dosegla 5. centil. Pri izvedbi nalog je držala 

glavo postrani, preblizu materiala in ni uporabljala pincetnega prijema. Bila je 

počasna. Najboljše rezultate je dosegla pri ravnotežju, čeprav je bilo njeno telo togo 

in napeto. Skupno je dosegla 5. centilni rang. 

 

 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

22 5 5 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

16 7 16 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

27 8 25 
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PRIMER 3: Deklica A. K., 8 let in 5 mesecev, XT = 45 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 9 

SR2 5 

 SR3 4 

CL1 14 

CL2 3 

RV1 10 

RV2 11 

RV3 6 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

62 5 5 

Kratice za naloge: SR1 – vstavljanje čepkov, SR2 – vpletanje vezalke, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje z obema rokama,  

CL2 – metanje vrečke s fižolom, RV1 – ravnotežje na eni plošči, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

 

Deklica je bila sproščena, z veseljem je sodelovala. Imela je odkrenljivo pozornost, 

največ težav pa je izkazala pri spretnosti rok, saj je dosegla samo 2. centil. Pri 

vstavljanju žebljičkov in vpletanju vezalke je uporabljala pretirano silo, zato je bila bolj 

počasna. Pisalo je držala zelo blizu konice, glavo pa preblizu materiala in postrani. 

Slabo je ocenila moč meta pri vrečki s fižolom. Najbolje se je odrezala pri ravnotežju, 

težave ji je delala le slabša noga pri poskakovanju po podlogah, saj nikakor ni mogla 

ohraniti ravnotežja. Skupno je dosegla 5. centilni rang. 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

18 3 2 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

17 8 25 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

27 8 25 
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PRIMER 4: Deklica T. F., 8 let in 8 mesecev, XT = 41 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 6 

SR2 12 

 SR3 6 

CL1 11 

CL2 6 

RV1 6 

RV2 11 

RV3 11 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

69 6 9 

Kratice za naloge: SR1 – vstavljanje čepkov, SR2 – vpletanje vezalke, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje z obema rokama,  

CL2 – metanje vrečke s fižolom, RV1 – ravnotežje na eni plošči, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

 

Deklica je bila zelo zavzeta za izvajanje nalog. Pri vseh nalogah je bila zelo hitra, 

zaletava in zato ponekod manj natančna. Pri vstavljanju čepkov z neprednostno roko 

ni bila uspešna. Slab rezultat je dosegla pri statičnem ravnotežju, pri dinamičnem se 

je odlično odrezala v drugem poskusu. Njeno telo je bilo togo in napeto, pretirani gibi 

telesa in rok pa so dodatno ovirali ohranjanje ravnotežja. Kljub temu je skupno 

dosegla 9. centilni rang, kar je še vedno pod povprečjem in je potrebno spremljanje. 

 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

24 7 16 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

17 8 25 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

28 8 25 
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PRIMER 5: Deklica N. Č., 8 let in 11 mesecev, XT = 41,6 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 14 

SR2 8 

 SR3 8 

CL1 11 

CL2 3 

RV1 9 

RV2 3 

RV3 3 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

52 3 1 

Kratice za naloge: SR1 – vstavljanje čepkov, SR2 – vpletanje vezalke, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje z obema rokama,  

CL2 – metanje vrečke s fižolom, RV1 – ravnotežje na eni plošči, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

 

Deklica je bila živahna in razposajena. Pri spretnosti rok se je dobro odrezala. 

Uvrstila se je v 50. centil. Pri ciljanju in lovljenju je bila zelo nenatančna, zato je 

rezultat slab. Pri ohranjanju ravnotežja je imela težave zaradi togosti telesa in 

pretiranih spremljajočih gibov rok in telesa, zelo močno se je tudi nagibala. Skupno je 

bila uvrščena v 1. centilni rang, kar izkazuje večje težave na področju gibanja. 

 

 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

30 10 50 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

7 1 0,1 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

15 2 0,5 
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PRIMER 6: Deklica Z. K., 9 let in 5 mesecev, XT = 41,6 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 3 

SR2 8 

 SR3 6 

CL1 4 

CL2 3 

RV1 11 

RV2 5 

RV3 4 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

44 2 0,5 

Kratice za naloge: SR1 – vstavljanje čepkov, SR2 – vpletanje vezalke, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje z obema rokama,  

CL2 – metanje vrečke s fižolom, RV1 – ravnotežje na eni plošči, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

 

Deklica je bila vesela in nasmejana, zelo se je trudila, da bi naredila dober vtis. Nosi 

očala. Njeno gibanje je opazno togo. Glavo je med testiranjem držala blizu materiala 

in pod nenavadnim kotom, pisalo pa preveč pri konici in premočno ter z nenavadnim 

prijemom. Njeno gibanje pri ciljanju in lovljenju ni bilo tekoče, prav tako je slabo 

presojala moč meta, lovila je z iztegnjenimi prsti, zato ni bila uspešna. Njeno 

ravnotežje so ovirali še pretirani gibi rok in telesa. Skupno je dosegla 0,5. centilni 

rang, kar kaže na večje gibalne težave. 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

17 2 0,5 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

7 1 0,1 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

20 4 2 
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PRIMER 7: Deklica A. C., 9 let in 8 mesecev, XT = 44,3 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 8 

SR2 10 

 SR3 11 

CL1 9 

CL2 4 

RV1 13 

RV2 11 

RV3 9 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

75 8 25 

Kratice za naloge: SR1 – vstavljanje čepkov, SR2 – vpletanje vezalke, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje z obema rokama,  

CL2 – metanje vrečke s fižolom, RV1 – ravnotežje na eni plošči, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

 

Deklica je bila sproščena in je z veseljem sodelovala. Težave ji je povzročala 

neprednostna roka pri vstavljanju čepkov, saj so ji uhajali iz rok. Sicer je bila zelo 

hitra in natančna. Slabše je presojala tudi moč meta pri metanju vrečke s fižolom. Pri 

ohranjanju ravnotežja ni imela težav in je z lahkoto ohranjala ravnotežje, razen pri 

skokih z neprednostno nogo. Skupno je dosegla 25. centilni rang, kar jo uvršča v 

oranžno področje semaforja. 

 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

29 9 37 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

13 5 5 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

33 12 75 
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PRIMER 8: Deček L. T., 9 let in 10 mesecev, XT = 41,4 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 12 

SR2 9 

 SR3 4 

CL1 10 

CL2 3 

RV1 9 

RV2 6 

RV3 4 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

57 4 2 

Kratice za naloge: SR1 – vstavljanje čepkov, SR2 – vpletanje vezalke, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje z obema rokama,  

CL2 – metanje vrečke s fižolom, RV1 – ravnotežje na eni plošči, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

 

Deček je bil zelo tih, umirjen, zelo se je trudil, da bi dosegel dober rezultat. Deček 

ima odločbo o usmeritvi in je opredeljen kot otrok s specifičnimi učnimi težavami. Ker 

se je trudil, da bi čim hitreje reševal naloge, je bil nenatančen, glavo je držal pod 

nenavadnim kotom, gibi rok pa so bili sunkoviti. Dobro se je odrezal pri lovljenju. 

Nekoliko slabše pa pri ciljanju, saj je imel spremenljivo moč meta. Njegovo telo je bilo 

togo, ni bil prožen, poskakoval je s trdimi nogami, z rokami je opletal. Skupno je 

dosegel 2. centilni rang, kar kaže na večje gibalne težave. 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

25 7 16 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

13 5 5 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

19 4 2 
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PRIMER 9: Deklica L. K., 9 let in 11 mesecev, XT = 42,5 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 4 

SR2 12 

 SR3 6 

CL1 8 

CL2 4 

RV1 11 

RV2 11 

RV3 11 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

67 6 9 

Kratice za naloge: SR1 – vstavljanje čepkov, SR2 – vpletanje vezalke, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje z obema rokama,  

CL2 – metanje vrečke s fižolom, RV1 – ravnotežje na eni plošči, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

 

Deklica je bila tiha, umirjena in nasmejana. Deklica se je odlično odrezala na 

področju ravnotežja, kjer je dosegla 75. centil. Krajši čas je dosegla samo pri 

ohranjanju ravnotežja na neprednostni nogi. Največ težav ji je povzročalo vstavljanje 

žebljičkov z neprednostno roko, nenatančna je bila tudi pri metanju vrečke s fižolom. 

Ker je pri ravnotežju dosegla tako visok komponentni dosežek, je to precej zvišalo 

njen skupni dosežek, tako je skupno dosegla 9. centilni rang. 

 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

22 5 5 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

12 5 5 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

33 12 75 
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PRIMER 10: Deklica A. K., 10 let in 3 mesece, XT = 41 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 9 

SR2 1 

 SR3 3 

CL1 3 

CL2 3 

RV1 9 

RV2 10 

RV3 10 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

48 2 0,5 

Kratice za naloge: SR1 – vstavljanje čepkov, SR2 – vpletanje vezalke, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje z obema rokama,  

CL2 – metanje vrečke s fižolom, RV1 – ravnotežje na eni plošči, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

 

Deklica je bila dobrovoljna in nasmejana. Njeno gibanje je na pogled togo. Glavo je 

držala blizu materiala in pod nenavadnim kotom. Pri vpletanju vezalke je imela velike 

težave, izpuščala je luknjice, menjavala roke, bila je zelo zmedena. Žogico je metala 

zelo nizko, zato jo je težje ujela. Pri metanju vrečke s fižolom je menjavala roki, 

spreminjala je nadzor in moč meta. Večje težave tako izkazuje na področju motorike 

rok. Najbolje se je odrezala pri ravnotežju, kjer je dosegla 37. centil. Skupno je 

dosegla 0,5. centil.  

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

13 1 0,1 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

6 1 0,1 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

29 9 37 
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PRIMER 11: Deček N. M., 10 let in 7 mesecev, XT = 40,8 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 2 

SR2 9 

 SR3 6 

CL1 5 

CL2 3 

RV1 11 

RV2 10 

RV3 6 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

52 3 1 

Kratice za naloge: SR1 – vstavljanje čepkov, SR2 – vpletanje vezalke, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje z obema rokama,  

CL2 – metanje vrečke s fižolom, RV1 – ravnotežje na eni plošči, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

 

Deček je bil zelo samozavesten, prepričan vase. Pri ročnih spretnostih je bil počasen, 

nenatančen, težko je nadzoroval moč in smer meta. Največ težav je imel z 

neprednostno roko pri vstavljanju žebljičkov in nogo pri ohranjanju dinamičnega 

ravnotežja, saj nalog ni uspešno opravil. Pri statičnem ravnotežju pa mu je kljub 

močnemu nagibanju telesa uspelo zadržati ravnotežje zelo dolgo tudi na 

neprednostni nogi. Skupno je dosegel 1. centil, kar nakazuje večje gibalne težave. 

 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

17 2 0,5 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

8 1 0,1 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

27 8 25 
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PRIMER 12: Deček J. G., 10 let in 9 mesecev, XT = 43,4 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 8 

SR2 4 

 SR3 11 

CL1 12 

CL2 8 

RV1 9 

RV2 10 

RV3 6 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

68 6 9 

Kratice za naloge: SR1 – vstavljanje čepkov, SR2 – vpletanje vezalke, SR3 -– sledenje poti, CL1 – lovljenje z obema rokama,  

CL2 – metanje vrečke s fižolom, RV1 – ravnotežje na eni plošči, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

 

Deček je bil zelo umirjen in pozitivno naravnan. Bil je počasen, vendar natančen. 

Zelo dober je bil pri lovljenju z obema rokama. Največ težav mu je povzročalo 

ohranjanje ravnotežja na neprednostni nogi, takrat je pretirano mahal z rokami in se 

pretirano trudil ohranjati ravnotežje. Pri poskakovanju po podlogah mu tako na koncu 

ni uspelo ohraniti ravnotežja. Skupno je dosegel 9. centilni rang, kar pomeni, da je 

treba njegovo gibanje pozorno spremljati še naprej. 

 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

23 6 9 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

20 10 50 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

25 7 16 
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PRIMER 13: Deček A. A., 11 let in 4 mesece, XT = 40,9 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 12 

SR2 1 

 SR3 3 

CL1 6 

CL2 3 

RV1 9 

RV2 3 

RV3 2 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

39 1 0,1 

Kratice za naloge: SR1 – obračanje čepkov, SR2 – trikotnik z maticami in vijaki, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje žogice, 

CL2 – ciljanje tarče na zidu, RV1 – ravnotežje na dveh ploščah, RV2 – hoja peta, prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

cikcak 

 

Deček je bil na začetku nejevoljen in nezainteresiran, saj je imel slab dan, vendar je 

po predstavitvi nalog z največjim veseljem sodeloval. Deček ima odločbo o usmeritvi 

in je opredeljen kot dolgotrajno bolan otrok. Pri vseh nalogah je bil zelo 

samozavesten, bil je hiter, vendar zelo nenatančen. Njegovo gibanje je togo, pri 

ročnih spretnostih je zelo okoren. Nobena komponenta ne izstopa, saj so dosežki na 

vseh treh področjih slabi. Skupno je dosegel 0,1. centilni rang, kar ga uvršča med 1 

% populacije s tako nizkim rezultatom. 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

16 2 0,5 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

9 2 0,5 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

14 2 0,5 
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PRIMER 14: Deklica N. Z., 11 let in 6 mesecev, XT = 45 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 11 

SR2 11 

 SR3 6 

CL1 8 

CL2 8 

RV1 10 

RV2 8 

RV3 10 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

72 8 25 

Kratice za naloge: SR1 – obračanje čepkov, SR2 – trikotnik z maticami in vijaki, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje žogice, 

CL2 – ciljanje tarče na zidu, RV1 – ravnotežje na dveh ploščah, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

cikcak 

 

Deklica je bila tiha in umirjena. Nalog se je lotila preudarno in si vzela čas. Glavo je 

držala zelo blizu materiala in pod nenavadnim kotom, pisalo je držala z nenavadnim 

prijemom in preblizu konice. S težavo je ohranjala ravnotežje na obeh ploščah, saj se 

je ob tem močno nagibala. Skupni rezultat je 25. centil, kar jo uvršča v oranžno 

področje semaforja, zato bi bilo treba njene gibalne sposobnosti spremljati tudi 

naprej. 

 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

28 9 37 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

16 7 16 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

28 8 25 
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PRIMER 15: Deček A. P., 12 let in 6 mesecev, XT = 38,5 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 8 

SR2 9 

 SR3 5 

CL1 12 

CL2 10 

RV1 9 

RV2 2 

RV3 1 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

56 4 2 

Kratice za naloge: SR1 – obračanje čepkov, SR2 – trikotnik z maticami in vijaki, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje žogice, 

CL2 – ciljanje tarče na zidu, RV1 – ravnotežje na dveh ploščah, RV2 – hoja peta, prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

cikcak 

 

Deček je bil dobre volje in pripravljen sodelovati. Zelo se je trudil, da bi dosegel čim 

boljše rezultate. Najboljši rezultat je dosegel pri lovljenju, pri ciljanju pa je menjaval 

načine metanja v tarčo. Njegovo telo je bilo togo in napeto, kar se je kazalo tudi pri 

ohranjanju ravnotežja, močno se je tudi nagibal. Pri poskakovanju ob pristanku pri 

prvem poskusu ni uspel ohraniti ravnotežja z nobeno nogo. Skupno je dosegel 2. 

centilni rang, s tem da komponenta ciljanja in lovljenja močno odstopa navzgor, kjer 

je dosegel 63. centil. 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

22 5 5 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

22 11 63 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

12 1 0,1 
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PRIMER 16: Deklica M. P., 12 let in 8 mesecev, XT = 44,1 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 12 

SR2 9 

 SR3 4 

CL1 5 

CL2 3 

RV1 13 

RV2 4 

RV3 5 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

55 4 2 

Kratice za naloge: SR1 – obračanje čepkov, SR2 – trikotnik z maticami in vijaki, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje žogice, 

CL2 – ciljanje tarče na zidu, RV1 – ravnotežje na dveh ploščah, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

cikcak 

 

Deklica je bila umirjena, nalog se je lotila z vso resnostjo. Z neprednostno roko je 

zelo hitro obračala čepke, kar je zelo presenetilo. Zelo počasna pa je bila pri sledenju 

poti in sestavljanju trikotnika. Več težav je imela pri ciljanju in lovljenju, saj je žogico 

metala s premikom celega telesa, roke je menjavala, lovila pa je z iztegnjenimi prsti 

ali ob telo. Poskakovala je s celimi stopali in delovala okorno. Prosto nogo je držala 

pred telesom. Skupno je dosegla 2. centilni rang, kar nakazuje težave na področju 

gibalnih sposobnosti. 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

25 7 16 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

8 1 0,1 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

22 5 5 
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PRIMER 17: Deček Ž. C., 13 let in 3 mesece, XT = 40,1 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 6 

SR2 1 

 SR3 2 

CL1 6 

CL2 6 

RV1 12 

RV2 6 

RV3 1 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

40 1 0,1 

Kratice za naloge: SR1 – obračanje čepkov, SR2 – trikotnik z maticami in vijaki, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje žogice, 

CL2 – ciljanje tarče na zidu, RV1 – ravnotežje na dveh ploščah, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

cikcak 

 

Deček je bil neučakan in nemiren. Pri izvajanju nalog je hitel, zato je bil nenatančen 

in nestrukturiran. Čepki so mu padali iz rok, prav tako matice, gibi so bili sunkoviti, 

glavo je držal pod nenavadnim kotom in preblizu materiala. Pri ciljanju in lovljenju se 

je držal nekoliko postrani. Ravnotežje je oviralo močno nagibanje telesa in pretirani 

gibi rok, pri poskakovanju ni uporabljal rok, držal jih je togo ob telesu. Preveč se je 

trudil, da bi dosegal dober rezultat. Skupno je dosegel 0,1. centil. 

 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

9 1 0,1 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

12 5 5 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

19 4 2 
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PRIMER 18: Deček T. Z., 13 let in 4 mesece, XT = 45,9 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 8 

SR2 4 

 SR3 2 

CL1 8 

CL2 12 

RV1 11 

RV2 7 

RV3 7 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

59 4 2 

Kratice za naloge: SR1 – obračanje čepkov, SR2 – trikotnik z maticami in vijaki, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje žogice, 

CL2 – ciljanje tarče na zidu, RV1 – ravnotežje na dveh ploščah, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

cikcak 

 

Deček je bil samozavesten, takoj je povedal, da trenira nogomet in da ne pričakuje 

težav pri izvajanju nalog. Pri spretnostih rok se je izkazalo ravno nasprotno, saj je bil 

pri sestavljanju trikotnika izjemno počasen in neroden, ni uporabljal pincetnega 

prijema, pri sledenju poti pa je naredil veliko napak. Precej bolje se je odrezal pri 

ciljanju in lovljenju, saj je bil uvrščen v 50. centil. Pri ravnotežju je imel težave, ker ni 

mogel držati stopal v ravni liniji, gibal se je sunkovito in prehitro. Skupno je dosegel 2. 

centil. 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

4 1 0,1 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

20 10 50 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

25 7 16 
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PRIMER 19: Deček K. V., 13 let in 7 mesecev, XT = 44 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 5 

SR2 1 

 SR3 2 

CL1 13 

CL2 9 

RV1 9 

RV2 5 

RV3 9 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

53 4 2 

Kratice za naloge: SR1 – obračanje čepkov, SR2 – trikotnik z maticami in vijaki, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje žogice, 

CL2 – ciljanje tarče na zidu, RV1 – ravnotežje na dveh ploščah, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

cikcak 

 

Deček je bil umirjen in nasmejan, bil je vesel, da lahko sodeluje, zato se je preveč 

trudil, da bi dosegel dober rezultat. Pri ročnih spretnostih je bil počasen, material mu 

je uhajal iz rok, odlagal ga je na podlago, pomagal si je s telesom. Odlično se je 

odrezal pri lovljenju, saj je bil uspešen v vseh poskusih. Pri ciljanju je slabo presojal 

moč meta. Dosegel je 63. centil. Težje je ohranjal ravnotežje, saj je bilo telo togo, gibi 

so bili sunkoviti, poskakoval je s celimi stopali. Dosegel je 2. centil, kar kaže na 

težave pri gibalnih sposobnostih. 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

8 1 0,1 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

22 11 63 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

23 6 9 
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PRIMER 20: Deček M. K., 13 let in 9 mesecev, XT = 43,4 

Kratica 

naloge 

Standardni 

dosežek naloge 

SR1 7 

SR2 4 

 SR3 5 

CL1 9 

CL2 7 

RV1 6 

RV2 3 

RV3 5 

 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

56 4 2 

Kratice za naloge: SR1 – obračanje čepkov, SR2 – trikotnik z maticami in vijaki, SR3 – sledenje poti, CL1 – lovljenje žogice, 

CL2 – ciljanje tarče na zidu, RV1 – ravnotežje na dveh ploščah, RV2 – hoja peta-prsti naprej, RV3 – poskakovanje po podlogah 

cikcak 

 

Deček je bil nasmejan in v pričakovanju nalog. Pri spretnostih rok je bil počasen in 

nenatančen. Material mu je uhajal iz rok, s težavo je nastavil čepek ali matico. Pri 

ciljanju ga je vleklo na levo. Težje je ohranjal ravnotežje, ker je bilo njegovo gibanje 

togo, močno se je nagibal tako z rokami kot s telesom. Pri poskakovanju je prosto 

nogo držal pred telesom, zato je bil z neprednostno nogo neuspešen. Skupno je 

dosegel 2. centilni rang, kar nakazuje težave na področju gibanja. 

 

Spretnost rok 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

16 2 0,5 

   

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

16 7 16 

   

Ravnotežje 

Komponentni 

dosežek 

Standardni 

dosežek 

Centil 

14 2 0,5 
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HIPOTEZA: Učenci, ki dosegajo podpovprečne rezultate pri testiranju s pomočjo 

ŠVK, bodo dosegali podpovprečne rezultate tudi pri testiranju z ABC gibanja 2. 

 

Učenec/učenka Rezultat ŠVK 

(XT vrednost) 

Rezultat ABC 2 

(centilni rang) 

J.P 44,8 5 

V.Ž. 44,4 5 

A.K. 45 5 

T.F. 41 9 

N.Č. 41,6 1 

Z.K. 41,6 0,5 

A.C. 44,3 25 

L.C. 41,4 2 

L.K. 42,5 9 

A.K. 41 0,5 

N.M. 40,8 1 

J.G. 43,4 9 

A.A. 40,9 0,1 

N.Z. 45 25 

A.P. 38,5 2 

M.P. 44,1 2 
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Ž.C. 40,1 0,1 

T.Z. 45,9 2 

K.V. 44 2 

M.K. 43,4 2 

 

Kot lahko razberemo iz zgornje tabele, imajo vsi učenci vrednost XT pod 46, kar 

pomeni, da vsi dosegajo podpovprečne rezultate pri testiranju s ŠVK. Drugačne 

rezultate smo dobili pri testiranju  s testnim inštrumentarijem ABC gibanja 2.  

 

Petnajst učencev je doseglo peti centilni rang ali manj. Če upoštevamo sistem 

semaforja, to pomeni rdečo barvo, in kaže na to, da rezultati pri teh učencih 

nakazujejo na pomembne gibalne težave. Ti učenci vsekakor potrebujejo dodatno 

pozornost. Velika večina otrok s težavami na gibalnem področju je namreč prezrta, 

saj otroci nekako kompenzirajo svoje težave. Da ima otrok težave na gibalnem 

področju, ponavadi niti ne pomislimo. Najprej težave opazijo učitelji v šoli. Otroci 

imajo težave pri usvajanju novih gibalnih vzorcev pri športni vzgoji, finomotoriki, 

grafomotoriki, pisanju, zaostajajo v govornem in jezikovne razvoju, imajo težave pri 

številskih predstavah in računanju. Le dva izmed testiranih otrok imata odločbo o 

usmeritvi. En učenec je prepoznan kot dolgotrajno bolan otrok, drug kot otrok s 

specifičnimi učnimi težavami. Oba dosegata rezultate pod povprečjem tako na 

testiranju s ŠVK kot z ABC gibanja 2, kar pomeni, da so zaznane pomembne težave 

na področju gibalnih sposobnosti, vendar temu področju nihče ni namenil posebne 

pozornosti.  

 

Trije učenci so v oranžnem področju semaforja. To pomeni, da se nahajajo med 

petim in petnajstim centilom. Pri teh učencih obstaja tveganje za gibalne težave, zato 

je potrebno nadaljnje spremljanje gibalnih sposobnosti.  
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Pri dveh učencih ni bilo zaznanih gibalnih težav pri testiranju z ABC gibanja 2, saj sta 

dosegla zeleno področje semaforja, ki zajema rezultate nad petnajstim centilom. 

 

Pomembna razlika med spremljanjem in vrednotenjem gibalnih sposobnosti učencev 

s pomočjo ŠVK in s pomočjo ABC gibanja 2 je v tem, da ŠVK poleg gibalnih 

sposobnosti spremlja tudi telesni razvoj. Raznolikost testnih nalog je pri ŠVK večja, 

testne naloge preverjajo druge gibalne sposobnosti kot ABC gibanja 2.  

 

Kot lahko razberemo iz tabele, končni rezultati spremljanja in vrednotenja gibalnih 

sposobnosti kažejo na to, da v večini primerov dobimo podobne rezultate, ki kažejo 

na pomembne težave na področju gibanja. Pa vendar se to ni izkazalo za vse 

učence, zato moramo hipotezo, da bodo vsi učenci na obeh testiranjih dosegali 

podpovprečne rezultate, zavrniti.  
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4. SKLEP 

 

Gibalni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj so področja otrokovega razvoja, ki so 

med seboj zelo povezana, prepletena in pravzaprav odvisna ena od drugega. V tej 

odvisnosti pa nas spremljajo celo življenje. Če se pojavi primanjkljaj na enem od teh 

področij razvoja, se lahko pojavijo primanjkljaji tudi na ostalih treh področjih. Čustveni 

in socialni razvoj potekata celo življenje, kar pomeni, da moramo gibalnemu in 

kognitivnemu razvoju posvetiti še toliko večjo pozornost v predšolskem in šolskem 

obdobju, saj je njuno trajanje omejeno. 

 

Problem svoje diplomske naloge sem usmerila na gibanje, gibalni razvoj in 

spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti. Zelo pomembno je namreč, da 

gibalne primanjkljaje odkrijemo in diagnosticiramo čim prej. Otrok bo tako pravočasno 

deležen strokovne obravnave, prilagojenih metod in načina izvajanja dela ter 

razumevanja tako s strani staršev, učiteljev kot tudi vrstnikov. Gibanje je zelo 

pomemben dejavnik v življenju in lahko bistveno pripomore k izboljšanju razvoja 

pozitivne samopodobe in zdrave samozavesti. Pri tem imajo učitelji in strokovnjaki na 

voljo najrazličnejše diagnostične pripomočke in teste.  

 

V osnovnih in srednjih šolah se že 26 let izvaja testiranje za ŠVK, ki spremlja in 

vrednosti telesni razvoj (teža, višina in kožna guba) ter gibalnih sposobnosti 

(dotikanje plošče z roko, skok v daljino z mesta, premagovanje ovir nazaj, dviganje 

trupa, predklon na klopci, vesa v zgibi, tek na 60 in 600 metrov). Testiranje poteka 

vsako leto, tako lahko jasno razberemo napredek ali pa poslabšanje rezultatov. Test 

je standardiziran, rezultati so pretvorjeni v XT-vrednosti, s katerimi lahko razberemo 

rezultat posameznika glede na slovensko povprečje. ŠVK je zelo uporaben 

pripomoček pri zgodnjem odkrivanju specifičnih gibalnih primanjkljajev, zato sem ga 

tudi uporabila kot presejalni pripomoček pred testiranjem z ABC gibanja 2.  
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V empiričnem delu diplomske naloge sem uporabila testni inštrumentarij ABC gibanja 

2 (v originalu Movement Assessment Battery for Children 2), ki je veljaven in 

zanesljiv testni inštrumentarij za merjenje gibalnih sposobnosti. Namenjen je 

prepoznavanju, testiranju in opisovanju manj učinkovitega gibanja otrok, starih od 3 

do 16 let. ABC gibanja 2 vsebuje poleg priročnika še dva merska pripomočka: test 

ABC gibanja 2 z gradivom in merskimi pripomočki za izvedbo testiranja ter zvezke za 

zapisovanje doseženih rezultatov za vse tri starostne skupine otrok in vprašalnik ABC 

gibanja 2. Vprašalnik je namenjen za oceno otroka v razredni situaciji, ki jo poda 

učitelj, ali doma, takrat jo podajo starši. Vprašalnik je idealen presejalni pripomoček, 

ki nas lahko usmeri v poglobljeno oceno gibalnih težav oziroma v odločitev o uporabi 

testa ABC gibanja 2. 

 

V diplomskem delu me je zanimalo spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti s 

pomočjo ŠVK in testnega inštrumentarija ABC gibanja 2. Kot presejalni pripomoček, 

s katerim sem dobila vzorec, sem uporabila rezultate ŠVK iz lanskega šolskega leta. 

Iskala sem učence, katerih vrednost XT je bila pod 46, kar pomeni vrednost pod 

povprečjem. Rezultate pod povprečjem je dosegalo 46 učencev, vendar nam je 

uspelo pridobiti 20 soglasij, toliko učencev sem tudi testirala s testom ABC gibanja 2. 

Zanimalo me je, ali bodo vsi učenci dosegali podpovprečne rezultate tudi na 

testiranju z ABC gibanja 2. Petnajst učencev je doseglo 5. centil ali manj, kar pomeni 

podpovprečni rezultat na testiranju, kar ni potrdilo moje hipoteze, vendar pa kaže na 

to, da je ŠVK dober pokazatelj morebitnih gibalnih težav, zato ga je vredno resno 

jemati in uporabiti kot presejalni pripomoček za dodatna testiranja in odkrivanja težav 

na področju gibanja. 

 

ABC gibanja 2 sicer ni potrdil moje hipoteze, vendar pa je bilo testiranje za učence 

zanimivo, testne naloge so jih pritegnile, hkrati pa jim niso dajale občutka neuspeha, 

saj sem jih lahko sproti motivirala in pohvalila njihov trud. Učenci, ki so na obeh testih 

dosegli podpovprečne rezultate, pa bi zagotovo potrebovali dodatno obravnavo in 

pomoč, zato bomo starše o dosežkih njihovih otrok tudi obvestili in jim dali predloge 

za naprej. 
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Glede na to, da se je ABC gibanja 2 v primeru moje raziskave izkazal za 

primerljivega s športnovzgojnim kartonom in da zelo natančno pokaže področja 

slabše razvitih gibalnih sposobnosti, menim, da bi bilo smiselno inštrumentarij 

uporabljati širše. S tem mislim predvsem na osnovne šole, ki bi na tak način lažje 

odkrivale gibalne primanjkljaje otrok. Tako bi bila diagnostika in obravnava za 

posameznega otroka hitrejša in seveda učinkovitejša. Prednost testa je zagotovo to, 

da slovenske norme že obstajajo, zato je interpretacija rezultatov bistveno lažja. 

Pomanjkljivost inštrumentarija je ta, da ne zavzema vseh področij gibalnih 

sposobnosti in da meri le odstopanja od povprečja navzdol in ne tudi navzgor, kar bi 

omogočalo diagnostiko nadarjenih na posameznih področjih gibalnih sposobnosti. 
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