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POVZETEK  

Darja Benčina 

PROGRAM ZA RAZVIJANJE VZDRŽLJIVOSTI RAMENSKEGA OBROČA IN 

MIŠIC ROK ZA OTROKE Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

Večja mišična vzdržljivost otrokom z lažjo motnjo v duševnem razvoju pomaga pri 

vsakodnevnih aktivnosti, kot je nošenje šolskih torb, podajanje žoge, vključevanje v 

igro, odvijanje pokrovčkov, plezanje, in pri vključevanju v druge aktivnosti.  

Za razvijanje vzdržljivosti ramenskega obroča in moči rok smo sestavili program 

vadbe, ki je sestavljen na izsledkih strokovnih virov in literature. Z načrtovanim 

programom smo želeli vplivati na razvoj vzdržljivosti ramenskega obroča in mišic rok. 

V vzorec smo zajeli učence prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina. V raziskavo je bilo vključenih osem otrok, starih od 12 

do 15 let, z lažjo motnjo v duševnem razvoju. V eksperimentalni skupini so bili 

vključeni štirje učenci, v kontrolni skupini pa prav tako štirje učenci. Gibalni program, v 

katerega so bili vključeni učenci eksperimentalne skupine, je potekal dvakrat na teden 

tri mesece. Njihovo vzdržljivost v ramenskem obroču in moč rok smo izmerili pred 

začetkom programa, med izvajanjem ter ob koncu programa. Ugotovili smo, da je imel 

program pozitivne učinke na učence, saj so vsi povečali vzdržljivost ramenskega obroča 

in moči rok. Napredovaliso v vzdržljivosti ramenskega obroča in moči rok. Poleg 

napredovanja v mišični vzdržljivosti so učenci vzljubili šport in se pričeli 

samoiniciativno vključevati v različne gibalne dejavnosti.  

Ključne besede: učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, mišična vzdržljivost, 

ramenski obroč, moč.  

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

DarjaBenčina 

THE PROGRAMME FOR MUSCULAR ENDURANCE DEVELOPMENT OF 

SHOULDER GIRDLE AND ARMS FOR STUDENTS WITH MILD 

INTELLECTUAL DISABILITIES 

The University of Ljubljana, Faculty of Education, 2016 

Greater muscular endurance helps children with intellectual disabilities when 

dealing with daily activities, such as carrying a school bag, throwing and catching a 

ball, taking part in a group game, unscrewing caps, climbing, and engaging in other 

activities.   

We have created a training programme for developing muscular endurance of 

shoulder girdle and arms, which is based on professional resources and literature. In our 

case the research included children from Special Education Programme of DaniloLokar 

Primary SchoolAjdovščina. 8students, aged 12-15 and with mild intellectual disabilities 

were involved in the research. The experimental group consisted of 4 students and the 

control group consisted of 4 students as well. Students of the experimental group were 

involved in a training programme which lasted 3 months. We measured the strength of 

their shoulder girdle and their arm before the start of the programme, during the 

programme and when the programme ended. We found out that the programme had 

positive effects on the students.  

Research showed that students of the experimental group achieved better results than 

the students of the control group.  

Key words: intellectual disability,muscular endurance, strength, shoulder girdle.  
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1 UVOD 

Otrokova potreba po gibanju je naravna, saj z gibanjem razvija in krepi svoje telo, 

uskladi motoriko. S povezovanjem telesnih in športnih dejavnostih se urijo njegove 

spretnosti. S športnimi dejavnostmi pa ne vplivamo samo na otrokovo zdravje, temveč 

tudi na njegov kasnejši razvoj. Z ustreznimi spodbudami v družini in kasneje v šoli 

otroka opremimo za vsa samostojna opravila, za premagovanje stresnih situacij in 

obremenitev, ki mu jih bo prineslo življenje (Škof, 2007).  

Znano pa je, da se osebe z motnjo v duševnem razvoju manj gibajo in udejstvujejo 

v športnih dejavnosti, razen če jim je omogočeno vodenje in podpora. Veliko časa 

preživijo v sedečem položaju (Seidl, 1998). Zelo malo oseb z motnjo v duševnem 

razvoju se redno vključuje v katerokoli fizično aktivnost, ki traja vsaj 20 minutpo trikrat 

ali večkrat na teden (USDHHS, 2000). Kosma, Cardinal in Rintala (2002) so podrobno 

raziskali enega izmed vzrokov zaopuščanje športnih aktivnosti oseb z motnjo v 

duševnem razvoju, to je pomanjkanje motivacije. Redna fizična aktivnost (najmanj 

trikrat na teden po 20 minut) lahko izboljša vzdržljivost srca in ožilja, mišično moč in 

mišično vzdržljivost in tudi gibljivost (Kosma, Cardinal, Rintala, 2002).  

V času šolanja se otroci in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju gibajo s 

svojimi učitelji, športnimi vaditelji in s svojo družino. Ko so starejši, njihova podpora 

upada, prav tako pa se sami bolj zadržujejo v sedečem položaju (Seidl, 1998).  

Prizadevati si moramo, da v športno dejavnost vključimo vse osebe, ki jim ta 

pravica pripada (Vute, 1999). Pravica do predmeta šport mora biti med šolanjem 

zagotovljena vsem, ne glede na telesne ali duševne sposobnosti posameznikov (Škof in 

Žvan, 2007). Res pa je, da so osebe z motnjo v duševnem razvoju prikrajšane za 

obiskovanje fitnes centrov in ostalih športnih programov (Rimmer, 1994).  

Vzdržljivost je gibalna sposobnost učinkovitega obvladovanja aktivnosti brez 

upadanja njene intenzivnosti (Kovač in Strel, 2000). Povezana je s človekovim 

zdravjem, telesno vitalnostjo in kakovostjo njegovega življenja. Vzdržljivost nam 

pomaga prenašati vsakodnevne napore, dolgotrajnejše napore in stresne situacije. Z 

vadbo vzdržljivosti razvijamo dve pomembni človeški lastnosti: vztrajnost in 

nepopustljivost (Škof, 2007). 
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Gibalne sposobnosti slovenskih otrok in mladostnikov spremljamo s pomočjo 

športnovzgojnega(v nadaljevanju ŠVK) kartona(Kovač, Jurak, Starc, Leskošek in Strel, 

2011). Analize v zadnjih letih (Starc, Strel, Kovač, 2010) so pokazale, da se je stanje 

gibalnega in telesnega razvoja v primerjavi z leti prej poslabšalo. Ena izmed negativnih 

posledic informacijsko- potrošniške družbe je zmanjšanje gibalnih zmogljivosti pri 

otrocih in mladostnikih.  

Otrokom in mladostnikom moramo s pomočjo razumevanja pomagati izoblikovati 

pozitivna stališča do športnih dejavnosti. S poznavanjem njihovih gibalnih potencialov, 

individualnih potreb in z njim prilagojenimi športnimi programi lahko pomagamo pri 

zapletenih vsakodnevnih situacijah v njihovem življenju (Strel in Kovač, 2000). Hutzler 

in Korsensky (2010) sta s podrobnim pregledom znanstvenih člankov in raziskav 

ugotovila, da telesna vadba in športne aktivnosti prispevajo k dobremu počutju oseb z 

motnjo v duševnem razvoju. Z večjo telesno pripravljenostjo, novimi spretnostmi in 

znanji, ki jih pridobijo med vadbo, osebe povečujejo lastno učinkovitost in izboljšujejo 

socialne kompetence.  

Notranji psihični procesi in gibanje so med seboj zelo povezani, kar je potrjeval 

Kiphard (1997) s teoretičnimi izhodišči psihomotorike. Veseli otroci pogosto skačejo, 

se lovijo, plešejo in podobno. Dokazal je, da lahko s psihomotoričnimi procesi pozitivno 

vplivamo na otrokova čustva.   
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Fizična neaktivnost je globalni problem javnega zdravja, ki je povezana z večino 

resnih bolezni, s katerimi se soočajo številni industrializirani narodi. Osebe z motnjo v 

duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) so del ranljive populacije, ki je bila veliko 

časa potisnjena na rob družbe. Podučiti jih je potrebno o pomembnosti redne telesne 

aktivnosti in njenem pozitivnem vplivu v vsakdanjem življenju. V študiji tajvanskih 

mladostnikov z MDR so ugotovili, da je potrebno sprožiti ustrezne tehnike motivacije 

za redno sodelovanje v telesnih dejavnostih (Jin-Ding idr., 2010). Tako kot Kosma, 

Cardinal in Rintala (2000) podobno razmišlja tudi Masleša (2013) v svoji doktorski 

disertaciji, v kateriugotavlja, da je pri načrtovanju športnih dejavnostih in izvajanju 

programov potrebno vnašati veliko motivacijskih sredstev, saj osebe z MDR hitro 

obupajo.  

Otrociz MDR se razlikujejo od otrok brez MDR v fizičnih in gibalnih 

sposobnostih(Winnick,2011). Mnogo raziskovalcev (Winnick,2011; Kosma,Cardinal in 

Rintala, 2000; Rimmer, 1994 idr.) je primerjalo motorične sposobnosti otrok z MDR in 

otrok brez MDR, na podlagi česar je bilo ugotovljeno, da otroci z MDR pri testiranjih 

zaostajajo v moči, vzdržljivosti, ravnotežju, preciznosti, koordinaciji, gibljivosti in 

eksplozivnosti (prav tam).  

Pri otrocih brez MDR poteka gibalni razvoj samoumevno, zato je za otroke s 

posebnimi potrebami še toliko bolj pomembno, da imajo spodbudno okolje in da 

vključevanje v proces športne vzgoje skrbno načrtujemo (Karpljuk, Nuzdorfer, Usenik, 

Videmšek, Hadžič idr., Florjančič, idr. 2013).Osebe z lažjo, zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju imajo manj razvito lastno ustvarjalnost, zato je bistvenega 

pomena spodbujanje otrokove in mladostnikove gibalne ustvarjalnosti (Cerar, Markun 

Puhan, Srebot in Vidovič, 2003). 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi lahko z ustrezno, strukturirano in načrtno 

večstransko vadbo vplivamo na razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti, ki pomagajo 

otroku, da je sposoben učinkovito izvajati različne gibalne naloge, predvsem pa tiste, ki 

mu bodo koristile v vsakodnevnem življenju (tek čez cesto, preskok jarka,splaziti se pod 

posteljo, prenesti tovor … ). Termin gibalna sposobnost v slovenskem jeziku 

opredeljuje podsistem, ki je odgovoren za gibalno izraznost človeka (Pistotnik, 
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2011).Obstajajo štiri osnovne gibalne sposobnosti: moč, hitrost, vzdržljivost in 

koordinacija (Pistotnik, 2011).  

Vzdržljivost je temeljna gibalna sposobnost, ki jo bomo raziskovali pri učencih z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju LMDR), zato bo podrobneje opisana 

v nadaljevanju. 

»Vzdržljivost označuje sposobnost človeka, da lahko opravlja določeno aktivnost 

dlje časa, ne da bi zaradi utrujenosti moral to dejavnost prekinjati ali bistveno znižati 

njeno intenzivnost. Najpreprosteje povedano, vzdržljivost je odpornost proti 

utrujenosti.« (Škof, str. 313, 2007) 

Škof (2007) navaja, da glede na energijski oziroma fiziološko-biokemijski vidik v 

osnovi ločimo mišično (anaerobno) vzdržljivost in srčno-žilno (aerobno) vzdržljivost. 

Mišično vzdržljivost določajo sposobnosti posameznih mišičnih skupin in posameznih 

mišic. Ker je močnopovezana s sposobnostjo produkcije velike mišične sile, jo 

imenujejo anaerobna vzdržljivost. Zagotavljajo jo hitre motorične enote v mišici z 

učinkovito anaerobno presnovo. V dejavnostih, ki trajajo največ minuto ali dve, se kaže 

kot uspešna (Škof, 2007). Vadba vzdržljivosti ima pri mladih nenadomestljivo vlogo, 

saj prek nje razvijamo pomembne lastnostih človeka, kot so: vztrajnost, delavnost, 

nepopustljivost… (Škof, 2007). 

Preden začnemo z načrtovanjem in izvajanjem gibalnih/športnih dejavnosti pri 

otrocih s posebnimi potrebami, se je dobro seznaniti z nekaj posebnostmi in 

značilnostmi oseb s posebnimi potrebami. Te so: 

1. vrsta motnje v razvoju in prizadetost (telesna, duševna, zaznavna itd); 

2. sekundarne značilnosti, na katere moramo biti pozorni: mišični krči, stranski 

učinki zdravil, hitro lomljive kosti ipd.; 

3. progresivna ali neprogresivnamotnja v razvoju ipd.(Vute, 1999). 

Če poznamo odgovore na zgornje opredelitve, laže izbiramo pravilne metode dela, 

pripravimo ustrezne prilagoditve dejavnosti, zagotovimo varno vadbo ter napredovanje 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Vute, 1999). 
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2.1 Osebe s posebnimi potrebami 

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjo v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, gibalno ovirani otroci, otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami (Zavod RS za šolstvo, 2015). 

Ker se bomo v magistrskem delu osredotočili na otroke z motnjo v duševnem razvoju, 

bomo v nadaljevanju pri zapisu uporabljali kratico MDR.  

Programi, v katere se lahko vključijo otroci z MDR (glede na starost in težavnost 

motnje), so (prav tam): 

- program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo,  

- prilagojen program za predšolske otroke,  

- vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo,  

- prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom,  

- prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom 

(v nadaljevanju NIS),  

- posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju in drugi posebni programi, 

- vzgojni program.  

Otroci z MDR imajo znižano splošno intelektualno raven vključno z znižanimi 

sposobnostmi učenja, sklepanj, reševanja problemskih okoliščin ter znižane sposobnosti 

abstraktnega mišljenja. (ZRSŠ, 2015) 

Glede na stopnjo duševne motnje razlikujemo (prav tam): 

a) otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju  

Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju (LMDR) imajo znižane učne 

sposobnosti. V prilagojenih programih lahko dosegajo temeljna šolska znanja, vendar to 

ne pomeni, da bi v rednem izobraževalnem programu dosegli minimalne standarde 

znanja. Ob ustreznem šolanju se otroke lahko usposobi za manj zahtevne poklice in 

samostojno življenje.  
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b) otroke z zmerno motnjo v duševnem razvoju  

Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju imajo različno razvite sposobnosti. 

Lahko osvojijo osnove branja, pisanja in računanja, na umetniških in športnih področjih 

(gibalno, likovno, plesno) pa so lahko uspešnejši. Svoje želje in potrebeznajo sporočati 

in lahko sodelujejo v enostavnem pogovoru. Skorajda ne zmorejo živeti samostojno, saj 

pri večini opravil potrebujejo pomoč.  

c) otroke s težjo motnjo v duševnem razvoju 

Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju so sposobni opravljati le najenostavnejša 

opravila, pri skrbi zase pa potrebujejo pomoč. Odvisni so od stalnegavarstva in se 

orientirajo le v ožjem okolju. Pri otrocih s težjo motnjo v duševnem razvoju se pogosto 

pojavljajo težave z gibanjem, bolezni in druge motnje.  

d) otroke s težko motnjo v duševnem razvoju 

Ti otroci imajo omejene komunikacijske veščine, saj redko razvijejo osnove govora 

in sporazumevanja. Pogoste imajo težave z razumevanjem in upoštevanjem navodil, 

lahko pa sodelujejo pri enostavnejših aktivnostih. V svojem življenju potrebujejo stalno 

nego, varstvo, pomoč in vodenje, saj je njihovo gibanje omejeno zaradi pridruženih 

bolezni, obolenj in ostalih težav.  

2.2 Gibalno/motorični razvoj 

Naravne oblike gibanja so najosnovnejše spretnosti otroka, ki jih otrok potrebuje za 

obstoj v okolju. Z naravnimi oblikami gibanja otrok krepi telesne in duševne 

sposobnosti, ki jih potrebuje za reševanje problemov. Poleg tega krepi še splošno 

zdravje, gibalne spretnosti in samozavest, kar mu omogoča kvalitetnejše življenje. Pri 

osebah z duševnimi, telesnimi ali kombiniranimi motnjami se stopnje gibalnega razvoja 

razvijajo drugačekot pri otroku brez težav,pri katerem razvoj poteka po določenih vedno 

in za vse enakih stopnjah. Pri spodbujanju gibalnega razvoja otrok z MDR moramo biti 

pozorni na otrokovo telesno in čustveno starost, saj čim otroke silimo v neko dejavnost, 

preden ima razvite sposobnosti, jim zmanjšujemo zaupanje v lastno vrednost, naš trud 

pa je lahko odveč. Šele ko otrok obvladuje svoje gibanje, lahko občuti zadovoljstvo in s 

tem krepi svojo samozavest in samozaupanje(Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 

2003). 
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Gibalni oziroma motorični razvoj je pomemben in sestavni člen človekovega 

celostnega razvoja. Je posledica razvojnih sprememb in aktivnega razvoja živčnega 

(motoričnega sistema) (Škof in Žvan, 2007). V tem procesu otrok pridobiva gibalne 

spretnosti invzorce, ob tem razvija gibalne sposobnosti (moč, ravnotežje, hitrost itd.). 

Osnovni gibalni vzorci so osnova učenja in nadaljnjega razvoja gibanja. S čim več 

izkušnjami jih utrjujemo in izpopolnjujemo (Škof in Žvan, 2007). 

Poznamo nekaj osnovnih načel gibalnega razvoja (prav tam): 

a) načelo vzajemnega delovanja–med razvojem se vzpostavi urejen odnos 

med obema stranema telesa (gibalni organi so parni). Enakomeren in urejen 

gib je moženpri delovanju mišic upogibalk in iztegovalk; 

b) gibalne razvojne stopnje imajo svoje zaporedje – razvoj človekovega 

gibanja temelji na razvoju nevroloških funkcij in sposobnosti ter poteka po 

vnaprej določenem vrstnem redu. Glej sliko 1; 

c) načelo nepovratnosti –izostanek manjšega delčka razvojne stopnje lahko 

pusti posledice v gibalnem razvoju in ga je nemogoče nadomestiti; 

d) razvojne smeri –gibalni razvoj poteka v točno določeni smeri; 

e) funkcionalna nesomernost –obe telesni polovici morata biti integrirani, da 

lahko nastane občutek skupnega pripadanja. Z razvojem simetrije in 

kroženja telesne središčnice se razvije tudi ročna dominantnost–

lateralizacija, ki temelji v obeh možganskih poloblah; 

f) motorični in senzomotorični razvoj –gibalni razvoj je usmerjen k 

pridobivanju in izpopolnjevanju gibalnega vedenja; 

g) osnovne paradigme gibalnega razvoja –motorični razvoj poteka od glave 

navzdol in od središča telesa navzven – cefalokavdalna smer. Razvoj poteka 

od masovnih nediferenciranih do samodejnih specifičnih gibov in gibalnega 

razvoja. 
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Gibalne spretnosti 

Gibalne sposobnosti 

Gibalni vzorci 

Motorični odzivi 

Funkcije kasnejšega dozorevanja 

Vidno, slušno 

Funkcija zgodnjega dozorevanja 

Ravnotežje, dotik, globinska zaznava 

Refleksi – gibanje za obstoj 

Prirojene živčne sposobnosti 

Slika 1:Model gibalnega razvoja(Škof in Žvan, 2007, str. 200) 

Nižja polja v shemi predstavljajo osnove za gibalni razvoj, višja polja v shemi 

predstavljajo gibalne oblike, ki jih človek razvijekasneje.  

2.2.1 Temeljne gibalne sposobnosti 

Gibalne sposobnosti predstavljajo skupek notranjih dejavnikov, ki so odgovorni za 

učinkovitost človekovih akcij in reakcij. Čeprav so gibalne sposobnosti v določeni meri 

prirojene, jih lahko z ustrezno vadbo še nadgradimo in izboljšamo (Pistotnik, Pinter, 

Dolenc, 2003). Pri tem moramo biti pozorni, da vse gibalne sposobnosti razvijamo 

enakovredno in vsestransko. Škof (2007) pravi, da je razvoj gibalne učinkovitosti v 

največji meri odvisen od telesne aktivnosti otroka ali mladostnika, ob tem pa ne smemo 

zanemariti zrelosti živčevja, kosti, mišic in hormonskega stanja. 

Gibalni razvoj otrok z MDR poteka počasneje in nepovezano, kar pa velja tudi za 

druga področja (socialno, čustveno, intelektualno). Vsi otroci ne dosežejo enake 

stopnje, kar pomeni, da vsak otrok potrebuje posebno obravnavo pri razvijanju 

temeljnih gibalnih sposobnostih. Otrok je lahko sposoben napredovati na gibalnem, 

socialnem in intelektualnem področjutudi po letu ali dveh nespremenjenega stanja. 

Nekateri otroci bodo hitreje napredovali, drugi pa komaj opazno z manjšimi koraki. 

Gibalni razvoj je odvisen od posameznika(prav tam). 

Pri otrocih z MDR ni dovoljle, da otrok gibanje osvoji. Za avtomatizacijo 

preprostega giba je pomembno, da ga velikokrat ponovi in utrdi ob določenih 
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priložnostih. Pri razvoju zapletenega giba pa se število ponovitev povzpne na deset tisoč 

in več, kar pa ne pomeni, da vsi otroci z MDR dosežejo avtomatizacijo vseh gibov 

(Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003). 

Pistotnik, Pinter, Dolenc (2002) opredeljujejo naslednje gibalne 

sposobnosti:koordinacija, ravnotežje, moč, gibljivost, hitrost, natančnost in vzdržljivost. 

V nadaljevanju bomo posamezno gibalno sposobnost tudi podrobneje opredelili. 

2.2.1.1 Koordinacija 

»Koordinacija jesposobnost učinkovitega in usklajenega izvajanja časovnih in 

prostorskih elementov gibanja.« (Pistotnik, Pinter, Dolenc, 2002, str. 18)Gibalne 

sposobnosti koordinacije pridejo do izraza pri gibanjih, ki niso enostavna, ampak so 

sestavljena iz več gibalnih delov. Z izvajanjem bolj zapletenih ali neobičajnih vzorcev 

gibanja in s postavljanjem vadečih v neobičajne okoliščine za izvedbo giba lahko 

vplivamo na razvoj koordinacijskih sposobnosti (Pistotnik, Pinter, Dolenc, 2002). 

Koordinacija je sestavljena temeljna gibalna sposobnost. Nekateri jo pogovorno 

poimenujejo spretnost, ki je podlaga otroku za sprejemanje osnovnih gibalnih 

informacij in znanj. Koordinirano gibanje otroku pomaga, da se znajde v različnih 

življenjskih situacijah, v katerih je potrebno uporabiti predhodno gibalno znanje in čim 

bolj ekonomično izvesti gib (Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003).Pri 

koordiniranem gibanju je pomembna pravočasna vključitev pravih mišičnih skupin in 

uporaba že prej naučenih gibalnih vzorcev, da izvedba giba poteka tekoče in v optimalni 

hitrosti,na primer pri sonožnem poskoku na mestu, da pravočasno zamahnemo z 

rokami, ob zamahu pa sledi sonožni odriv z nogami (prav tam).  

2.2.1.2 Ravnotežje 

»Ravnotežje je sposobnost ohranjanja ali vzpostavljanja stabilnega položaja telesa v 

prostoru.« (Pistotnik, Pinter, Dolenc, 2002, str. 20)Ohranjanje pokončne drže oziroma 

ravnotežje je temeljna gibalna sposobnost, čeprav se tega ne zavedamo in nam je 

samoumevna. Kako pomembno je ravnotežje, spoznamo šele takrat, ko se gibljemo na 

zmanjšani podporni ploskvi (hoja v gore, drsanje, alpsko smučanje…), pri hitrih in 

velikih spremembah telesnega položaja (zaustavitev gibanja, sprememba smeri, …) ali 

pa po zaključku rotacijskih gibanj (zaradi motenj delovanja v vestibularnemu sistemu) 

(Pistotnik, Pinter, Dolenc, 2002). 
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Osebe z MDR imajo pogosto težave s koordiniranim gibanjem in ravnotežjem, zato 

moramo osebo čim večkrat postaviti v položaj, ko bo morala vzdrževati ali vzpostaviti 

ravnotežni položaj. Vaje za razvijanje ravnotežja so tesno povezane s koordiniranim 

gibanjem, zato se bo s pomočjo vadbe izboljšala otrokova sposobnost koordinacije 

posameznih delov telesa (Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003). 

2.2.1.3 Moč 

»Moč je sposobnost učinkovitega izkoriščanja sile mišic za delovanje proti 

zunanjim silam.« (Pistotnik, Pinter, Dolenc, 2002, str. 17)Sila mišic se razvija z 

mišičnim napenjanjem, ki je lahko statično, ko je»mišica napeta, pripoji pa so v stalni 

oddaljenosti – nošenje, upiranje«(Pistotnik, Pinter, Dolenc, 2002, str. 17), ali 

dinamično, ko se »mišični pripoji približujejo in oddaljujejo – hoja, plezanje, skoki 

ipd.« (Pistotnik, Pinter, Dolenc, 2002, str. 17). 

Moč se kaže v treh pojavnih oblikah: kot eksplozivna, repetitivna in statična moč 

(prav tam).Eksplozivna močje sposobnost, pri kateri je potrebna hitra mobilizacija 

mišične sile v kratkem časovnem obdobju, npr. poskoki, kratki sprinti, meti… 

Zarepetitivno močje značilno dolgotrajno opravljanje dela pred obremenitvijo. Vidna 

je pri cikličnih gibanjih, kjer premagujemo submaksimalno silo, ki nam omogoči 

razmerje med hitrostjo in časom izvajanja gibov, npr. plezanje, poskoki, vese, vlečenje, 

potiskanje…Statična moč se kaže pri dlje časa trajajočem vztrajanju v nekem položaju 

pred obremenitvijo. Do izraza pride pri ohranjanju telesnih drž, ki se pojavljajo pri 

nošenju, prijemih in upiranju.  

Moč bo podrobneje opisana v naslednjih poglavjih, saj je to ena izmed gibalnih 

sposobnosti, ki smo jo raziskovali v empiričnem delu magistrskega dela. 

2.2.1.4 Gibljivost 

»Gibljivost je opredeljena kot sposobnost izvajanja gibov v velikih razponih.« 

(Pistotnik, Pinter, Dolenc, 2002, str. 21)Gibljivost je ena od temeljnih gibalnih 

sposobnosti, ki je odvisna od več dejavnikov, med katere prištevamo sklepne strukture, 

usklajenost delovanja živčno-mišičnega sistema, temperature telesa in okolja. Pri 

opravljanju vsakodnevnih opravil, kot so zavezovanje čevljev, vzvratna vožnja z 

avtomobilom itd., je potrebna določena mera gibljivosti. Štejemo jo kot pomemben 

dejavnik optimalne pripravljenosti posameznika, saj značilno vpliva na nekatere druge 
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gibalne sposobnosti, kot so moč, hitrost, koordinacija. Ne moremo je razvijati s 

pomočjo naravnih oblik gibanj, saj le-te ne dosežejo maksimalnega razpona giba v 

posameznih sklepih(Pistotnik, Pinter, Dolenc, 2002). 

2.2.1.5 Hitrost 

»Hitrost je sposobnost izvesti gibanje v najkrajšem možnem času.«(Pistotnik, 

Pinter, Dolenc, 2002, str. 19)Pri hitrosti je pomembno izvesti gib ali pa zaporedje gibov 

čim hitreje ali v najkrajšem možnem času. Pri osebah z MDR najprej stremimo k temu, 

da izboljšamo samo tehniko in koordinacijo gibanja, šele nato se usmerimo k razvijanju 

hitrosti (prav tam). 

2.2.1.6 Natančnost 

»Natančnost oziroma preciznost je sposobnost za ustrezno določitev intenzivnosti 

in smeri gibanja pri vodenju lastnega telesa proti določenemu cilju.« (Pistotnik, Pintar, 

Dolenc, 2003)Sposobnost natančnosti nam omogoča, da zadenemo cilj s predmetom, ki 

smo ga vrgli (met v tarčo, met na koš), ali pa zadenemo cilj s predmetom, ki ga vodimo 

(plošček pri hokeju, sabljanje) (prav tam).Natančnost vadimo tako, da gibanje čim 

večkrat ponovimo, pri tem pa pazimo, da gibanje tudi čim bolj natančno izvedemo.  

2.2.1.7 Vzdržljivost 

»Vzdržljivost je temeljna gibalna sposobnost, pri kateri učinkovito obvladujemo 

dolgotrajno aktivnost in napor, ne da bi pri njej upadla njena intenzivnost«.(Davis, Bull, 

Roscoe, Roscoe, 1997)Pomemben element vzdržljivosti je sposobnost delovanja srčno-

žilnega in dihalnega sistema. Za razvijanje vzdržljivosti se največkrat uporabljajo dlje 

časa trajajoča gibanja srednje intenzivnosti, kot so dolgotrajnejši tek, kolesarjenje, 

plavanje (Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003). 

Vzdržljivost je podrobneje opisana v naslednjem poglavju, saj je to temeljna 

gibalna sposobnost, ki smo jo raziskali v magistrskem delu. 

2.3 Vzdržljivost 

Po SSKJ je vzdržljivost lastnost človeka, ki je vzdržljiv. To je človek, ki veliko 

vzdrži, prenese (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000).Po Škofu (2010) pa je 

vzdržljivost sposobnost človeka, da opravlja neko dejavnost dlje časa, ne da bi jo zaradi 
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utrujenost prekinil oziroma zmanjšal njeno intenzivnost. Vzdržljivost označuje tudi kot 

odpornost proti utrujenosti. Ta sposobnost ni pomembna le v športu, temveč se z njo 

vsakodnevno srečujemo pri opravljanju dnevnih opravil. Povezana je s človekovim 

zdravjem, telesno vitalnostjo in kakovostjo njegovega življenja. Posameznik s slabšo 

telesno vzdržljivostjo težje prenaša napore, se hitreje utrudi ob telesni in mentalni 

dejavnosti, težje prenaša vsakodnevne napore, stike z ljudmi in slabše prenaša strese 

okolja (Škof, 2007). Z vadbo vzdržljivosti razvijamo za življenje pomembne človekove 

lastnosti, kot so: vztrajnost, nepopustljivost, delavnost, doseganje dolgoročnih ciljev itd. 

Vadba vzdržljivosti ima zaradi vsega naštetega pomembno mesto v okviru učnega 

načrta v šolski športni vzgoji (prav tam). 

Leta 2011 je Calders s sodelavci v Belgiji zaključili raziskavo, ki je potekala na 

vzorcu 45 oseb z lažjo in zmerno MDR. Želeli so raziskati vpliv različnih športnih vadb 

na osebe z MDR. Največji napredek je bil viden pri skupini oseb, ki je izvajala 

kombinirane vaje za moč in vzdržljivost. Ob zaključku raziskave so ugotovili, da je 

kakršno koli ukvarjanje s športom pozitivno za osebe z MDR, a največji napredek 

dosežemo s kombinacijo vaj za moč in vzdržljivost (Calders idr., 2011). Rezultati 

raziskave testa moči in eksplozivnosti, ki so jih opravili z od 6 do 13 let starimi otroki z 

MDR, so bili primerljivi z rezultati z od 2 do 4 leta mlajšimi otroki redne populacije 

(Rarick, Dobbins in Broadhead, 1976, Dyer, Gunn, Rauh in Berry, 1990).  

V longitudinalni študiji so Lahtinen, Rintala in Malin (2007) spremljali osebe z 

MDR več kot 30 let. Ugotovili so, da je v zgodnjih najstniških letih trebušna moč in 

vzdržljivost oseb z MDR slaba tako za dekleta kot za fante. Napredek vzdržljivosti in 

trebušne moči se je pokazal šele v pozni odraslosti. Visok upad mišične moči in 

vzdržljivosti je bil viden, ko so osebe z MDR prišle v svoja štirideseta leta.  

Van de Vlietidr. (2006) so želeli stestom EUROFITT raziskati telesno 

pripravljenost odraslih športnikov in športnic z MDR. Ugotovili so, da so tako ženske 

kot moški napredovali v vzdržljivosti in moči zgornjega dela telesa. Zaključili so, da 

lahko visoko zmogljivi športniki z MDR dosežejo enake rezultate kot osebe brez MDR.  

2.3.1 Vrste vzdržljivosti 

Mehanizmi človekove utrujenosti so v različnih športnih aktivnostih različni, zato 

obstaja več vrst vzdržljivosti. V teoriji vzdržljivost delijo stopološkega vidika, 
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vidikanačrtovanja vadbe in energijskega oziroma fiziološko-biokemijskega vidika. Po 

tem kriteriju ločimo mišično (anaerobno) in srčno-žilno (aerobno) vzdržljivost (Škof, 

2007). 

- Mišična vzdržljivost je opredeljena kot sposobnost posameznih mišic ali 

mišičnih skupin, da vzdržijo visoko intenzivne ponavljajoče se dinamične 

(sprint), statične(gimnastični elementi) ali kombinirane športne 

obremenitve(slalom). Tesno je povezana s sposobnostjo produkcije velike 

mišične sile, ki zagotavljajo hitre motorične enote v mišici z učinkovito 

anaerobno presnovo. Mišično vzdržljivost pogosto imenujemo anaerobna 

vzdržljivost. Anaerobna vzdržljivost je pomembna komponenta tekmovalne 

uspešnosti v športnih dejavnostih, ki ne trajajo več kot dve minuti. Če 

povzamemo, mišična vzdržljivost določa vzdržljivost posameznih mišic ali 

mišičnih skupin (prav tam). 

- Srčno-žilna vzdržljivost določa vzdržljivost organizma v celoti. Je sposobnost 

športnika, da vzdrži dolgotrajne ciklične obremenitve, kot so dolgotrajni tek, 

plavanje, smučarski tek itd. Povezana je z razvojem srčno-žilnega in dihalnega 

sistema in z oksidativno sposobnostjo počasnih mišičnih struktur. Imenujemo 

jo tudi aerobna vzdržljivost (prav tam). 

Bosscher (1993) je dokazal, da redna aerobna vadba zmanjšuje depresivnost in 

poveča dobro počutje posameznika, ki je trpel za depresijo.  

V športu je malo čistih aerobnih oziroma anaerobnih naporov, saj gre po navadi za 

kombinacijo obeh. Vsaka športna disciplina ima svoje fiziološko-biokemijske 

značilnosti, kar zahteva specifičnost pristopa pri vadbi vzdržljivosti kot pri vadbi ostalih 

vsebin kondicijske priprave (prav tam). 

V postopkih oblikovanja vadbe vzdržljivosti govorimo tudi o splošni in specialni 

vzdržljivosti. Srčno-žilna ali aerobna vzdržljivost predstavlja splošno (bazično) 

vzdržljivost človeka inje pomemben element splošne pripravljenosti vsakega športnika. 

Z njo se srečamo pri vseh športnih disciplinah, tudi ob premagovanju večurnega 

treninga ali pa pri zagotavljanju hitrejše obnove organizma po intenzivnih obremenitvah 

(Škof, 2007). 
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V vsaki športni disciplini je prisotna specifična ali specialna vzdržljivost. Šahist 

potrebuje vzdržljivost pri mentalnih dejavnostih, telovadec specifično »gimnastično« 

vzdržljivost, spet drugačno pa maratonec, košarkar ali sprinter v teku na 100 m (prav 

tam). 

Za boljše razumevanje ravni intenzivnosti vadbe vzdržljivosti glede na fiziološki 

napor, moramo poznati pet ravni intenzivne vadbe vzdržljivosti (prav tam): 

- vzdržljivost v področju nizke intenzivnosti (aerobna vzdržljivost), 

- vzdržljivost v področju zmerne intenzivnosti (aerobna vadba), 

- vzdržljivost v področju srednje intenzivnosti (aerobno-anaerobna vadba), 

- vzdržljivost v področju visoke intenzivnosti (aerobno-anaerobna vadba) in  

- vzdržljivost v področju najvišje intenzivnosti (anaerobna vadba).  

2.3.2 Metode za razvoj vzdržljivosti 

Pri vadbi vzdržljivosti je bistvenega pomena, da povečamo intenzivnost ali čas 

trajanja obremenitve. Naprezanje naj ne bo maksimalno, ampak naj vadba,pri kateri naj 

bo gibanje manjše intenzivnosti,traja dlje časa. Paziti moramo, da ne presežemo pragu 

srčnega utripa med 120 in 160 udarcev na minuto (Cerar, Markun Puhan, Srebot in 

Vidovič, 2003). 

Poznamo tri temeljne metode za razvoj vzdržljivosti: neprekinjena metoda, 

intervalna metoda in fartlek. Za razvoj vzdržljivosti otrok in mladine sta najprimernejši 

neprekinjena metoda in fartlek (Škof, 2007). 

- Neprekinjena metoda 

Neprekinjena metoda ali metoda dolgotrajnega neprekinjenega napora je najstarejša 

in najpreprostejša metoda za razvoj vzdržljivosti. Čeprav je za razvoj vzdržljivosti 

najpomembnejša in najbolj uporabna, ne smemo pretiravati z obsegom tovrstne vadbe. 

Intenzivnost neprekinjene metode je odvisna od cilja in je lahko nizka, zmerna ali 

srednja. Nizka intenzivnost vadbe poveča hitrost oksidacije maščobnih kislin iz 

maščobnih celic, srednja in zmerna intenzivnost vadbe (pod ravnjo ali na ravni 

anaerobnega pragu) pa pomeni bazično vadbo, ki je osnovno sredstvo za razvoj 

vzdržljivosti otrok in mladine (prav tam). 

- Intervalna metoda  
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Značilnost intervalne metode je izmenjevanje dolžine vadbe in odmora. Je 

nadgradnja neprekinjeni metodi, saj zagotavljavišjo intenzivnost obremenitve kot 

neprekinjena metoda. Zdravnika Reindell in Roskamm ter trener nemških tekačev 

Gerschler so že okrog leta 1935 razvili prvo obliko intervalne vadbe, od takrat so se 

oblike intervalnega treninga hitro razvijale. Danes poznamo dve obliki intervalnega 

treninga. Ekstenzivni ali aerobni trening temelji na razvoju aerobnih sposobnosti 

športnikov. Primeren je za pripravo otrok in mladine za šolska tekmovanja in testiranja. 

Intenzivni ali anaerobni intervalni trening pa je namenjen razvoju specialne 

vzdržljivosti, ki traja do 4minut.  

- Fartlek 

Fartlek je tako imenovana naravna oblika intervalnega treninga, saj omogoča 

trening po mehkih poteh. Posamezniku dovoljuje, da vsebino vadbe prilagaja naravnim 

okoliščinam in izkorišča možnosti, ki mu jih narava daje. S fartlekom se razvijajo vse 

ravni vzdržljivosti. Posameznik si sam določi cilj vadbe, ki ga prilagaja okoliščinam in 

naravi. Lahko vsebuje tekaške in netekaške vsebine. Čas trajanja si posameznik sam 

določi, prav tako vsebino vaj (prav tam). 

2.4 Mišična moč 

»Moč je fizikalno opredeljena kot sposobnost opravljanja dela v nekem času. Ko 

govorimo o moči kot gibalni sposobnosti, se ta definicija pogosto zamegli. Zlasti v 

slovenski terminologiji zasledimo izraz mišična moč tudi takrat, ko gre v resnici za 

mišično silo (časovno odvisno ali neodvisno). Literatura deli mišično moč po 

manifestacijskem (statična, dinamična, odrivna) ali topološkem kriteriju (noge in 

medenični obroč, trup, roke in ramenski obroč) oziroma z vidika silovitosti mišičnega 

krčenja (največja moč, hitra moč, vzdržljivost v moči).«(Šarabon, 2007, str. 261) 

Primerno načrtovan in nadzorovan trening moči je za otroke varen in prispeva k 

povečanju mišične moči, pa tudih kakovosti izvedbe drugih športnih gibanj, zmanjšuje 

poškodbe in na splošno izboljšuje zdravstveni status otroka (prav tam). 

Mišična moč je produkt mišične sile in hitrosti mišičnega krčenja. Sila mišičnega 

krčenja je pogojena s prečnim presekom mišice, hitrost mišičnega krčenja pa odvisna od 

načina postavitve mišičnih vlaken (Škof, 2007). Mišična moč je odvisna od različnih 

dejavnikov (Škof, 2007): 
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- prečni presek mišice oziroma količina puste mišične mase,  

- dolžina posamezne mišične skupine,  

- živčno-mišične aktivacije,  

- usvojene tehnike gibanja in 

- mišične arhitekture.  

2.4.1 Uporaba naravnih oblik gibanja za razvoj moči 

Človeka od rojstva do smrti spremljajo naravne oblike gibanja, ki mu omogočajo 

dejavno in kakovostno življenje. Podrejena so zakonitostim pojavljanja, ki so tesno 

povezane z ontogenezo človeka in z razvojem od njegovega spočetja do opešanja 

funkcij. Naravna gibanja predstavljajo gibalno abecedo človeka, zato moramo otroku 

omogočiti, da se z njimi seznani in jih izvaja čim pogosteje. Velik pomen imajo tudi v 

vsakdanjem življenju, saj je obvladovanje le-teh eden izmed pogojev za kakovostno in 

racionalno opravljanje vsakodnevnih opravil (Videmšek, 2002, v Dolenc, Pistotnik, 

Pinter, 2002).  

Naravne oblike gibanja lahko uporabimo pri vadbi, saj se lahko izvajajo 

elementarno in v osnovnih oblikah, kar je za njihovo učenje najprimernejše. Gibanja naj 

se najprej izvajajo prosto in brez pripomočkov, kasneje pa jih lahko popestrimo ali 

otežimo z uporabo rekvizitov. V igralnih oblikah lahko uporabimo naravna gibanja šele 

takrat, ko jih učenci že obvladajo in jih pri igri uporabljajo samodejno (Dolenc, 

Pistotnik, Pintar, 2002). Za razvoj moči se lahko v vadbo vključispodaj opisana gibanja.  

Plazenja (razvijanje koordinacije, moči, gibljivosti) so gibanja, pri katerih se za 

premikanje uporabljajo roke, noge in trup. Z osnovnimi oblikami plazenj se izzoveod 

40do 80 ali več odstotkov maksimalnegamišičnega naprezanja. Plazenja se lahko 

uporabljajo kot splošno ogrevanje v uvodnem delu vadbe, za razvoj gibalnih 

sposobnosti (moč, gibljivost, koordinacija) pa se uporabljajo v glavnem delu. S temi 

kompleksnimi gibanji vplivamo na krepitev mišic celega telesa. Krepilni učinki so 

lahko tudi ožje usmerjeni na posamezne predele (mišice rok in ramenskega obroča), kar 

je odvisno od smeri gibanja, položaja telesa in intenzivnejšega vključevanja posameznih 

telesnih segmentov.Plazenja po strminah so koristne krepilne vaje za šibkejše, saj nam 

omogočajo intenzivnejšo krepitev rok in ramenskega obroča.  
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Naslednja naravna oblika gibanja, s katero razvijamo moč, koordinacijo, hitrost in 

ravnotežje,so lazenja. Pri lazenjih se vadeči premikajo s pomočjo rok in nog, trup pa je 

dvignjen od podlage. Z osnovnimi oblikami lazenj se izzovejo obremenitve, ki dosegajo 

okrog 40 odstotkov maksimalnega mišičnega naprezanja. Z uporabo zahtevnejših 

različic pa lahko obremenitve narastejo tudi do 90 odstotkov maksimalnega naprezanja. 

Vadeči se pri lazenjih lahko samostojno, v paru ali z uporabo različnih 

pripomočkovgibljejo v različnih smereh. Gibanja lazenj so dovolj dinamična, da se jih 

lahko uporabi v uvodnem delu vadbe kot ogrevanje, če pa želimo vplivati na krepitev 

zgornjih in spodnjih okončin, pa jih uporabimo v glavnem delu. Različne oblike 

samokolnic, ki se izvajajo v parih ali trojkah, uvrščamo med lazenja. S tovrstnimi 

vajami vplivamo na krepitev mišic rok in ramenskega obroča.   

S plezanjem se otrok sreča že v zgodnjih mesecih življenja in z njimrazvija moč, 

gibljivost in koordinacijo. Pri naravnem gibanju plezanj se vadeči premika v različnih 

smereh, pri čemeruporablja vse svoje okončine. Eden izmed pozitivnih učinkov plezanj 

je tudi premagovanje strahu pred globino. Pri tem je pomembno poudariti, da je vadbo 

plezanj nujno potrebno prilagoditi posamezniku in upoštevati njegove individualne 

značilnosti, sposobnosti, posebnosti.Plezanja so ena izmed oblik gibanja, s katerimi 

vplivamo predvsem na krepitev mišic rok in ramenskega obroča. Otroci lahko znanje, ki 

ga pridobijo v športni dvorani s pomočjo plezalnih pripomočkov (letvenik, lestvenik, 

plezalna stena, mornarska lestev), uporabijo pri vsakodnevnih opravilih na višinah 

(obiranje sadja, pleskanje, pomivanje oken) in življenjsko nevarnih okoliščinah 

(naravne nesreče, požari).  

S potiskanjiinz vlečenji se pogosto srečamo, saj se za premikanje težjih objektov, 

ki jih ni moč nesti, poslužujemo teh oblik gibanja. Potiskanja so gibanja, pri katerih je 

predmet,ki ga skuša vadeči odriniti od sebe,pred njim, za razliko od vlečenj, pri katerih 

vadeči skuša objekt pritegniti k sebi. S tem razvijamo moč in spretnost koordinacije. 

Gibanja so zelo učinkovita za razvoj moči, saj se s pomočjo mišičnega napenjanja 

premaguje odpor zunanjih sil ali nasprotnika. Naloge, pri katerih so vključena gibanja 

potiskanj in vlečenj, se lahko izvajajo povsod, saj zanje niso potrebni posebni prostori 

ali pripomočki. Vadeči lahko vadijo posamično ali v parih, v manjših ali večjih 

skupinah, v katerih lahko stojijo, klečijo, čepijo, sedijo, pri tem paso postavljeni na 

objekt bočno, čelno ali hrbtno. 
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Dviganja in nošenja se v večini primerov uvrščajo med sestavljena gibanja, saj se 

običajno povezujejo z različnimi prijemi, ravnanji s predmeti ter premikanjem telesa v 

prostoru. Vsak premik manjšega objekta je sestavljen iz dviga in njegove premestitvena 

drugo stran, za kar je potrebno uporabiti silo, ki jo razvijejo mišice s svojim 

napenjanjem. Večja masa zahteva večjo silo, kar se v športni vadbi izkorišča za krepitev 

izbranih mišičnih struktur. Pri vadbi dviganj in nošenj lahko kot breme uporabimo 

lastno telo ali različne predmete, ki so nam na voljo v naravi ali v športnih dvoranah. Pri 

vadbi nošenj in dviganj na začetku izvajamo preproste in lažje naloge, nato pa vadbo 

postopoma otežimo. Intenzivnost vadbe lahko povečamo s težjimi bremeni ali z 

večanjem števila bremen, z drugače oblikovanimi bremeni, z večjim številom 

ponavljanj naloge, s povečevanjem razdalje nošenja bremen (ne več kot 15 m) ali s 

povečevanjem hitrosti nošenja bremena. Priporočljivo je, da teža bremena ne 

predstavlja prevelikega napora, čeprav mora biti za krepitev mišic nekoliko večja kot 

vsakodnevne obremenitve. Nošenje bremen lahko izvajamo tudi v večji skupini, kjer se 

teža bremen razporedi na več vadečih. Pri dviganju in nošenju moramo biti pazljivi, 

kako vadeči dvigujejo bremenas tal, da ne bi prišlo do poškodb hrbtenice.  

2.4.2 Vzdržljivost v moči ramenskega obroča 

Vzdržljivost v moči je opredeljena kot dlje časa trajajoče premagovanje odpora 

(Ušaj, 1996). V osnovnih in srednjih šolah se pri športovzgojnem kartonu meri 

vzdržljivost ramenskega obroča in rok s testom, ki se imenuje vesa v zgibi (Kovač, 

Jurak, Starc, Leskošek in Strel, 2011).  

Za razvoj mišične moči se uporablja vrsta metod, ki se razlikujejo po intenzivnosti, 

po priporočenem številu ponovitev, odmoru med serijami, tempu izvedbe giba, tipu 

mišične kontrakcije idr. Pri otrocih in mladostnikih pa je najbolj priporočljiva obhodna 

vadba, pri kateri je glavnina treninga moči namenjena repetitivni moči proksimalnih 

mišičnih skupin. Te mišične skupine so upogibalke, sukalke in iztegovalke trupa, 

oblopatične mišice in druge mišice ramenskega obroča, odmikalke ter dvosklepne 

iztegovalke kolčnega sklepa (Šarabon,2007). Obhodna vadba omogoča popolnoma 

individualen pristop k vadbi. Naloge pri obhodni vadbi so lahko različne, saj vaji za 

moč lahko sledi vaja hitrosti, raztezna vaja, sprostilna vaja. Obremenitev lahko 

povečamo na več načinov: s povečanjem števila postaj, podaljšanjem časa trajanja dela 

na posamezni postaji, povečanjem števila ponovitev ali obhodov (Škof, 2007).Druga 
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oblika pa je vaja po postajah. Postaja je določeno mesto v vadbenem prostoru, na kateri 

vadeči izvaja točno določeno vadbo. Postaj je šest ali pa več. Količino vadbe 

spreminjamo z izbiro števila ponovitev in obhodov. Pri tej vrsti vadbe velja pravilo, da 

na dveh sosednjih postajah ne smejo biti obremenjene iste mišične skupine (Ušaj, 

1996). 

Po Škofu (2007) moramo biti previdni pri razvijanju mišične vzdržljivosti v 

predpubertetnem obdobju, saj pretirana vadba lahko povzroči hude akutne in kronične 

posledice prinadaljnjem razvoju in dokončno rast kosti. Upoštevati moramo biološke 

omejitve, saj je dvigovanje maksimalnih obremenitev nevarno.  

2.5 Gibalne sposobnosti otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

»Šolska športna vzgoja naj bi privzgojila vsakemu človeku del športno-kulturnih 

navad, ki mu bodo koristile v vsakodnevnem življenju in bodo postale del človekove 

kulturne ravni.« (Karpljuk, Videmšek, Zajc, 2004, str. 10) 

Filipčič, Strel in Rogelj (2003) so v svoji raziskavi ugotovili, da učenci in učenke z 

LMDR dosegajo nižje srednje vrednosti na vseh motoričnih testih v primerjavi z učenci 

in učenkami brez MDR. Masleša (2013) navaja, da so gibalne, intelektualne in telesne 

značilnosti pri osebah z MDR že od nekdaj predmet raziskovanja, vendar so na našem 

območju slabo raziskane. Rarick (1970) je raziskoval zakasneli razvoj otrok z LMDR 

ter postavil hipotezo, da do zakasnitve v gibalnem razvoju prihaja zaradi zunanjih 

dejavnikov, ne pa motnje. V longitudinalno raziskavo je Molnar (1987) vključil 53 oseb 

z MDR brez gibalne oviranosti. Odkril je povezavo med majhnim nadzorom položaja 

malčka in doseganja motoričnih mejnikov. Po njegovem je motnja vzrok zamujenega 

razvoja. Rarick (1981) je izpostavil tudi to, da težja kot je motnja, nižje so gibalne 

sposobnosti in spretnosti otrok. Francis in Rarick sta leta 1959 oblikovala baterijo 

motoričnih testov, katere rezultati so kazali na to, da otroci z MDR dosegajo nižje 

rezultate pri motoričnih nalogah. Fray in Chow (2006) sta na vzorcu 444 oseb z MDR 

raziskovala povezavo med prekomerno telesno težo mladih z MDR, njihovo fizično 

pripravljenostjo in motoričnimi sposobnostmi. Ugotovila sta, da je populacija oseb z 

MDR nagnjena k pridobivanju prekomerne telesne teže, kar je posledica pomanjkanja 

gibanja in genetskih dejavnikov. Tudi Filipčič, Strel in Rogelj (2003) navajajo, da 

telesna teža učenk z LMDR po 15. letu narašča. Pri učenkah po 13. letu so zaznali višjo 

vrednost podkožnega maščevja. Kot razlog navajajo pomanjkanje redne gibalne/športne 
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aktivnosti.Te ugotovitve kažejo, da se povečuje tveganje negativnih posledic 

neaktivnosti oseb z MDR. Toda otroci z MDR se lahko uspešno vključujejo v telesne 

aktivnosti ter poskrbijo za svoj kognitivni, motorični in socialni razvoj (Bota, 

Teodorescu, Kiss in Stoicoviciu, 2012).  

Kremžarjeva (1992) je navedla nekaj značilnosti na gibalnem področju učencev z 

MDR: 

- zaostajajo v razvoju na zaznavno-gibalnem področju, 

- so nemirni, boječi, zavrti, nerodni in se pogosto poškodujejo, 

- imajo težave v oblikovanju lastne podobe,  

- imajo neprimerne izkušnje s poukom športne vzgoje, so gibalno in 

storilnostno manj uspešni, 

- so večkrat bolni, a zdravi v tolikšni meri, da obiskujejo reden pouk, vendar 

je pouk redne športne vzgoje za njih neprimeren, 

- imajo centralnomotorične motnje in potrebujejo take gibalne dejavnosti, ki 

jim pomagajo pri vključevanju v okolje,  

- potrebujejo poseben pristop in razumevanje.  

Razvojna študija (Choi, Meeuwsee, French, Sherrill in McCabe, 2011) je pokazala, 

da je gibalni primanjkljaj večji pri tistih, pri katerih je bolj izrazit tudi intelektualni 

primanjkljaj. Po Kremžarjevi (1992) učenci z MDR niso dosegli gibalnega nivoja 

razvitosti kot njihovi vrstniki, zato je njihovo gibanje neurejeno. V zgodnjem otroštvu je 

otrokov organizem sprejemljiv za spodbude iz okolja. V obdobju otroštva človek 

pridobiva številna gibalna znanja, ki so pomembna za gibalno izražanje v odraslem 

obdobju (Masleša, 2015). Razlike med usvojenimi nivoji gibalnega razvoja se opazijo 

predvsem v nevsakdanjih situacijah, pri zaznavanju in odzivanju ter prilagajanju 

zunanjemu okolju kot tudi v stikih z vrstniki ali odraslimi (Kremžar, 1992).   

Cilj gibalnih dejavnosti oseb z MDR je pridobiti zaupanje v lastne sposobnosti, 

vzljubiti šport in sprejeti njegove vrednote, pri tem pa poskrbeti za svoje zdravje. Pot do 

uspeha omenjene populacije ni enostavna, vendar je vredna spoštovanja. Rezultati se 

pokažejo slej ko prej, včasih tudi prej kot bi pričakovali. 

Osebe z MDR so že napredovale v fizični kondiciji in različnih športnih dejavnostih, 

zato naj uspehe še naprej podoživljajo in jih občutijo (Winnick, 2005).  
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2.5.1 Predmet šport v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom 

»Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti 

in lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med 

posamezniki. Hkrati pa upošteva tudi medicinski, psihološki in socialni vidik.« (Kovač 

in Novak, 1998, str.3) 

V osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju OŠ z NIS) so za 

šport namenjene tri ure tedensko in pet športnih dni v celem šolskem letu. Učenci se 

lahko odločajo tudi za izbirni predmet s področja športa. V nižjih razredih je to: izbrani 

šport, šport za zdravje, šport za sprostitev in plesne dejavnosti (Izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami, b.d.). Vsebine in cilje športne vzgoje je potrebno učencem čim 

bolj približati, skrbno načrtovati in uporabiti primerne metode ter oblike dela. Z 

izbranimi cilji, vsebinami in metodami dela se pri predmetu šport prispeva k 

biopsihosocialnemu razvoju učenca, k sprostitvi in h kompenzaciji negativnih učinkov 

večurnega sedenja. Učence prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom 

je potrebno vzgajati in podučiti o bogatenju svojega prostega časa z različnimi 

športnimi vsebinami in o skrbi za zdrav razvoj.  

Pri učencih z LMDR se vrsta primanjkljajev in motenj kaže pri zmanjšani gibalni 

nadarjenosti, pomanjkanju gibalnih občutkov, predstav in izkušenj. Učenci imajo kratko 

koncentracijo in težave s pozornostjo, kar jim še otežuje pomnjenje pravil. Šibkejše 

prostorske in časovne predstave jim onemogočajo časovno in socialno prilagodljivost. 

Navsezadnje pri šolski športni vzgoji učenci pridobivajo in razvijajo gibalne izkušnje, 

kar jim omogoča kasnejše vključevanje v širšo družbo.  

2.5.1.1 Vloga športnega pedagoga pri vodenju gibalnih aktivnosti oseb s posebnimi 

potrebami 

»Dober pedagog mora pri načrtovanju dela v izboru vsebin in strategije poučevanja 

otrok upoštevati zakonitosti celostnega razvoja otrok, strukturo izobraževalnega procesa 

in temeljne zakonitosti stroke.« (Pišot, 2000, str. 75) 

Uspešnost športnih dejavnosti otrok s posebnimi potrebami je odvisna tudi od 

vodij, ki morajo zelo dobro poznati posebne potrebe svojih učencev, da lahko 

zagotovijo varno in uspešno izvajanje športne dejavnosti. Pri načrtovanju vadbe morajo 

upoštevati posameznikove telesne in duševne sposobnosti ter predhodne športne 
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izkušnje. Pri vodenju športnih dejavnosti je ključna oseba trener ali učitelj, saj lahko 

oblikuje in določa zahteve za uspešno delo. V učencih primerno prilagojene športne 

dejavnosti vzbujajo zadovoljstvo in veselje, vplivajo pa na samostojnost oseb z MDR v 

življenju (Vute, 1999). 

Vute (1999) je omenil nekaj visokih pričakovanj in zahtev do vodij, ki izvajajo 

prilagojene športne dejavnosti: 

- poznavanje in razumevanje oseb s posebnimi potrebami, vključenih v vadbeni 

proces, 

- poznavanje zakonitosti in posebnosti prilagojene športne vadbe, 

- uveljavljanje različnih metod pri reševanju psihosocialnih težav,  

- izbiranje in uporabljanje metod dela, ki so primerne različnim sposobnostim 

vadečih,  

- motiviranje posameznikov in skupine za vadbo,  

- načrtovanje in prilagajanje programov vadbe ljudem različnih sposobnosti in 

- biti vešč pri uporabi metod opazovanja.  

Pri vodenju prilagojene športne dejavnosti velja pravilo, da manjša mobilnost 

učenca zahteva večjo pozornost učitelja. Pogosto imamo ljudje napačno predstavo, da je 

delo manj zahtevno, če so duševne ali telesne značilnosti udeležencev zmanjšane (prav 

tam). 

Učitelji pogosto zanikajo oziroma se niti ne zavedajo, da je športna vzgoja 

usmerjena k tekmovalnemu ravnanju med učenci. Način učiteljevega dela, ki se opira na 

znanje najuspešnejšega učenca, izziva tekmovalno vedenje med učenci. S tem 

povzročimo, da se posameznik primerja z ostalimi in se ne spopade z gibalnim 

problemom (Kremžar, 1992). 

Strokovno usposabljanje vseh, ki se ukvarjajo s poučevanjem oseb s posebnimi 

potrebami pri športnih aktivnostih, je potrebno zlasti zato, da bi jim znali nuditi ustrezno 

prilagojene metode dela. Filipčič in Senegačnik (2006) sta v svoji raziskavi ugotavljali 

strokovno usposobljenost in kompetentnost za poučevanje gibalno oviranih pri športni 

vzgoji. V vzorec sta vključili študente specialne in rehabilitacijske pedagogike na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani ter študente Fakultete za šport. Študentje so morali 

oceniti, kako kompetentne se počutijo za poučevanje oseb z gibalno oviranostjo pri 
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športni vzgoji. Avtorici sta na podlagi rezultatov ugotovili, da se študenti specialne in 

rehabilitacijske pedagogike počutijo bolj kompetentne kot študenti Fakultete za šport. 

Vute (1999) pravi, da sta pri vodenju prilagojenih športnih dejavnosti značilni dve 

težavi, ki se pogosto pojavljata v praksi. Prva težava je, da vodje obvladajo športno 

stroko, a niso dovolj seznanjeni s posebnostmi ljudi s posebnimi potrebami, z njihovimi 

sposobnostmi in možnostmi prilagoditev. Kot drugo težavo opisuje, da pedagogi 

poznajo značilnosti oseb s posebnimi potrebami, poznavanje športne stroke pa je 

pomanjkljivo. Tako prva kot druga težava lahko prizadeneta udeležence prilagojene 

športne dejavnosti, zato je potrebno povezovanje področij, ki pokrivajo šport in 

problematiko oseb s posebnimi potrebami. Kremžarjeva (1992) je opozorila, da je 

potreben timski pristop k težavam na motoričnem področju, to pomeni sodelovanje 

različnih strokovnjakov, ki so strokovno usposobljeni za posamezna področja.  

2.5.1.2 Načrtovanje športnih aktivnost za osebe s posebnimi potrebami 

»Ko načrtujemo vadbo z otroki, bodimo pozorni, da vse gibalne sposobnosti 

razvijamo enakovredno in vsestransko.« (Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 

2003, str. 25) 

Kadar se lotimo novega dela, pa naj bo to načrtovanje dopusta ali druženja s 

prijatelji, se ga lotimo načrtno. Sestavimo okviren načrt, kako naj bi delo, potovanje ali 

kaj drugega potekalo. Prav tako je tudi v vzgojno-izobraževalnem procesu, saj je učni 

proces opredeljen kot zavestna in načrtna dejavnost učiteljev in učencev, ki je 

usmerjena k doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev. Le če natančno vemo, kaj bi radi 

dosegli, bomo delovali v pravi smeri. Tudi pri načrtovanju športnih aktivnosti za osebe s 

posebnimi potrebami nas spremljajo ključni elementi od znanja osnov gibanja do 

športnega znanja. 

- Kaj je tisto, kar želimo doseči?Za otroke z MDR ni mogoče poenostaviti 

ciljev, zato jih prilagodimo glede na razvojno stopnjo vsakega posameznika ali 

za manjšo skupino otrok, ki imajo podobne gibalne sposobnosti.  

- Kako bomo cilj dosegli? Na tej stopnji izberemo metode, vsebine, 

organizacijske in učne oblike dela. Sami se odločimo,za kateri cilj bomo izbrali 

ravne te oblike in metode dela. 
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- Koliko načrtovanih ciljev smo dosegli? Z določenimi kriteriji preverimo, 

kako uspešno je bilo naše delo na določeni stopnji učnega procesa. Kriteriji 

nam tudi dajo povratno informacijo o napredovanju in o izvajalcu (Cerar, 

Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003). 

Vute (1999) opozarja, da si je potrebno zastaviti nekatera vprašanja, na katera si je 

dobro odgovoriti pred načrtovanjem in izvajanjem športnih aktivnosti za osebe s 

posebnimi potrebami: 

- S kakšno vrsto motnje oziroma prizadetostjo delamo? 

- Na katere sekundarne značilnosti motnje oziroma prizadetosti moramo biti 

pozorni? 

- Ali je motnja oziroma prizadetost progresivna? 

- Kateri telesni deli so prizadeti in koliko jih je mogoče krepiti? 

- Ali športna dejavnost poslabšuje stanje vadečega? 

Če si znamo odgovoriti na vprašanja, lažje izberemo metode dela, pripravimo 

ustrezne prilagoditve, zagotovimo varno vadbo in upoštevamo posebnosti vsakogar.  

Kiphard (1979) v Kremžar(1992) je oblikoval načela, ki jih moramo poznati in 

upoštevati pri načrtovanju vadbe za osebe s posebnimi potrebami. Ta načela so: 

- lastna aktivnost, samostojnost, brez posnemanja: upoštevati moramo, da 

vsak posameznik najde svojo pot do cilja. Z individualnim uspehom si otroci 

pridobijo samozaupanje; 

- otroku primerne gibalne dejavnosti: primerne gibalne dejavnosti pri otroku 

sproščajo spontano veselje. Učitelj mora posvetiti pozornost vsakemu 

posebej, saj otroci iščejo poti do samopotrditve. Vsem otrokom moramo 

ponuditi enake možnosti in prednosti, kar je včasih največja umetnost; 

- razvoj primerne gibalne dejavnosti: gibalne dejavnosti morajo biti 

primerne otrokovemu razvojnemu obdobju, saj je v otroštvu razumevanje 

nalog še omejeno; 

- lastno usmerjanje in samoobvladanje: mlajši otroci potrebujejo veliko 

prostora za neomejeno gibanje in izvajanje elementarnih gibanj. Za lastno 

usmerjanje otrok so najbolj primerne oblike gibanja elementarne igre; 

- kognitivni in afektivni odzivi: otrok na predšolski in razredni stopnji 

doživlja in občuti vse celostno, kar pomeni, da še ne zna posploševati in nima 
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razumskega vpogleda v svoje vedenje. Previsok pritisk k samoopazovanju in 

stalna prisila k razumskemu odzivanju med igranjem je v tem razvojnem 

obdobju napačen; 

- storilnostna motivacija: storilnostna motivacija zadovoljuje motorične 

funkcije, kognitivno in afektivno kreativnost in socialne zadeve. Vsak otrok 

ima visoko storilnostno motivacijo, saj ima željo po dvigu samoobčutenja in 

socialnega prestiža. Motorično nezreli otroci pa ob primerjanju storilnosti v 

športu doživljajo frustracije zaradi občutka manjvrednosti. Tem otrokom 

moramo ponuditi gibanja, ki jim omogočijo, da izrazijo svoje skrite 

sposobnosti; 

- storilnostna diferenciacija:pri učencih s posebnimi potrebami moramo 

začeti s preprostejšimi gibalnimi dejavnostmi.  

Brown (1987) navaja ciklus učenja dejavnosti, ki prerašča v prepoznan sistematični 

vzorec, pri katerem: 

- jasno določimo kratkoročne cilje dejavnosti,  

- opredelimo posameznikove sposobnosti in slabosti (z opazovalno listo, ki jo 

lahko sestavimo tudi sami), 

- izberemo primerne dejavnosti, 

- naučene spretnosti prenesemo v nove dejavnosti, 

- vrednotimo napredek posameznika,  

- glede na analizo dosedanjega dela postavimo nove kratkoročne cilje.  

Pri načrtovanju športne vadbe z osebami s posebnimi potrebami je zelo pomembno, 

da poznamo posebnosti vsakega posameznika, saj tako lahko vodimo in usmerjamo 

proces ter preverjamo doseženi napredek posameznika (Vute, 1999). 

Za načrtovanje ure športne dejavnosti so pomembni temeljni cilji osnov gibanja in 

športne vzgoje, ki jihKastelic (1994) opredeli kot: 

- razvoj in ohranjanje gibalnih sposobnosti, 

- pridobivanje spretnosti ter individualne in skupinske športne igre, 

- spodbujanje in razvijanje komunikacije z okoljem, samozavedanje, 

samopotrjevanje, sproščanje čustvene napetosti in spodbujanje pozitivnih 

oblik vedenja,  

- skrb za pozitivno osebno samopodobo.  
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2.5.1.3Spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti s športnovzgojnimkartonom 

Športnovzgojni karton (v nadaljevanju ŠVK) omogoča sistematično spremljanje 

telesnih in gibalnih sposobnosti otrok. Podatki,pridobljeni s ŠVK, so namenjeni tako 

staršem kot športnim pedagogom z namenom izboljšanja in ustreznega načrtovanja 

procesa ŠVK, prilagoditev pouka posamezniku, svetovanje pri vključevanju otrok in 

mladine v različne športne dejavnosti. S tem se ustvarja prijaznejši in zanimivejši pouk 

pri predmetu šport (Strel, 1996).  

ŠVK kot ga poznamo danes, so postopoma vpeljevali v vse osnovne in srednje šole 

od šolskega leta 1986/1987 dalje. V šolskem letu 1989/1990 so v vseh slovenskih 

osnovnih in srednjih šolahizvedli meritve gibalnih sposobnosti učencev in dijakov (prav 

tam).  

Brez dovoljenja skrbnikov ali staršev ne smemo zbirati podatkov ali jih kako 

drugače uporabiti. Od leta 1996 je po spremembi šolske zakonodaje potreben podpis 

staršev ali skrbnikov za merjenje učencev (Strel, 2011). V 95. členu Zakona o osnovni 

šoli (Zakon o OŠ, 2006) je zapisano, na kakšen način se pridobijo in uporabljajo podatki 

učencev. Osnovna šola mora zagotoviti vpogled v osebne podatke merjencem, njihovim 

staršem ali skrbnikom. Na njihovo zahtevo lahko podatke natisnejo, izbrišejo, dopolnijo 

ali popravijo, če so netočni. Zaposleni, ki imajo dostop do podatkov, jih morajo varovati 

v skladu s kodeksom učitelja, šolskimi zakoni in predpisi (Kovač in Strel, 2000). 

Na podlagi ŠVK se telesne značilnosti in gibalne sposobnosti učencev ugotavlja, 

vrednoti in spremlja z naslednjimi merskimi postopki(Strel, 1996; Starc, Strel, Kovač, 

2007): 

1. telesna višina:z merjenjem telesne višine ugotavljamo dolžinske razsežnosti 

posameznika, 

2. telesna teža: z merjenjem telesne teže ugotavljamo maso oziroma 

voluminoznost telesa, 

3. kožna guba nadlahti: z merjenjem kožne gube ugotavljamo količino 

podkožnega maščevja, 

4. dotikanje plošč z roko: z nalogo merimo frekvenco izmeničnih gibov, 

5. skok v daljino z mesta: z nalogo merimo hitro (eksplozivno) moč spodnjih 

okončin, 
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6. premagovanje ovir (poligon) nazaj : z nalogo merimo koordinacijo 

gibanja telesa, 

7. dviganje trupa: z nalogo merimo vzdržljivost trupa, 

8. predklon na klopci:z nalogo preverjamo gibljivost učenca, 

9. vesa v zgibi:z nalogo merimo vzdržljivost ramenskega obroča in moči rok, 

10. tek na 60 m:merimošprintersko hitrost, 

11. tek na 600 m:merimo splošno vzdržljivost. 

Tudi učenci z LMDR, ki so vključeni v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim 

standardom, so deležni vsakoletnega preverjanja ŠVK. V našem raziskovalnem delu 

smo za merjenje vzdržljivosti ramenskega obroča in moči rok uporabili mersko nalogo 

vesa v zgibi, zato jo bomo podrobneje opisali.  

Namen meritve vese v zgibi je merjenje mišične vzdržljivosti ramenskega obroča in 

rok. Sposobnost metričnega krčenja, ki je potrebna pri vzdržljivostni moči, določa 

motivacija tistega, ki premaguje napor, in zmogljivost njegovih mišic. Sposobnost 

mišične vzdržljivosti, se da izdatno izboljšati z ustrezno vadbo (Starc, Strel, Kovač, 

2007).  

Za opravljanje naloge potrebujemo nizek telovadni drog, blazino in štoparico. 

Merilec meri čas s štoparico, medtem ko merjenec vztraja v vesi s pokrčenimi rokami v 

podprijemu. Brado mora imeti ves čas nad višino droga. Ko merjenec ne zdrži več v tem 

položaju, merilec ustavi štoparico. Učence, ki obiskujejo nižje razrede, moramo 

varovati, še posebej v trenutku, ko ne zmorejo več(prav tam).  

Za nas je zanimiv podatek iz šolskega leta 2007/2008, da so se pri tej merski nalogi 

pokazale precejšnje razlike med fanti in dekleti (brez MDR) od 14.leta naprej, ko je za 

to starostno obdobje značilno upadanje moči rok in ramenskega obroča pri dekletih 

(Starc, Strel, Kovač, 2007). Tokrat pa je izrazito poslabšanje te sposobnosti še posebej 

opazno pri fantih.  

2.6 Eksperimentalni vpliv vadbe in njegov vpliv na gibalne sposobnosti oseb 

z MDR 

Z eksperimentalno metodo lahko najučinkovitejše testiramo hipoteze (Rus, 2005, v 

Masleša, 2013), saj lahko razkrije vzročno-posledične odnose med odvisnimi in 

neodvisnimi spremenljivkami. Pedagoški eksperiment je znanstvena metoda, s katero 



 

 

28 

 

želimo proučiti učinek določenega vadbenega programa za razvoj določenih 

sposobnosti ali lastnosti v športnih znanjih. Pri tem je vedno ena skupina kontrolna (KS) 

in vadi po splošnem programu,druga pa je eksperimentalna (ES), ki pa vadi po 

posebnem programu. Učinek eksperimentalnega programa dobimo tako, da ugotovimo, 

kakšne so razlike v napredku kontrolne in eksperimentalne skupine (Masleša, 2013).  

Fizična pripravljenost oseb z MDR je postala glavna tema raziskovanja na področju 

specialne pedagogike, na področju fizioterapije in športnih pedagogov. Raziskave se 

izvajajo v različnih okoljih in se naslanjajo na različna področja, kot je izobraževalno 

(Lahtinen, Rintala, Malin,2007), športno (Winnick, 1995) ali izguba telesne mase (Fray 

in Chow, 2006).  

Na osnovi ugotovitev strokovnjakov s področja socialnega dela, specialne in 

rehabilitacijske pedagogike in športne znanosti, je mogoče tudi za osebe z MDR izdelati 

kontrolne vadbene načrte (Masleša, 2013). Vadbeni proces pozitivno vpliva tudi na 

zdravstveno stanje posameznikov z MDR, če poteka na ravni maksimalnega srčnega 

utripa (Oviedo, Guerra-Balic, Baynard in Javierre, 2014).  

Oviedo, Guerra-Balic, Baynard in Javierre (2014) so v svoji raziskavi želeli preučiti 

učinek fizičnega programa za osebe z MDR, ki imajo težave s srčno-žilnimi boleznimi. 

14-dnevni program je združeval aerobno vadbo, vaje za moč in ravnotežje. Na podlagi 

rezultatov so ugotovili, da se je srčno-žilni sistem oseb z MDR, ki so bile vključene v 

intenzivni trening, izboljšal. Boer idr. (2014) so izbrali 54 mladostnikov z MDR, ki so 

bili primerljivi po starosti, telesni masi in inteligenčnem kvocientu. Pripravili so 15-

tedenski program intervalnih treningov šprinta, ki so jih izvajali dvakrat tedensko. Ob 

zaključku izvajanja programa so bili pozitivno presenečeni, saj so ugotovili boljše 

rezultate na področju njihove telesne pripravljenosti, metaboličnega sistema ter lepše 

oblikovanem telesu. V primerjavi s kontinuirano aerobno vadbo se je trening intervalnih 

šprintov izkazal kot bolj učinkovit.  

Večina oseb z MDR se ne vključuje v programe telesne aktivnosti, zato potrebujejo 

veliko več motivacije in spodbud med izvedbo testiranja (Masleša, 2013). Pri športnem 

udejstvovanju oseb z MDRprevladujezunanja motivacija, ki deluje na principu nagrad 

oziroma kazni. Notranjo motivacijo oseb z MDR lahko okrepimo tako, da jim 

razložimo, zakaj je neka vsebina pomembna. Pri notranji motivaciji ne čutimo potrebe 

po spodbudah iz okolice, saj je že sama aktivnost izziv in nagrada za delo. 
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Rimmer(1994) je za motivacijsko sredstvo predlagal kombinacijo glasbe in pozitivno 

naravnanega trenerja/voditelja.  

Proces ocenjevanja gibalnega znanja oseb z MDR je otežen, če ne poznamo 

posebnosti in omejitev vadečega (Masleša, 2013). Na podlagi gibalnih programov, s 

katerimi so različni avtorji (Silliman in French, 1993; Zhang, Cote, Chen, in Liu, 2004; 

Tsikriki in sodelavci, 2007; Masleša, 2013) ugotavljali napredek oseb z MDR na 

posameznem gibalnem področju, lahko povzamemo, da s skrbno, ciljno naravnano 

vadbo osebe z MDR napredujejo in izboljšajo svoje rezultate.  

Pri senzogibalnih testih se v primerjavi z večinsko populacijo kaže zaostanek oseb 

z MDR kar na vseh treh fazah gibalnega učenja. Nekateri avtorji so vzrok za obstanek 

razvoja navedli: omejeno sposobnost razumevanja in sledenja navodilom, slabo gibalno 

učinkovitost, omejeno motivacijo, pomanjkljivo sprejemanje tehnike, nizko raven 

gibalnih izkušenj in omejeno poznavanje testov (Lavay, McCubbin in Eichstaedt, 1995). 

Masleša (2013) pravi, da je za podrobnejše ugotavljanje sprememb v 

znanjupotrebno izdelati standarde znanj in narediti njihove opise, opredeliti napake ter 

določiti kriterije in oblikovati končne ocene. Znanje je potrebno objektivizirati, ga 

kvantificirati in pretvoriti v številke.  
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3 PREDMET IN PROBLEM 

Gibalne sposobnosti oseb z MDR so v Sloveniji slabše raziskane v primerjavi z 

gibalnimi sposobnosti večinske populacije. Ponudba strokovno načrtovanih in vodenih 

športnih programov za osebe z LMDR je skromnejša. Učenci z MDR imajo pravico do 

predmeta šport v osnovni in srednji šoli, kasneje pa se njihovo udejstvovanje športnih 

aktivnosti zmanjšuje. 

Otrok ob gibanju razvija in krepi svoje telo, usklajujejo se njegove gibalne 

sposobnosti, ki jih potrebuje pri usvajanju šolskih veščin. Specialni pedagogi pri 

poučevanju otrok z LMDR pogosto združujemo usvajanje šolskega znanja z različnimi 

didaktičnimi pripomočki. Opažamo, da imajo učenci pogosto šibko moč, ravnotežje, 

kardio-respiratorno vzdržljivost, koordinacijo(Fragala-Pinkham, Haley, O'Nail, 2008) – 

vse tisto, kar potrebujejo pri šolskem delu in dejavnostih, kot so odvijanje, prelaganje, 

združevanje, dvigovanje, lovljenje itd. Z razvijanjem teh spretnosti pa učencem 

omogočimo celostni razvoj, ki zajema tako akademsko kot širše znanje, predvsem pa 

uspešno vključevanje v okolje. Pri usvajanju akademskih veščin ima pomembno vlogo 

osebna lastnost vztrajnost, ki je neposredno povezana z vzdržljivostjo.  

Z razvijanjem programa želimo učencem omogočiti celostni razvoj in krepitev 

osnovne gibalne sposobnosti vzdržljivosti. Program smo skrbno in strukturirano 

načrtovali. V njem je poudarek na razvoju vzdržljivosti ramenskega obroča in krepitvi 

mišic rok.  

3.1 Cilj raziskave 

Zraziskavo želimo: 

1. pripraviti program za razvijanje vzdržljivosti ramenskega obroča in mišic rok 

za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju;  

2. ugotoviti, ali bodo vsi vključeni učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

napredovali na področju vzdržljivosti v ramenskem obroču s pomočjo 

pripravljenega programa. 

3.2 Raziskovalne hipoteze 

H1: Vsi izbrani učenci v eksperimentalni skupini bodo pokazali boljše rezultate in večji 

napredek na področju vzdržljivosti kot učenci iz kontrolne skupine. 
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H2:Vsi učenci z LMDR, ki bodo vključeni v gibalni program za razvijanje vzdržljivosti 

ramenskega obroča in rok, bodo izboljšali svoj dosežek. 

H3: Učenci kontrolne skupine ne bodo izboljšali svojega izhodiščnega rezultata.  

3.3 Metodologija 

3.3.1 Opis vzorca 

V vzorec smo vključili 8 učencev z LMDR na OŠ z NIS. Učence smo razdelili v 

štiri pare. Vsak par vključuje eksperimentalnega člana (sodeluje v gibalnem programu) 

in kontrolnega člana (ne sodeluje v programu in ni vključen v drug gibalni/športni 

program). V paru sta udeleženca istega spola.Udeleženca sta primerljive starosti, imata 

podobno telesno težo in podoben izhodiščni rezultat (rezultat prve meritve) na področju 

vzdržljivosti ramenskega obroča in moči rok.  

Tabela 1: Učenci, razdeljeni glede na njihov izhodiščni rezultat  

Oznaka para Spol 
Teža učenca v 

kg 
Letnik rojstva 

Izhodiščni 

rezultat 

D1E Deklica 40 2004 12,48' 

D1K Deklica 42 2004 12,08' 

D2E Deklica 53 2005 6,78' 

D2K Deklica  50 2006 1,10' 

F1E Fant 55 2003 22,65' 

F1K Fant 60 2003 24,21' 

F2E Fant 58 2002 8,98' 

F2K Fant 55 2001 8,06' 

Legenda: D – deklica; E –eksperimentalna skupina; F – fant; K – kontrolna skupina 

3.3.2 Raziskovalna metoda 

Za raziskovalno metodo smo uporabili eksperimentalno metodo raziskovanja. 
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3.4 Potek dela in zbiranja podatkov 

Pred začetkom zbiranja podatkov in izvajanja programa za razvoj vzdržljivosti smo 

pridobili soglasja staršev ali skrbnikovv program vključenih otrok. Prvo meritev smo 

izvedli v mesecu oktobru 2015, drugov mesecu decembru 2015, zadnjo meritev pa 

februarja 2016. V pripravljenem gibalnem programu so različne naloge za razvijanje 

vzdržljivosti ramenskega obroča in moč rok. Program smo izvajali dvakrat tedensko v 

okviruinteresne dejavnosti športne urice ter v okviru predmeta šport.  

3.5 Merskiinstrumentarij 

Podatke za raziskavo smo pridobili pri spremljanju in vrednotenju programa za 

razvoj vzdržljivosti. Uporabili smo rezultate začetnega merjenja (pred izvajanjem 

programa), rezultate med izvajanjem programa (po 2 mesecih) in končne rezultate 

izvajanja programa.  

3.6 Statistična obdelava 

Vzorec osmih učencev smo razdelili v pare. Vsak par vsebuje eksperimentalnega in 

kontrolnega člana (K in E). Primerjali smo začetne, vmesne in končne rezultate 

posameznih članov para. Rezultate smo ponazorili z grafi in tabelami s pomočjo 

programa Microsoft Word.  
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4 REZULTATI RAZISKAVE 

4.1 Področje vzdržljivosti v ramenskem obroču in moči rok pri izbrani 

skupini učencev z LMDR 

H1: Vsi izbrani učenci v eksperimentalni skupini bodo pokazali boljše rezultate in 

večji napredek na področju vzdržljivosti kot učenci iz kontrolne skupine. 

Tabela 2: Rezultati prvega, drugega in tretjega merjenja učencev z LMDR 

Oznaka para 1. meritev 2. meritev 3. meritev 

Napredek v 

sekundah 

(začetno in 

končno m.) 

D1E 

D1K 

12,48' 

12,08' 

28,02' 

10,06' 

28,45' 

9,03' 

+15,97 

-3,05 

D2E 

D2K 

6,78'' 

1,10' 

7,62' 

1,15' 

28,98' 

1,08' 

+22,20 

-0,02 

F1E 

F1K 

22,65' 

24,21' 

33,80' 

24,05' 

36,56' 

23,12' 

+13,91 

-1,09 

F2E 

F2K 

8,98' 

8,06' 

29,20' 

7,33 

35,09' 

7,30' 

+26,11 

-0,76 

 

Legenda:D – deklica;F – fant;E – eksperimentalna skupina; K – kontrolna skupina; + 

napredovanje; -zaostanek  
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Primerjava vseh treh meritev prvega para  

 

Graf 1: Primerjava rezultatov meritev prvega para 

 

Tabela 3: Primerjava rezultatov prvega para 

Interpretacija rezultatov 

Pri prvem merjenju sta bila merjenca zelo izenačena v rezultatu meritve. D1E je pri 

drugem merjenju zelo napredovala, medtem ko je D1K poslabšala svoj rezultat. Pri 

tretjem merjenju je D1E napredovala, a manj kot pri drugem merjenju. D1K je pri 

tretjem merjenju še poslabšala svoj rezultat.  
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Primerjava rezultatov drugega para  

 

Graf 2: Primerjava rezultatov meritev drugega para 

 

Tabela 4: Primerjava rezultatov drugega para 

Interpretacija rezultatov 

Učenki v drugem paru se razlikujeta že po svojih izhodiščnih rezultatih, saj je D2E 

imela boljši izhodiščni rezultat kot D2K. Pri drugem merjenju nismo bili prepričani, da 

bo D2E sploh še kaj napredovala, a nas je pri končnem merjenju presenetila z 

napredkom. Pri D2K se iz rezultatov lahko razbere, da je brez moči v ramenskem 

obroču in moči rok. Rezultati so pri njej tudi odraz pomanjkanja motivacije in 

vztrajnosti. 
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Primerjava rezultatov tretjega para 

 

Graf 3: Primerjava rezultatov meritev tretjega para 

 

Tabela 5: Primerjava rezultatov tretjega para 

Interpretacija rezultatov 

Učenca v tretjem paru sta imela podoben izhodiščni rezultat, vendar se je že pri 

drugem merjenju opazila razlika: učenec F1E je zelo napredoval v vzdržljivosti in moči 

rok od 1. do 2. meritve, napredek od 2. do 3. meritve pa je manjši. F1K je svoj rezultat 

poslabšal od prvega merjenja do končnega.  
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Primerjava rezultatov četrtega para 

 

Graf 4: Primerjava rezultatov merjenja četrtega para 

 

Tabela 6: Primerjava rezultatov četrtega para 

Interpretacija rezultatov 

F2K in F2E sta imela podoben izhodiščni rezultat, vendar je že pri drugem merjenju 

nastalaopazna razlika. F1E je svoj rezultat izboljšal za več kot 10sekund. F2K je že pri 

drugem merjenju popuščal, vendar zaradi izrazite tekmovalnosti ni želel svojega 

rezultata poslabšati. Kljub veliki želji in izraziti tekmovalnosti ni imel vzdržljivosti v 

ramenskem obroču in moči rok kot njegov partner. Pri končnem merjenju se je razlika 

med F2E in F2K še povečala, sajse njun rezultat razlikuje za več kot 20 sekund. 
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Iz tabele 3 lahko razberemo rezultate vseh treh merjenj učencev iz eksperimentalne 

in kontrolne skupine. Prva meritev je bila izvedena v oktobru 2015, drugo merjenje je 

potekalo v decembru 2015, tretje pa konec februarja 2016. Ugotovili smo, da so učenci 

eksperimentalne skupine, ki so bili vključeni v program za razvoj vzdržljivosti 

ramenskega obroča in mišic rok, izboljšali svoj dosežek.To smo tudi pričakovali, saj na 

podlagi raziskav (Silliman in French, 1993; Zhang, Cote, Chen in Liu, 2014, Tsikriki 

idr., 2007), ki so ugotavljale napredek učencev z MDR, potrjujemo sklepanje, da s 

skrbno, ciljno naravnano vadbo osebe z MDR lahko napredujejo in izboljšajo svoje 

dosežke. Učenci, ki so bili vključeni v program, so napredovali, saj so tako pri drugem 

kot pri tretjem merjenju dosegli boljše rezultate kot pri prvem merjenju. Pri treh učencih 

je viden hiter napredek v izboljšanju rezultata na področju mišične vzdržljivosti. 

Calders idr. (2011) so v svoji raziskavi ugotovili, da se je napredek telesne 

pripravljenosti izkazal pri tisti skupini, ki je bila deležna kombinirane vadbe 

vzdržljivosti in moči. Na podlagi teh rezultatov lahko sklepamo, da je najbolj učinkovita 

kombinirana vadba moči in vzdržljivosti. V raziskavi Kovačeve in Strela (2000) lahko 

razberemo, da sta ugotovila negativne spremembe pri splošni vzdržljivosti od 7. do 

18.leta. 

Na podlagi rezultatov naše raziskave smo ugotovili, da učenci, ki niso bili vključeni 

v program, svojega dosežkaniso izboljšali. Učenci kontrolne skupine so bili prikrajšani 

za gibalne dejavnosti od oktobra do februarja. Vsi učenci so imeli na teden 3 ure 

rednega pouka športa, učenci, vključeni v program, pa so imeli še dodatni dve uri 

športnih uric, pri katerih so trenirali po ustreznem programu.  

Fray in Chow (2006) sta pri populaciji oseb z MDR ugotovila problem prekomerne 

telesne mase, ki je posledica neaktivnosti oseb z MDR.Kovačeva, Strel in Starc (2011) 

ugotavljajo, da je prekomerna telesna teža problem razvoja slovenske mladine. Učenci 

se s prekomerno težo soočajo v predpubertetnem obdobju, v katero spadajo tudi naši 

učenci iz kontrolne skupine. Njihovi rezultati so se bistveno poslabšali od prvega do 

tretjega merjenja. Zaradi posebnosti otrok z LMDR menim, da je na rezultate zelo 

vplivalo tudi pomanjkanje motivacije. Učenci, vključeni v program, so med samim 

programom športnih uric in predmeta šport z veseljem sodelovali pri dejavnostih, saj so 

v njih videli smisel za izboljšanje rezultatov. Učenci v kontrolni skupini pa smisla med 

samim predmetom šport niso videli. Masleša (2013) pravi, da sta pomembna elementa 
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načrtovanje in vrednotenje vadbe. Tudi to smo skrbno premislili in učence spodbujali, 

da v sami vadbi uvidijo smisel. 

Na osnovi podatkov smo H1 potrdili.  

H2: Vsi učenci z LMDR, ki bodo vključeni v gibalni program za razvijanje 

vzdržljivosti ramenskega obroča in mišic rok, bodo izboljšali svoj dosežek. 

Tabela 7: Rezultati učencev eksperimentalne skupine in njihov napredek 

Oznaka 1. meritev 2. meritev 3. meritev  

Napredek v 

sekundah od 

začetnega do 

končnega 

merjenja 

D1E 12,48' 28,02' 28,45' +15,97  

D2E 6,78' 7,62' 28,98' +22,20 

F1E 22,65' 33,80' 36,56' +13,91  

F2E 8,98' 29,20' 35,09' +26,11 

Legenda: D – deklica; F – fant; E – eksperimentalna skupina; K – kontrolna skupina;+ 

napredovanje. 

Iz tabele 7 lahko razberemo, da so vsi učenci eksperimentalne skupine napredovali 

na področju vzdržljivosti ramenskega obroča in moči rok. Učenci eksperimentalne 

skupine so bili deležni treninga, ki je bil kombinacija vaj vzdržljivosti in moči (Calders, 

idr., 2011), in kot je že bilo ugotovljeno, je to najbolj uspešen trening za napredovanje. 

Iz eksperimentalne skupine z rezultatom izstopata deček in deklica, ki sta pri tretjem 

merjenju napredovala za več kot 20 sekund od drugega merjenja. Razlog za tako visok 

napredek je bila visoka motivacija po čim boljšem rezultatu. Masleša (2013) je ugotovil, 

da je motivacija pomembno sredstvo pri izvajanju športnih programov. Poleg tega so 

učenci vedeli, da je to zadnje merjenje in želeli so imeti boljši rezultat. Iz tabele 7 lahko 

razberemo, da je bil napredek večji med prvimin drugim merjenjem, kot pa med 

drugimin tretjim. Učenci so v prvi polovici programa uspešno napredovali, ker je 

program potekal redno, brez vmesnih prekinitev. Tako pri športnih uricahkot pri športu 
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so razvijali osnovne gibalne sposobnosti. Napredek je še vedno prisoten, ampak vseeno 

manjši kot v prvi polovici izvajanja programa.  

Razlog za visok napredek pri eksperimentalni skupini je tudi uspešno načrtovan 

program za razvijanje vzdržljivosti ramenskega obroča in mišic rok Kot trener, vaditelj 

ali športni pedagog moraš biti seznanjen s posebnostmi vsakega otroka (Vute, 1999) in 

pri tem skrbno načrtovati vadbo za učence z LMDR. Pri načrtovanju vadbe sem vedno 

imela v mislih vprašanje, kaj je tisto, kar želim doseči (Cerar, Markun Puhan, Srebot in 

Vidovič, 2003). Poleg razvijanja vzdržljivosti ramenskega obroča in moči rok sem 

želela, da učenci vzljubijo šport ter uvidijo njegove vrednote. Vse učence sem zelo 

dobropoznala, poznala sem njihove primanjkljaje, posebnosti in močna področja. Med 

učenci nisem želela spodbujati tekmovalnega vedenja, posvetila sem se raje vsakemu 

posebej ter skupaj z njim iskala rešitve pri reševanju gibalnega problema (Kremžar, 

1992).Napredek učencev v eksperimentalni skupini je odvisen tudi od vztrajnosti, števil 

ponovitev ter več tednov trdega treninga(Kremžar, 1992).  

Na osnovi podatkov H2 lahko potrdimo.  

H3: Učenci kontrolne skupine ne bodo izboljšali izhodiščnega rezultata.  

Iz rezultatov v tabeli 2 lahko ugotovimo, da učenci kontrolne skupine niso izboljšali 

svojega rezultata. Vsi učenci so poslabšali rezultat prvega merjenja. Eden izmed 

razlogov za upad rezultata je, da niso bili vključeni v trimesečni program za razvijanje 

vzdržljivosti ramenskega obroča in mišic rok. Pri dveh učencih lahko vidimo, da se je 

njun rezultat poslabšal za več kot 1 sekundo. Učenci pri samem testiranju niso videli 

smisla za izboljšanje svojega rezultata v primerjavi z učenci eksperimentalne skupine. 

Upad gibalnih sposobnosti kontrolne skupine je raziskal tudi Rimmer s sodelavci(2004), 

kjerje eksperimentalna skupina s pomočjo programa rezultate na področju gibalnih 

aktivnosti izboljšala, kontrolna pa poslabšala. Pri učencih z MDR je potrebno sprožiti 

ustrezne motivacijske tehnike za gibalno udejstvovanje in jih skozi celoten proces 

voditi, saj imajo sami premalo motivacije za športne dejavnosti (Jin-Ding idr., 2009). 

Učenci kontrolne skupine niso imeli motivacije za izboljšanje svojega dosežka ali pa 

udejstvovanja v več športnih aktivnosti. Pri eksperimentalni skupini smo opazili večjo 

željo po športnih igrah med odmori, kontrolna skupina pa ni imela želje po taki vrsti 

igre. Pri učencih kontrolne skupine je prevladovala želja po pasivni igri in sedenju.    
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4.2 Predstavitev programa za razvoj vzdržljivosti ramenskega obroča in 

moči rok za učence z LMDR 

Načrtovali smo 16-tedenski program za razvijanje vzdržljivosti ramenskega obroča 

in mišic rok, s katerim bi pri učencih z LMDR izboljšali mišično vzdržljivost. S testno 

nalogo vesa v zgibi smo preverili najprej začetno stanje pri učencih in nato pričeli s 

programom. Prvi del programa je trajal od oktobra 2015 do decembra 2015, drugi del 

programa se je pričel v januarju 2016 in trajal do konca februarja 2016. Zastavili smo si 

cilj, da bi učenci s pomočjo programa izboljšali svoj rezultat v vesi v zgibi in izboljšali 

svojo mišično vzdržljivost.  

Prvi korak pri načrtovanju programa je bil pregled vseh telesnih značilnosti in 

gibalnih sposobnosti učencev z LMDR. S športno pedagoginjo smo izbrali učence z 

LMDR, ki bi bili primerni za raziskavo. Staršem smo program predstavili in pridobili 

njihovo soglasje. Glede na sposobnosti, telesne značilnosti,starost in izhodiščni rezultat 

smo učence razdelili v pare. V vsakem paru je bil učenec, vključen v program, in 

učenec, ki se programa ni udeleževal. Naslednji korak pri načrtovanju raziskave je 

vključeval odgovore na naslednja vprašanja: kaj je tisto, kar želimo doseči, kako bomo 

cilj dosegli (Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003). Nato smo podrobno 

pregledali vso literaturo in dejavnosti, ki bi jih lahko vključili v naš program. Pričeli 

smo s sestavljanjem programa in ga kmalu začeli izvajati v okviru interesne dejavnosti 

športne urice. Športne urice so potekale dvakrat tedensko po 45 minut. 

Prvi del programa je trajal 8 tednov in bo podrobneje opisan v naslednjem 

poglavju. Po 8 tednih smo opravili drugo merjenje vzdržljivosti ramenskega obroča in 

moči rok s pomočjo testne naloge vesa v zgibi. V mesecu decembru smo učence 

eksperimentalne in kontrolne skupine s pomočjo športne pedagoginje ponovno merili. 

Vsakega učenca smo individualno poklicali v športno dvorano, kjer je opravil testno 

nalogo. V začetku januarja smo pričeli z izvajanjem drugega dela programa, ki je trajal 

vse do konca februarja. Drugi del programa je bil zasnovan podobno kot prvi del, s 

podobnim načinom poučevanja in treniranja. Ob koncu programa smo še zadnjič 

izmerili učence. Tako smo dobili izhodiščni, srednji in končni rezultat mišične 

vzdržljivosti v ramenskem obroču in moči rok.  

Ob koncu smo naredili evalvacijo programa in interpretirali rezultate. S skrbno 

načrtovano vadbo smo dosegli zastavljene cilje. Med samim izvajanjem programa smo 
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z učenci vsako uro poskušali evalvirati: s pomočjo športnega pripomočka – žoge smo 

jih povprašali o sami uri in o tem, kaj jim je bilo najbolj všeč. Po vsakem merjenju smo 

učence z LMDR vprašali, če so zadovoljni s svojim rezultatom in ali bi ga želeli še 

izboljšati. Zanimivo je bilo, da so učenci eksperimentalne skupine želeli vedno boljši 

rezultat, učenci kontrolne skupine pa so bili s svojim rezultatom zadovoljni. Čeprav 

med učenci nismo želeli spodbujati tekmovalnega duha, so si učenci med seboj povedali 

rezultate in se med seboj primerjali. Opazili smo, da so bili učenci eksperimentalne 

skupine veliko bolj nagnjeni k tekmovalnosti in primerjanju med seboj. Med odmori so 

na igrišču veliko tekali, se v razredu plazili in viseli, kjer so dobili priložnost. Ta 

opažanja smo označili kot pozitivna, saj so se učenci kontrolne skupine bolj zadrževali 

v samem razredu in pred računalniki. Kot zaključno misel smo navedli, da je program 

za razvijanje vzdržljivosti v ramenskem obroču in mišic rok pozitivno vplival na 

vključene učence.   

4.2.1 Predstavitev prvega dela programa za razvijanje vzdržljivosti ramenskega 

obroča in moči rok za učence z LMDR 

Program za razvijanje vzdržljivosti ramenskega obroča in mišic roksmo sestavili z 

naborom dejavnosti za posamezne etape učne ure –športe urice. V pripravljalnem delu 

učne ure so se učenci igrali posamezne športne ali elementarne igrice. Nato so sledile 

raztezne vaje, ki smo jih redno izvajali pred glavnim delom učne ure. V glavnem delu 

učne ure smo za učence pripravili različne dejavnosti, s katerimi so razvijali vzdržljivost 

ramenskega obroča in moči rok. Največkrat smo uporabili poligon, štafetne igre in 

vodene dejavnosti. Učitelj je bil prisoten pri vsakem delu učne ure, saj je vsako gibalno 

dejavnost učencem najprej demonstriral. Pazil je na varnost otrok in skrbel, da se učenci 

ne poškodujejo ter pravilno izvajajo gibalne dejavnosti. Kot motivacijsko sredstvo je 

uporabil glasbo – sam je določil primernost glasbe pri posamezni gibalni dejavnosti.  

V naslednjem delu je podrobneje opisan naš program. Sestavljen je z štirih delov: 

pripravljalni del, raztezne vaje, glavni del in sprostitvene dejavnosti. Predstavljene so 

dejavnosti, ki smo jih izvajali v posameznem tednu. Podrobneje je opisanih prvih osem 

tednov izvajanja programa. V drugem delu izvajanja programa smo večino dejavnosti 

ponovili, povečali smo le število ponovitev, kjer je bilo to mogoče. 
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8-TEDENSKI PROGRAM ZA RAZVIJANJE VZDRŽLJIVOSTI V 

RAMENSKEM OBROČU IN MIŠIC ROK 

Kraj: telovadnica 0Š Danila Lokarja Ajdovščina 

Športni pripomočki: blazine, letvenik, lestvenik, rutice, balinčki, obroči, vrečke z 

mivko, medicinke, žoge, palice, stojala za palice, trakovi, kolebnice, švedska klop, konj, 

debelejša vrv, stoli 

Čas trajanja:2-krat tedensko po 45 minut 

Program se je izvajal od oktobra 2015 do decembra 2015 (8 tednov) 

1. PRIPRAVLJALNI DEL  

- Igre za ogrevanje 

čas: 12 min 

CILJ: Motivirati in pripraviti otroke za intenzivnejšo aktivnost v glavnem delu vadbene 

enote. 

1. teden 

- Mačke in miši –razvijanje hitrosti in slušnega zaznavanja  

Športni pripomočki: obroči 

Opis igre:Vsak otrok ima svojo luknjo- – obroč. V kotu ima svoj dommačka. Miške 

tekajo prosto po prostoru. Ko se mačka prebudi in reče mijav, odhiti na lov, miške pa 

poskušajo zbežati v svoje luknje. Ko so vse miške na svojem mestu, gre mačka nazaj v 

kot in ponovno zaspi.  

- Lisičke rade kradejo repke –razvijanje hitrosti in vidnega zaznavanja 

Športni pripomočki: kolebnice 

Opis igre: Vsak otrok ima svojo kolebnico, ki jo prepogne in si jo zatakne za pas hlač – 

lisičji repek. Lisičke tekajo po prostoru, kradejo repke drug drugemu in pri tem pazijo, 

da svojega ne izgubijo.  

2. teden 

- Bratec, kje si –razvijanje hitrosti in sposobnost slušnega zaznavanja 

Športni pripomočki: trakovi 

Opis igre:Otroci se razdelijo v pare. Vsakemu otroku damo po en trak, ki ga člana 

primeta vsak za en konec. Na znak začnejo teči. Kadar zaslišijo plosk, se otroka v paru 
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spustita (eden trak obdrži), tečeta na svoj konec igralnega prostora in se na znak kar se 

da hitro najdeta.  

- Piščančji boj –razvijanje moči in ravnotežja 

Športni pripomočki: trakovi 

Opis igre: Otroke razdelimo v pare. Vsak par vzame en trak in ga položi na tla. Naloga 

parov je, da poskušajo en drugega potisniti čez rob.  

3. teden 

- Tatovi noči –razvijanje hitrosti 

Športni pripomočki: balinčki, blazina 

Opis igre: Določimo dva otroka, ki predstavljata stražarja. Njuna naloga je, da branita 

balinčke, ki so postavljeni na sredino blazine. Drugi otroci – tatovi pa poskušajo priti do 

balinčkov in jih ukrasti.  

- Ježkova ozimnica –razvijanje moči rok 

Športni pripomočki: vrečka z mivko, blazine  

Opis igre: Otroci poskušajo na hrbtu v opori za rokamiprenesti vrečko z mivko od 

začetka do konca blazin. Če otrok vrečko izgubi, si jo namesti na hrbet in nadaljuje igro.  

4. teden 

- Napolnimo samokolnico –razvijanje moči rok in ramenskega obroča 

Športni pripomočki: vrečke z mivko 

Opis igre: Gibalno nalogo izvajamo v parih. Prvi v paru – samokolnica je v opori in 

ležno z rokami ob tleh. Drugi je njegov voznik. Naloga para je s tal pobirati vrečke, ki 

so enakomerno razporejene po manjšem igralnem prostoru, in jih naložiti na hrbet 

samokolnice.  

- Tobogan –razvijanje moči rok in ramenskega obroča 

Športni pripomočki:klop in letvenik, penasta žoga, blazina 

Opis igre: Dve lestvini stran od klopi zataknemo žogo. Otroci se z rokami vlečejo po 

klopi/toboganu navzgor. Na vrhu splezajo na letvenik, se premaknejo po njem 

vodoravno do žoge, se je dotaknejo in previdno splezajo dol. 

 

 



 

 

45 

 

5. teden 

- Polž s hišico –razvijanje moči rok, ramenskega obroča in trupa  

Športni pripomočki: medicinke 

Opis igre: Otroci stojijo v koloni za črto. Pripravijo se v opori klečno. Na hrbtu nosijo 

medicinko – polžjo hišico. Na znak se polž začne premikati proti črti, ki je od štarta 

oddaljena pet metrov. Ko prinese hišico do cilja, se mora splaziti nazaj do štarta.  

- Wrestling z žogo –razvijanje moči in spretnosti 

Športni pripomočki: medicinka, blazina  

Opis igre: Otroke razdelimo v pare. Vsak par si poišče svojo blazino. Para se obrneta 

drug proti drugemu in poklekneta. Z rokami partnerja primeta za žogo. Na znak 

poskušata s svojo iznajdljivostjo priti do žoge tako, da jo bo partner spustil.  

6. teden 

- Težke žoge –razvijanje moči rok in ramenskega obroča 

Športni pripomočki: medicinke 

Opis igre: Vsi otroci sedijo na tleh, pri premikanju pa si pomagajo z oporo rok in nog. 

Medicinke imajo na trebuhu. Lovijo se tako, da jim medicinka ne pade s trebuha. Če jim 

pade, jo hitro poberejo in nadaljujejo z igro.  

- Kdo je močnejši –razvijanje moči rok 

Športni pripomočki: ploščice, kolebnice 

Opis igre: Otroke razdelimo v pare. Vsak par prime svoj del kolebnice. Na tleh s 

ploščico označimo sredino, da sta oba para od nje enako oddaljena. Na znak začneta oba 

para vleči na svojo stran. Zmaga tisti, ki prvi potegne nasprotnika čez sredino. 

7. teden  

- Krokodil –razvijanje moči rok in ramenskega obroča, razvijanje koordinacije 

gibanja, sproščeno izvajati gibanje – lazenje 

Športni pripomočki: stajala za palice, palice  

Opis igre: Navpično postavimo pet palic. Otroci lezejo med njimi slalom.  

- Radioaktivno območje –razvijanje moči rok in spretnosti 

Športni pripomočki: obroči 
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Opis igre: Otroci se primejo za roke in tvorijo krog. Okrog kroga, en meter od njih, 

postavimo obroče. Na znak se začnejo vrteti v nasprotni smeri urinega kazalca. Njihova 

naloga je spraviti sosednjega otroka v obroč (radioaktivno območje).  

8. teden  

- Plazenje s plastenko –razvijanje moči rok in ramenskega obroča 

Športni pripomočki: plastenka, palice, stojala za palice  

Opis igre: Na tla postavimo pet palic in otroci se morajo slalom plaziti po trebuhu (s 

pomočjo rok). Plastenko morajo imeti med trebuhom.  

- Smučanje na vodi – razvijanje moči rok in ravnotežja  

Športni pripomočki: kolebnice, drseče podlage,stožci, palice  

Opis igre: Otroke razdelimo v dva para, v vsakem paru je en otrok smučar, drugi pa je 

čoln. Smučar sedi ali kleči na drseči podlogi in drži en del kolebnice, drugega pa drži 

čoln. Na znak čoln štarta,smučar pa se močno drži kolebnice in lovi ravnotežje. 

2. RAZTEZNE VAJE (vsako vajo držijo vsaj 20 sekund)  

CILJ: Učenec ogreje mišice in sklepe za nadaljnje delo. 

 Stojijo razkoračeno, počasi premikajo glavo levo in desno, gor in dol 

(opozorimo jih, da je vajo potrebno izvajati zelo počasi). 

 Stojijo razkoračeno, roke so sproščeno ob trupu. Počasi pričnejo krožiti z rameni 

najprej v eno smer in nato v drugo smer.  

 Stojijo razkoračeno, iztegnejo roke nad glavo in pričnejo krožiti z njimi najprej v 

eno smer in nato še v drugo.  

 Stojijo razkoračeno, z iztegnjenimi rokami v višini ramen počasi krožijo najprej 

v eno smer in nato v drugo.  

 Stojijo in kolena dvigujejo izmenično čim višje.  

 Stojijo razkoračeno, roke držijo pred seboj in delajo predklon ter se dotikajo tal.  

 Uležejo se na hrbet in z nogami vozijo kolo.  

 Stojijo razkoračeno, v rokah držijo žogo ter izvajajo počepe.  
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3. GLAVNI DEL (25 minut) 

CILJ:Učenec sledi navodilom.                

Učenec izvaja vaje za razvoj moči.  

Učenec izvaja vaje za razvoj vzdržljivosti. 

1. teden  

- Vodena vadba 

Po tleh postavimo kockaste ali trikotne rutke. Učenec položi rutko predse, se s 

koleni nasloni nanjo, z rokami pa začne porivati naprej (vesla na splavu). Z navpično 

postavljenimi palicami otrokom omejimo pot.  

Učence razdelimo v pare. Vsak par dobi dve rutki. Na eno se učenec usede, z drugo 

pa ga partner poskuša pripeljati na drugi konec telovadnice. Hitrejši par zamenja vlogi 

in se vrne na štart.  

- Delo po postajah (5x) 

1. postaja: Oba konca debele vrvi učenec prime z rokama in ju z obema roka 

vzdiguje v višini glave (vrv dela valove).  

2. postaja: Konec klopi prime z obema rokama, noge so na tleh in zadnjica je 

v zraku. Učenec naredi 10 počepov, ob tem prenese moč v roke.  

3. postaja: Učenec se postavi v položaj sklece, vendar se z rokami drži klopi. 

V položaju sklece zdrži vsaj 20 sekund.  

4. postaja: Učenec drži 2-kilogramsko žogo. Roke ima predročene v višini 

ramen (vsaj 20 sekund).  

5. postaja: Učenec pleza po plezalni steni vsaj 5-krat do najvišje ravni in 

spleza nazaj. 

Učenci aktivnost na postaji izvajajo 2 minuti, nato se zamenjajo. 

2. teden 

- Poligon 

1. vaja: Učenec se plazi pod oviro (mreža iz elastike) s ploščico v obeh 

rokah, pri tem je ne sme izpustiti.  

2. vaja: Učenec s kijem potiska 2-kilogramsko žogo v slalomu mimo stožcev.  

3. vaja: Učenec se splazi v tunel in skozi njega. 
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4. vaja: Učenec hodi po klopi in ima na glavi riževo vrečko.Pri tem pazi, da 

mu ne pade na tla. 

- Vodena vadba 

Vsak učenec dobi svojo kolebnico. Kolebnico postavi na tla pred seboj. Učenec 

sonožno preskakuje kolebnico naprej-nazaj, levo-desno. Postavi se ležno v oporo z 

rokami ter preskakuje kolebnico naprej-nazaj (pri tem se mora opirati na svoje roke). V 

istem položaju sonožno preskakuje kolebnico levo-desno.  

Učenci kolebnice zavežejo skupaj. Usedejo se na tla in se držijo za nastalo dolgo 

kolebnico, eden izmed učencev pa jih vleče iz ene strani telovadnice na drugo stran. 

Nato učenci zamenjajo vloge.  

Vsak učenec vzame nazaj svojo kolebnico in jo zaveže. Učenci stojijo v krogu z 

zavezanimi kolebnicami. Najprej učenci »oblečejo in slečejo« kolebnico v stoječem 

položaju, vsakič poskusijo hitreje. Nato se učenci usedejo in ponovijo vajo, nazadnje se 

uležejo na hrbet in zopet ponovijo vajo. V vsakem položaju učenci 5-krat ponovijo 

aktivnost. 

3. teden  

- Delo po postajah (5x) 

1. postaja: Učenec 2-krat spleza z ene strani plezalne stene na drugo stran. 

2. postaja: Učenec se oprime klopi z rokami in se postavi v položaj sklece. 

Učenec poskuša delati sklece.  

3. postaja: Učenec se z rokami in nogami oprime vrvi. Skuša splezati vsaj do 

prvega vozla. 

4. postaja: Učenec počepe pred klop, se z rokama oprime klopi in se dviguje. 

- Vodena vadba 

Učenci se razdelijo v pare. Pri prvi vaji se partnerja naslonita na hrbet drug 

drugega. Opirata se s hrbtom in potiskata partnerja v nasprotno smer. Nato se partnerja 

obrneta drug proti drugemu – čelno ter primeta palico. Nasprotnika vlečeta palico v 

nasprotno smer. Nato partnerja zamenjata smer – vsak vleče palico v svojo smer.  

V naslednjem sklopu vaj se partnerja usedeta na tla, njuna stopala so skrčeno 

skupaj. Stopala potiskata v nasprotnikovo smer. V sedečem položaju se nasprotnika 

primeta za roke in se iz seda dvigneta v čep (najprej prvi in potem drugi partner).  
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V zadnjem sklopu vaj se eden od partnerjev hrbtno uleže na tla, drugi pa ga prime 

za zatilje in ga dvigne v sedeči položaj.Partnerja zamenjata vlogi. Pri naslednji vaji je 

eden izmed partnerjev še vedno v ležečem položaju (hrbtno), drugi pa stoji nad njim, ga 

drži za roke in ga dviguje (zgibi v paru).  

4. teden  

- Štafeta: 

Učence razdelimo v pare.  

1. vaja:Na sredino telovadnice postavimo dve vedri. Po telovadnici 

raztresemo vrečke z mivko. Prvi v paru mora v vedro odložiti čim več 

vrečk z mivko. Nato vedro nese na drugo stran do svojega para. 

2. vaja:Drugi v paru vedro odnese na drugo stran telovadnice in strese vse 

vrečke z mivko iz vedra (pri tem pazimo, kako učenci primejo in nosijo 

vedro). Steče nazaj do svojega para. 

3. vaja:Prvi v paru je v opori in ležno z rokami in je samokolnica. Drugi je 

njegov voznik. Naloga para je, da prideta do druge strani telovadnice, tam 

zamenjata vlogi in se »odpeljeta« nazaj do štarta.  

4. vaja:Prvi v paru partnerja nese na hrbtu do vedra, ga spusti in skupaj 

pobirata vrečke z mivko ter jih pospravita v vedro. Skupaj neseta vedro do 

napete vrvi. 

5. vaja:S ščipalkami pripneta vrečke z mivko na napeto vrv. Ko končata, 

stečeta do štarta. 

- Delo po postajah: 

1. postaja: Na letvenika pritrdimo pripomoček za veso v zgibi in ju 

pomaknemo skupaj. Učenec se z rokami oprime držala in se v vesi 

premika do konca obeh držal, se obrne in se v vesi počasi premika nazaj. 

2. postaja: Plezanje po plezalni steni (2-krat na vsako stran).  

3. postaja: Za klopjo napeljemo debelo vrv. Učenec z rokama prime oba 

konca vrvi ter z njima dela valove. 

4. postaja: Učenec drži v rokah 2-kilogramsko žogo. Dviguje jo nad glavo. 
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5. teden  

- Vodena vadba: 

Učencem napovemo, da bomo preizkusili različne oblike plezanja. Vsako vajo 

najprej pokažemo in šele nato vodimo učence. Vsako vajo učenci naredijo 5-krat.  

Pri prvi vaji potrebujemo letvenik in žogo. Učenec z žogo v roki bočno pleza po 

letveniku navzgor. Pri drugi vaji se učenec drži z obema rokama čelno na letveniku, 

žogo pa ima med koleni. Poskusi se premakniti vsaj za eno višino navzgor.  

V naslednjem sklopu vaj učencem predstavimo mornarsko lestev. Demonstriramo 

vajo, pri kateri plezamo po mornarski lestvi navzgor in navzdol. Pri drugi vaji se 

postavimo ob strani lestve in s petami plezamo po letvah.  

Pri zadnjem sklopu vaj potrebujemo vrv in plezalno steno. Po vrvi se učenci v 

mešani vesi premikajo navzgor. Opozorimo jih, da vrv čim bolj stisnejo s stopali. Pri 

zadnji vaji učenci vadijo plezanje po plezalni steni.  

- Poligon (5x) 

1. vaja: Učenec sonožno skače v barvne obroče, ki so razporejeni po 

telovadnici. 

2. vaja: Učenec hitro steče do bradlje in skoči čeznjo (učitelj pomaga 

učencu).Lažja verzija: učenec skoči na bradljo, se usede, skoči z bradlje. 

3. vaja: Učenec se po blazini kotali kot palačinka (dve blazini skupaj). 

4. vaja: Učenec se splazi do lestvenika. 

5. vaja: Učenec bočno pleza po lestveniku in v eni roki drži žogo. 

6. teden 

- Vodena vadba 

Vsak učenec dobi 2-kilogramsko žogo. Učitelj napove, da se bodo seznanili z 

vajami, pri katerih bodo uporabili žogo.  

Pri prvi vaji žogo primejo z obema rokama in zavzamejo položaj »metanje jajčka«. 

V tem položaju mečejo žogo do določene črte. Vajo ponovijo 10-krat.  

Pri naslednji vaji učenci primejo žogo v položaj »košarkarske podaje« in jo mečejo 

na drugo stran telovadnice. Vajo ponovijo 10-krat. 

Učitelj pripravi stožce in učencem razdeli kije. Učenci morajo s kiji v slalomu 

peljati žogo do konca in nazaj na štart. Vsak učenec vajo izvede 3-krat.  
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Pri naslednji vaji učenci postavijo kije. Žogo zakotalijo in skušajo zadeti čim več 

kijev. Vsak učenec ima 3 poskuse.  

Pri zadnjem sklopu vaj se učenci postavijo v krog. Na sredino kroga zalepijo rdeč 

krog. Vsak učenec ima 3 poskuse, da z žogo zadane krog. Z lepilnim trakom označujejo 

rezultate. Lahko pripravijo tekmovanje.  

Pri naslednji vaji se učenci postavijo v krog in si podajajo žogo. Ko učenec 

žogopoda, mora ob tem poklekniti.  

Če učitelj predvidi, da učenci med seboj niso tekmovalno naravnani, lahko pripravi 

tekmovanje. 

- Štafeta: 

Učenci niso razdeljeni v pare.  

1. vaja: Učenec hodi po prstih z obročkom na glavi do plastenk, polnih vode, 

kjer ga čaka pladenj.  

2. vaja: Učenec naloži plastenke z vodo na pladenj in ga po petah prinese do 

štartnega mesta.  

3. vaja: Učenec z desno roko vodi žogo do črte. Od tam mora v treh poskusih 

zadeti koš (v višini prsi ga drži učiteljica). Po treh poskusih žogo vodi 

nazaj do štarta.  

4. vaja: Učenec hodi do sredine telovadnice, kjer so postavljeni trije obroči. S 

sredine mora v 3 poskusih zadeti stojalo za obroče.  

5. vaja: Pladenj s plastenkami učenec prime z eno roko in ga nese na začetni 

položaj. Tam je postavljeno vedro, v katerega mora učenec izprazniti vse 

plastenke. Nato vedro z vodo nese na štart. 

7. teden 

- Vodena vadba 

Učitelj učencem napove, da se bodo bolje spoznali z različnimi oblikami plazenja.  

Pri prvi vaji se učenci postavijo v položaj »hoje medveda«. V položaju medvedje 

hoje 2-krat prehodijo dolžino telovadnice.  

Pri drugi vaji se učenci v leži na trebuhu plazijo naprej s pomočjo rok in nog na 

drugo stran telovadnice in nazaj.  
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Pri tretji vaji se učenci uležejo na trebuh (isti položaj kot pri prvi vaji), pri tem 

učitelj položi žogo pred njih. Naloga učenca je, da z glavo potiska žogo na drugo stran 

telovadnice in nazaj.  

Pri naslednjem sklopu vaj učitelj postavi oviro – trikotno blazino. Najprej morajo 

učenci v leži trebušno preko ovire, nato še v leži hrbtno.  

Pri zadnjem sklopu vaj učitelj pripravi strmino (klop, naslonjena na lestvenik) in z 

blazinami zavaruje površino. Učenci se v leži na trebuhu soročnopomikajo do vrha. 

Pogumni učenci pa lahko poskusijo še v vzvratnem položaju.   

- Poligon (5x) 

1. vaja: S kijem vodijo žogo v slalomu mimo stožcev.  

2. vaja: Hitri tek do koze in skok nanjo (odriv z rokami).  

3. vaja: 2 prevala na blazini. 

4. vaja: Kotaljenje čez blazino (v položaju palačinke). 

5. vaja: Hitri tek do klopi.Učenci se z rokami oprejo klopi ter jo sonožno 

preskakujejo. 

8. teden 

- Poligon (5x) 

1. vaja: Učenec hitro steče do bradlje in skoči čez njo (učitelj pomaga 

učencu).Lažja verzija: učenec skoči na bradljo, se usede, skoči z bradlje. 

2. vaja: Učenec sonožno skače v barve obroče, ki so razporejeni po 

telovadnici. 

3. vaja: Učenec se po blazini kotali kot palačinka (dve blazini skupaj). 

4. vaja: Učenec se splazi do lestvenika. 

5. vaja: Učenec bočno pleza po lestveniku in v eni roki drži žogo.  

- Zaključna vadba  

Vsak učenec izžreba listič, na katerem je napisana žival. Učitelj učence razdeli v 

pare. Eden izmed učencev oponaša hojo oziroma plazenje posamezne živali, drugi v 

paru ugane, za katero žival gre. Vsi skupaj nato ponovijo hojo posameznih živali.  

Učitelj svojim učencem ponudi različne športne pripomočke. Da jim navodilo, naj 

izberejo ustrezne pripomočke in sestavijo poligon.  

Na zadnjem srečanju pred testiranjem učitelj pospremi učence v športno dvorano, 

kjer je večja plezalna stena. Učenci izkusijo plezanje na večji in strmejši površini.  
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4. SKLEPNI DEL (8 minut) 

CILJ: Učenec pospravi pripomočke. 

Učenec se sprosti in umiri.  

1. teden 

- Igra dirigent 

Učenci se postavijo v krog, v sredino stopi učenec z zavezanimi očmi. Določimo 

dirigenta, ki izvaja poljubne gibe, vsi ostali morajo njegove gibe posnemati. Učencu v 

sredini odvežemo oči in nato skuša ugotoviti, kdo je dirigent.  

- Električni tok 

Učenci stojijo v krogu in se držijo za roke. Določimo nekoga, ki s stiskom roke 

levemu sosedu pošlje signal, ta pa signal pošlje naprej. Najprej vajo izvedemo z 

odprtimi očmi in nato še z zaprtimi. 

2. teden  

- Zvok gimnastičnih obročev 

Vsak učenec dobi gimnastični obroč. Učenci se postavijo v krog in nato vsak zavrti 

svoj obroč. V tišini obroče opazujejo, dokler se obroči ne ustavijo. Ko se obroč ustavi, 

skočijo vanj. Nato zavrtijo obroče z zaprtimi očmi in sledijo zvoku zadnjega obroča, 

dokler se ne ustavi.  

- Kdo izvaja zvok? 

Učenci so v krogu, eden izmed učencev ima zavezane oči in je na sredini kroga. 

Določimo učenca, ki izvaja določen zvok. Učenec na sredini kroga poskuša ugotoviti, 

kdo oddaja zvok. 

3. teden 

- Sproščanje 

Učenci se uležejo na tla, globoko dihajo in ob zvokih mirne glasbe počivajo. 

Približam se k učencu, ga pobožam po glavi, ta vstane in hodi za menoj.  

- Kdo je vrgel 

Učenci stojijo v krogu, sredi katerega sedi igralec, ki ima zavezane oči ali pa miži. 

Učenci si v krogu podajajo žogo, nato jo eden narahlo vrže v srednjega. Ta si odkrije 
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oči in skuša ugotoviti, kdo ga je zadel. Ugiba lahko trikrat. Če ugane, ga ta učenec 

zamenja,če pa ne, določimo novega igralca. 

4. teden 

- Hroščki se žogajo 

Učenci se v krogu uležejo na hrbet, noge in roke držijo v zrak. Dam jim dva balona, 

ki ju skušajo obdržati v zraku čim dlje. Za odbijanje smejo uporabljati roke in noge, ne 

smejo pa se premikati.  

- Okamnitev 

Učenci se ob zvokih glasbe premikajo po telovadnici v različnih smereh. Ob 

prenehanju glasbe obstojijo in okamnijo v položaju. 

5. teden 

- Masaža 

Učenci se usedejo v krog. Učenci drug drugega masirajo po hrbtu, učitelj pa jih pri 

tem vodi z zgodbo: npr. zgodaj zjutraj je zasijalo nežno sonce, kmalu je pričel padati 

dež itd. Učenci poskušajo s svojimi rokami oponašati različne vremenske pojave. 

- Poišči bitje srca 

Učence spodbudimo, da se hitro gibljejo po telovadnici. Po krajšem času se ustavijo 

in položijo roko na mesto, kjer najbolj čutijo bitje srca. Nato vsak poskuša z nogo 

udarjati isti ritem, kot ga čuti z roko. 

6. teden 

- Zrcala 

Učenci se razdelijo v pare. Par si stoji nasproti, tako da se osebi dotikata z rokami. 

Eden izvede gibanje, drugi mu sledi. Mladostnike opazujemo in jih opozarjamo, da se 

morajo njihovi prsti in dlani ves čas dotikati.   

- Pojoči stoli 

Na sredino telovadnice postavimo en stol manj, kot je vseh igralcev. Učitelj prižge 

glasbo in učenci plešejo okrog stolov. Ko glasba utihne, vsak poišče svoj stol. Učenec, 

ki ostane brez stola, izpade. 
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7. teden  

- Podajanje žogice 

Učenci stojijo v krogu s sklenjenimi rokami. Eden izmed učencev dobi manjšo 

žogico. Z levo roko jo poda svojemu sosedu v njegovo levo roko, sosed nadaljuje in 

tako si učenci med seboj podajajo žogo. Pri tem pazijo, da je ne izgubijo. Na zahtevnejši 

stopnji si učenci j podajajo dve žogici.  

- Ples s trakovi 

Vsak učenec dobi barvni svileni trak. Učenec drži trak v eni roki in se ob glasbi 

premika po prostoru. Učenci se skušajo premikati po ritmu glasbe. Spodbujamo jih, da 

izvedejo različne gibalne vzorce po celotni telovadnici. 

8. teden 

- Vezalke 

Vsak učenec dobi list papirja, vezalko in barvico. Vezalko dvigne visoko v zrak in 

jo spusti predse. Položaj vezalke preriše na list papirja. Učenci si papirje med seboj 

zamenjajo in vezalko postavijo v narisani položaj.  

- Očesni kontakt 

Učenci stojijo v krogu. En izmed učencev si izbere nasprotnika, hodi proti njemu, 

ga gleda v oči in z njim zamenja mesto. Ko nasprotnik odstopi svoje mesto, si izbere 

svojega nasprotnika in ponovi vajo. 
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5 SKLEP  

Namen raziskave je bil primerjati rezultate učencev z LMDR, ki so bili vključeni v 

program za razvijanje vzdržljivosti ramenskega obroča in mišic rok, s tistimi učenci z 

LMDR, ki niso bili vključeni v program. Z načrtovanim programom za razvijanje 

vzdržljivosti ramenskega obroča in moči rok za učence z LMDR smo želeli vplivati na 

njihovo vzdržljivost in prikazati napredek po osmih tednih in po šestnajstih tednih 

vadbe. Primerjali smo rezultate in predstavili napredek učencev iz eksperimentalne in 

kontrolne skupine. Ugotovili smo naslednje: 

1. Izbrani učenci, ki so bili vključeni v program za razvijanje vzdržljivosti 

ramenskega obroča in mišic rok, so napredovali v primerjavi z učenci, ki niso 

bili vključeni v program.  

2. Vsi učenci v eksperimentalni skupini so napredovali na področju vzdržljivosti 

ramenskega obroča in moči rok.  

3. Program za razvijanje vzdržljivosti ramenskega obroča in mišic rok je bil 

skrbno načrtovan in izveden v praksi. Pripomogel je k razvoju vzdržljivosti 

ramenskega obroča in mišic rok ter sočasno razvijal tudi ostale gibalne 

sposobnosti.  

Pred ocenjevanjem smo pričakovali podobne rezultate, saj skrbno načrtovana vadba 

vzdržljivosti vpliva na končne rezultate (Škof, 2007; Calders idr., 2011). Učenci v 

eksperimentalni skupini so bili vključeni v skrbno načrtovano vadbo z jasnimi cilji 

(Cerar, Markun Puhan, Srebot in Vidovič, 2003). Z ustreznimi motivacijskimi 

strategijami (Rimmer, 1994; Masleša, 2013) smo pripomogli k temu, da učenci z 

LMDR niso obupali in odnehali.Ugotovili smo, da je motivacija učencev z LMDR 

pomemben dejavnik, ki vpliva na njihovo vzdržljivost. Med izvajanjem programa smo 

kot motivacijsko tehniko uporabili glasbo (Rimmer, 1994), ki je pripomogla k temu, da 

so se učenci lažje sprostili in vživeli v posamezne vloge.  

Učenci eksperimentalne skupine so se pri testiranjih bolj potrudili in bili vztrajni, 

saj se jim je zdelo, da mora biti njihov trud nagrajen z napredkom.Razvijanje gibalnih 

sposobnosti otrok in mladostnikov z LMDR zahteva veliko več ponovitev in treninga 

(Kremžar, 1992), zato je naš program trajal 16 tednov (od oktobra 2015 do konca 

februarja 2016). Ugotovili smo, da je motivacija učencev z LMDR pomemben dejavnik, 

ki vpliva na njihovo vzdržljivost. Podobno kot sta ugotovila Hutzler in 
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Korsensky(2010), ima vpliv športne vadbe pozitivne učinke tudi na področju 

socialnihkompetenc. Učenci so se med seboj igrali več športnih igermed odmori in po 

pouku. Večkrat so izrazili željo po gibalnih dejavnosti in predmetu športne urice.  

Med ostalimi pedagoškimi dejavnostmi smo ugotovili, da so učenci pridobili na 

moči rok, saj so nekatere dejavnosti, ki zahtevajo moč rok, opravili brez večjega napora 

in težav (odpenjanje gumbov, sestavljanje in razstavljanje link kock, met žoge, 

prenašanje stolov).  

Pomanjkljivost raziskave je, da so v drugem delu izvajanja programa učenci bili 

več kot 7 dni na počitnicah, nekateri učenci eksperimentalne skupine pa so bili en teden 

vključeni v program zimske šole v naravi. Učenci so v prvem delu programa bolj 

napredovali kot pa v drugem delu. Kot vzrok štejemo odsotnost učencev.  

Pri raziskavi smo bili pozorni na to, da učenci iz eksperimentalne in kontrolne 

skupine niso vključeni v katerokoli športno dejavnost. Zavedamo se, da smo imeli 

majhen vzorec učencev z LMDR, vendar se je program izkazal kot učinkovit. Če bi 

raziskovali ponovno, bi vzorec povečali z otroki z LMDR iz različnih šol.  

Magistrsko delo je koristno tudi za naše delo v prihodnje, kjer se bomo 

vsakodnevno srečevali z učenci z LMDR. Pomembno je, da smo specialni in 

rehabilitacijski pedagogi seznanjeni z gibalnim razvojem otrok in mladostnikov. 

Športne dejavnosti moramo učencem z LMDR približati, saj se preko njih sproščajo in 

skrbijo za svoje psihično in fizično stanje. V magistrskem delu najdemo koristne 

nasvete za načrtovanje športnih dejavnosti za učence z LMDR. Izdelali smo tudi športni 

program, ki se je izkazal za uporabnega pri razvijanju vzdržljivosti ramenskega obroča 

in mišic rok za učence z LMDR. 

Ob zaključku magistrskega dela smo se spraševali, kakšni bi bili rezultati, če bi v 

raziskavo vključili večje število učencev z LMDR, inkakšni bi bili rezultati, če bi v 

raziskavo vključili učence z zmerno MDR. Zanimivo bi bilo primerjati rezultate 

učencev z lažjo in zmerno MDR. Med pisanjem magistrskega dela smo se večkrat 

vprašali, katere gibalne sposobnosti bi še lahko razvijali pri učencih z lažjo MDR.  
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7 PRILOGE 

7.1 Izjava staršev 

IZJAVA STARŠEV  

Podpisan/a ___________________________________ mati (oče) učenke/ca dovolim, 

da moj otrok ____________________________________ sodeluje v Programu za 

razvijanje vzdržljivosti ramenskega obroča in moči rok, ki ga bo izvajala študentka 

specialne in rehabilitacijske pedagogike Darja Benčina.  

 

Podpis staršev: _________________________ 


