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POVZETEK 
 

Ples je govorica telesa, ki se izraža skozi ritem glasbe, je izraz umetnosti in hkrati šport, v 

katerem se prepleta usklajenost dveh ali več teles. Izraža svobodo, srečo in združuje ljudi. 

V Sloveniji se od leta 1996 otroci s posebnimi potrebami, med katerimi so tudi gibalno 

ovirani, vključujejo v redne programe osnovnih šol, kar prispeva k boljšemu sprejemanju 

drugačnosti, a hkrati pred pedagoške delavce postavlja nove izzive. Za gibalno ovirane 

učence ni dovolj, da se jih v redno šolo vključi na podlagi zakona, ampak je potrebno za 

uspešno vključitev prilagoditi tudi okolico, ki mu bo omogočala razvijati pozitivno 

samopodobo ter enake možnosti za razvoj kot sovrstniki.  

Največkrat so učenci na vozičkih izločeni iz razrednih gibalnih dejavnosti in telovadijo 

ločeno s spremljevalci, kar povečuje razlike med učenci. Za razredno klimo in integracijo 

gibalno oviranih bi bilo bolje, če bi jih učitelj znal vključiti v vse šolske dejavnosti. Ena 

takih dejavnosti, ki je tudi v učnem načrtu, je ples. Ples na vozičkih pomaga učencem pri 

rehabilitaciji, saj ustrezna vadba razvija prizadete motorične funkcije, dviguje motivacijo, 

razvija emocionalni in mentalni razvoj ter zadovolji socialno potrebo po vključevanju v 

skupino. Na splošno pa se vsi učenci ob plesni vadbi sprostijo, zabavajo, razvijajo splošno 

motoriko, gibalno ustvarjajo, krepijo samopodobo in odnose v skupini. 

Učence dveh drugih razredov osnovne šole smo z meritvami analizirali pred in po 

izvedenih plesnih delavnicah s športnovzgojnim kartonom, jih anketirali o pomenu 

gibalno-športnih dejavnosti za zdravje in naredili sociogram. Gibalno ovirane smo 

primerjali na področju socialne integracije, gibalne koordinacije na vozičkih, plesne 

ustvarjalnosti in ekspresivnosti ter usklajenosti telesa z glasbo. S plesno vadbo razvijamo 

socialne in gibalne sposobnosti otrok, njihovo izražanje, ustvarjalnost, krepimo pozitivne 

odnose v skupini, zvišujemo motivacijo in zadovoljstvo, saj se s plesom sprostijo in 

zadovoljijo potrebo po igri ter gibanju.  

Pri analizi proučevanje skupine smo po štirimesečnih plesnih delavnicah dobili statistično 

pomembna izboljšanja pri gibalnih sposobnostih otrok, pri povečanju količine telesne 

vadbe, izražanju pozitivnih občutkov ob plesu in bolje vključili gibalno oviranega v 

oddelek.  
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Analiza splošne ocene stanja na področju gibalno-športne dejavnosti za zdravje  je 

pokazala, da se je v proučevani skupini po plesnih delavnicah povečala količina telesne 

vadbe pri športu in domačih opravilih, znižal se je čas preživljanja prostega časa v sedečem 

položaju in povečalo se je pitje vode. Pri ostalih kriterijih, pa ni bilo statistično 

pomembnega izboljšanja.  

S sociometrično preizkušnjo smo dokazali, da so plesne delavnice gibalno oviranemu 

pomagale pri boljših socialnih odnosih, saj sta bila oba na koncu med popularnimi učenci. 

Z ocenjevalno lestvico kvalitet gibanja z invalidskim vozičkom smo dobili rezultate, ki 

dokazujejo statistično pomembno izboljšanje v kakovosti gibanja gibalno oviranih oseb.  

V magistrski nalogi so opisani primeri prilagojenih gibalno-socialnih iger, ustvarjalnega 

giba, otroških, ljudskih in družabnih plesov. Oblikovana so priporočila za učitelje, in sicer 

kako lahko učenca kljub gibalni oviranosti vključujemo v gibalne dejavnosti in tako 

zmanjšujemo razlike v primerjavi z gibalno neoviranimi sošolci. 

 

KLJUČNE BESEDE: ples, ples na vozičkih, otroški, ljudski in družabni plesi, gibalno 

ovirani, socialna integracija, športnovzgojni karton, gibanje za zdravje, ustvarjalni gib 
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ABSTRACT 
 

Expressed through the rhythm a dance is a body talk, a beauty of the art, even a sport 

where two or more bodies are synchronously intertwined. Dance liberates body and soul, it 

connects and brings happiness. 

Since 1996 Slovenia encourages physically disabled children  to enroll in regular learning 

programs in primary schools. While it sets significant challenges to the educators it 

contributes greatly to a better acceptance of differences between children. 

For successful integration of physically disabled children just a lawful enrollment in the 

primary school is not enough. The environment and surroundings need to be adapted to 

their needs in order to enable them to develop positive self-esteem and confidence as well 

as ground equal chances for their growth. 

Unfortunately, physically disabled children mostly do not participate equally at regular 

physical activities hours.  Ordinary, they exercise separately with their assigned assistants. 

That already  separates and differentiates them from the other children. If teachers knew 

how to include all of the children in all of class activities it would be a significant step 

forward to better integrate physically disabled children. 

Dancing already makes part of the school curriculum and as such could be a binding 

activity. Dancing in wheelchairs helps disabled children to rehabilitate. With properly 

adjusted training damaged motor skills are exercised, children’s motivation is lifted, 

emotional and mental development is encouraged and at the same time social needs are 

satisfied. 

While students have fun and relax through dancing they are developing their overall 

motion and motor skills. Their creativeness released, they become more self-confident and 

thus have better relationships within a group. 

In present thesis we analyze the measurements taken before and after dancing workshops 

in two second grade classes.  Also a survey was carried out on the meaning of healthy 

motion and sports activities. The analyzed measurements are represented in the sociogram. 

We have studied physically disabled children in regard to social integration, motor 

coordination in a wheelchair, dance creativity and expressiveness and body-music 

coordination. The measurements have shown that exercises in dancing develop children's 

social and motor skills, their expression and creativity.  
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In dancing children relax and satisfy their need to play and move.  Positive relationships 

are spread and formed in a group and motivation and satisfaction are on a much higher 

level.   

 

After four months of dance workshops carried out within researched group of children the 

measurements have shown important improvements in motor skills, more exercising 

resulted in children having and expressing more positive feelings while dancing. Even the 

integration in the class seemed to improve. 

Statistics of the general assessment of healthy exercising show the beneficial influence of 

sports activities and/or any kind of movement exercises on health: the researched group of 

children has been more physically active after the four months period of testing, they had 

better inclination toward for doing sports and home chores, the non-physically disabled 

children also spent less of their free time sitting and, not lastly, they have started to drink 

more water. No other criterion in the research shows statistically significant improvements. 

In, there were no. 

The sociometric test proved that the dance workshops helped the physically disabled 

children to improve their social relations upon which they were accepted more cordially by 

their peers.  

Grading scale of motion in a wheelchair the results prove statistically important 

improvements in the quality of movement by the physical disabled person. 

This Master thesis work contains the examples of adjusted motion social games, creative 

movement as well as children's, folk and social dances. 

In the thesis we have laid down the recommendations for teachers in order to show how to 

include a physically disabled student in motion activities. With the latter we reduce the 

obstacles that often exclude physically disabled children from participating in all scholar 

activities. 

 

 

KEY WORDS: dance, physically disabled children, dancing in wheelchair, social 

integration, children's, folk and social dances, physical education chart, motion skills for 

health, creative movement 
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UVOD 
 

Gibanje dokazano deluje sprostitveno na mišično in duševno napetost otrok in odraslih, 

žal pa gibalno ovirane v osnovnih šolah premalo vključujejo v gibalne dejavnosti. 

Čeprav je ples v učnem načrtu pri športu in glasbeni umetnosti, se učenci na vozičkih 

običajno ne učijo plesati. Zato bo v magistrski nalogi predstavljeno, kako lahko tudi 

gibalno ovirani plešejo, sodelujejo pri socialnih igrah in ustvarjalnem gibu z ostalimi 

učenci v razredu. Ples najbolj pozitivno vpliva na socialno-emocionalno področje, 

najbolj pripomore k sproščenosti v razredu, pozitivni komunikaciji, dobrim 

medsebojnim odnosom in boljšo samopodobo (Geršak, 2007).    

 »Gibalna oviranost lahko nastane zaradi različnih obolenj, okvar ali poškodb, kot so: 

živčno-mišična obolenja ali meningomielokela (spina bifida), amputacija udov, 

craniocerebralna travma, senzorične okvare in poškodbe hrbtenice, epilepsija, 

deformacije hrbtenice, okvare udov in druge kronične bolezni trajnega ali začasnega 

značaja« (Filipčič, 2008).  

Ples z vozički je šport, ki povezuje osebo na vozičku in osebo brez fizičnih 

pomanjkljivosti. Najbolj razvita plesna zvrst so latinskoameriški in standardni plesi, na 

tem področju se odvija tudi največ tekmovanj. Cilj tega športa je premagovanje 

predsodkov današnje družbe do ljudi s kakršno koli telesno oviranostjo. Poleg tega pa 

stremi tudi k izboljšanju kakovosti življenja plesalca. Načelo je, da lahko vsi, tudi tisti 

najbolj gibalno ovirani, uživajo v glasbi in se plesno izražajo. Plesalci spoznajo svoje 

telo in ga lažje nadzorujejo, izboljšajo svojo prostorsko koordinacijo (s katero imajo 

ljudje na vozičkih velikokrat težave), sproščajo čustva in krepijo mišice.  

 »Gibalne dejavnosti pripomorejo k čustvenem dozorevanju, pridobivanju socialnih 

spretnosti, medosebni interakciji in privlačnosti, razvijata pa se tudi otrokova 

samopodoba in samospoštovanje« (Videmšek, Pišot, 2007). »S plesom vplivamo na 

razvoj in ohranjanje funkcionalnih sposobnosti, predvsem na srčno-žilni in dihalni 

sistem ter posledično na razvoj in vzdrževanje vzdržljivosti« (Šušteršič, Zagorc 2010). 

»Izrazijo svoja čustva, pa naj bo to veselje, žalost, ljubezen ali jeza, hkrati pa sprostijo 

napetost, napadalnost, togost, komplekse ali apatijo; kar potrebujejo vsi otroci, še bolj 

pa gibalno ovirani, da se lahko s svojim telesom sprijaznijo in začutijo smisel in 

sprejetost v svetu« (Geršak, 2007). 
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Za akcijsko raziskavo, ki bo potekala po načelih kvantitativnega raziskovanja, smo 

izbrali dva druga razreda iz okolice Ljubljane, kjer sta v redni program osnovne šole 

vključena tudi gibalno ovirana učenca na invalidskem vozičku.  

Pred začetkom izvajanja raziskave smo preverili izenačenost proučevane in primerjalne 

skupine v gibalnih sposobnostih, skrbi za zdravje in v izražanju občutkov ob plesu in 

glasbi. Na obeh osnovnih šolah je bil razred z gibalno oviranim učencem in njihov 

paralelni razred testiran za športnovzgojni karton, izpolnjevali so anketne vprašalnike in 

naredili sociogram. Po štirih mesecih smo s ponovnim testiranjem preverili, ali se bodo 

med učenci razredov, v katerih smo izvajali plesne delavnice, in med tistimi, v katerih 

plesnih delavnic nismo izvajali, pojavile razlike v gibalnih sposobnostih, skrbi za 

zdravje, odnosa do plesa in v socialnih odnosih med učenci. V vseh štirih razredih je 

okoli 25 učencev, torej vzorec zajema približno 100 učencev.  

V raziskavo sta bili vključeni tudi dve študiji primera, in sicer invalidna učenca, ki sta 

vključena v primerjalno skupino. Učenca imata različno gibalno motnjo: cerebralno 

paralizo in mišično atrofijo. Učenec s cerebralno paralizo je bolj gibljiv, sedi na 

navadnem invalidskem vozičku in se plazi po tleh, učenec z mišično atrofijo pa je 

omejen na električni voziček. 

 

Namen magistrske naloge je s plesnimi vsebinami, ki so tudi v učnem načrtu pri 

glasbeni umetnosti in športu, naučiti učence različne otroške, ljudske in družabne plese. 

Tudi s pomočjo socialno-gibalnih iger in ustvarjalnim gibom, izboljšati gibalne 

sposobnosti in socialne odnose vseh učencev ter omogočiti boljšo integracijo gibalno 

oviranih učencev, ki so pogosto iz teh gibalnih dejavnosti izločeni.  
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1   PLES  
 

Kadar je gibanje povezano z glasbo in njenim ritmom, rečemo temu ples. Nekoč je ples 

ljudi približeval bogovom, danes pa ga poznamo v vseh različicah od ljudskih, 

družabnih, umetniških in tekmovalnih oblik. 

Naše telo je instrument. Z razgibavanjem, razvijanjem moči in obvladovanjem 

ravnotežja poskušamo harmonizirati gibe telesa. Vendar moramo biti za razvoj plesnega 

instrumenta sposobni pokazati še veliko odtenkov in različnih občutkov. 

Otroci imajo prirojeno potrebo po gibanju in zato smo starši in učitelji to potrebo dolžni 

zadovoljiti. Razvoj umskih sposobnosti se krepi preko gibanja, ki je obogateno s čutnim 

dojemanjem in človekovo bližino (Zagorc, 2006). 

 

Plesalce na odru je čudovito opazovati, svoje telo obvladujejo do potankosti, poznajo 

vsako mišico in vsak občutek, ki ga ustvari gib. Podobno delujejo v vsakdanjem 

življenju – čez ovire se prebijajo z eleganco, zaupanjem vase in dostojanstvom. V plesu 

lahko poiščemo vzrok za samozavest in notranji mir. 

Redno gibanje in osredotočanje na posamezne dele telesa pri vadbi dvigata 

ozaveščenost o lastnem telesu, saj pridemo z njim v neposredni stik. Postanemo eno – 

začutimo sebe in smo telo. Fizična vadba zmanjšuje psihični stres, zato po njej laže 

pozitivno razmišljamo in si zadamo nove cilje, saj smo napetost pustili v plesni dvorani 

(Godeša, 2013). 

 

Gibanje deluje sprostitveno na mišično in duševno napetost otrok in odraslih. Človek z 

gibanjem sprošča napetost, ki je posledica raznih pritiskov v njem in iz okolja in ima s 

tem terapevtsko vrednost. Ples kot govorica telesa je prijeten način komuniciranja in 

sporazumevanja med ljudmi, otrokom pa je najbližji in najprijetnejši. Ples razvija dobre 

socialne odnose v skupini, kultivira, vzgaja in odpravlja predsodke med spoloma ter 

pripomore k razumevanju drugačnosti v naši družbi. Ples je hkrati kakovostno 

preživljanje prostega časa in telesna, duševna ter čustvena sprostitev vsakega 

posameznika. Ples je umetnost srca, ki je velikokrat ne moremo razumeti razumsko in 

je v času, v katerem živimo, ko preveč hitimo in nikoli nimamo dovolj časa zase, še 

kako dobrodošla (Kralj, 2012). 
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Analiza interpretacij učiteljev je pokazala, da ni bistvenih razlik v doživljanju plesa 

med odraslimi in otroki. Oboji se pri ustvarjanju z gibanjem sprostijo, razvijajo 

pozitivne medsebojne odnose in so motivirani za nadaljnje delo. Za nastanek in potek 

ustvarjalnega procesa v skupini je, ne glede na starost, pogoj psihofizična sprostitev 

skozi kontaktne psihomotorične dejavnosti in na koncu splošno zadovoljstvo ter 

navdušenje. Učitelji so ugotavljali, da se je ustvarjalno vedenje učencev pri 

ustvarjalnem plesu kazalo v številnih novih zamislih (fluentnost), v izvirnosti zamisli, v 

miselni prožnosti in v načinu izvedbe − elaboraciji (Kroflič, 1999). 

 

Frostig (1989) med gibalne značilnosti in sposobnosti, ki pogojujejo gibanje, uvršča: 

 usklajenost – koordinacijo (ubrana uporaba različnih mišic ali mišičnih skupin), 

 ritem (tekoče, pravilno in uravnoteženo gibanje), 

 gibčnost – gibljivost (sposobnost gibanja posameznih telesnih delov do skrajne 

meje brez težav),  

 hitrost (čas, potreben za neko gibanje), 

 spretnost (sposobnost odzivanja na hitre spremembe telesnega položaja), 

 moč, 

 vzdržljivost. 

 

Ririe in Woodbury (1996, v Zagorc, 2006): 

 Ples je celovita izkušnja, ki zajema telesno, umsko, čustveno, duhovno in 

estetsko dimenzijo posameznika, pomaga nam zaznavati, kdo smo in po čem 

hrepenimo. 

 Plešemo lahko v vseh starostnih obdobjih, ne glede na spol ali sposobnosti, 

vsakdo lahko pleše tudi brez posebnega talenta ali izkušenj. 

 Ples je izrazno gibanje, ki ima moč obogatiti življenje, človeku daje občutek za 

veselje in razvija samozavedanje. 

 Ples omogoča raziskovanje samega sebe. 

 Ples lahko uporabimo v procesu učenja, ker razvija mišljenje in predstavljanje. 

 Ples omogoča vsem otrokom, da raziskujejo ter izrazijo svoje telesne in 

ustvarjalne potenciale na netekmovalen način. 

 Ples omogoča, da pridobimo ali izboljšamo stopnjo samospoštovanja in 

samozavesti, če razvijamo lastno enkratnost. 

 Ples omogoča razvoj sposobnosti za koncentracijo in sposobnost za učenje. 
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 Ples razvija razumevanje in odnos do telesa, ki se lahko razvije v življenjski 

pogled na telesno pripravljenost in zdravje, ples nas uči kreativnega reševanja 

problemov. 

 Ples spodbuja intuitivne, čustvene in tudi verbalne odzive, izostri percepcijo in 

spodbuja samovrednotenje ter kritično presojanje. 

 Ples motivira. 

 

 

Kos (1982) opredeljuje ples kot: 

 tekmovalno, športno disciplino, 

 profesionalno dejavnost, 

 ljudsko izročilo,  

 zabavo, prosti čas, 

 kulturni razvoj,  

 del vzgoje oz. kot vzgojo samo,  

 terapevtsko dejavnost … 

 

Frostig (1989) trdi, da je gibanje vir zadovoljstva in sprostitve ter pripomore k 

zabavnejšemu in boljšemu sprejemanju informacij, ki jih odrasli podajamo otrokom in 

mladim za življenje, zato bi morali gibanje vnesti v celoten učno-vzgojni proces, ne le v 

ure športa. 

Mnogi ljudje z različnimi hibami oziroma telesnimi ovirami (kot so invalidi ali otroci s 

cerebralno paralizo ipd.) nimajo vseh teh sposobnosti, pa vendar so sposobni in zmožni 

plesa ter gibanja. Na malo drugačen način in z določenimi prilagoditvami, vajami in 

predvsem z vztrajnostjo lahko tudi oni s svojim gibanjem v nas vzbudijo mnoga čustva. 

Včasih dva plesalca v invalidskem vozičku na nas naredita celo večji vtis kot dva 

profesionalna baletnika v operi (prav tam).  
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1. 1. 2  VPLIV PLESA NA CELOSTEN RAZVOJ MLADIH 
 

Kroflič in Gobec (1995) navajata, da plesno gibanje ni le pridobivanje motoričnih 

spretnosti in razvijanje gibalnih sposobnosti. V povezovanju z vsemi vzgojnimi področji 

z gibanjem spodbujamo otrokov emocionalni, intelektualni in socialni razvoj.  

S plesnim ustvarjanjem razvijamo izražanje in komuniciranje, ustvarjalnost, krepimo 

pozitivne odnose v skupini, doživljanje, višje spoznavne funkcije ... Razvijamo vsa 

področja razvoja: čustveno-socialno, kognitivno in psihomotorično (Kroflič, 1992 in 

1999, Griss, 1998, Payne, 1990). Poglavitni učinek umetnostnega izražanja pri plesu je 

zagotovo socialni vidik (Geršak, 2007).  

 

Ilić (1998, v Geršak, 2007) ugotavlja, da ples otroku omogoča razvoj telesno-motoričnih 

sposobnosti (razvoj gibalnih sposobnosti, pridobivanje koordinacije v lastnem telesu in 

prostoru), pospešen umski razvoj ob reševanju plesnih nalog, telesno in čustveno 

sprostitev ter uveljavljanje v skupini, razvoj estetske občutljivosti in umetniške 

ustvarjalnosti, neposredno doživljanje glasbe in doživljanje ob gibanju ter razvoj 

občutka za ritem. Puretz (1987), Gurley, Neuringer in Massee (1984) ugotavljajo, da je 

s plesom mogoče okrepiti občutek dobrega počutja, zmanjšati depresivna razpoloženja 

ter povečati kreativnost, samozaupanje, motivacijo, doživljanje, sproščenost, zdravje in 

količino energije. Veliko avtorjev (Hawley, Williams & Hurley, 1990, Puretz, 1978) 

ugotavlja pozitivne vplive plesa na zdravje in tudi pozitivne spremembe v samopodobi, 

samozavedanju, samozaupanju ter samopotrjevanju (v Geršak, 2007). 

 

Gibanje na poseben način osvobaja, omogoča izražanje, raziskovanje, komuniciranje in 

sporočanje (Frostig, 1989). Zato je dobro, da se otrok uči različnih načinov gibanja, da 

se uči upravljati s svojim telesom in raziskuje, kakšnih gibov je njegovo telo sposobno, 

kako lahko z gibi komunicira, gradi preproste gibalne fraze in se izvirno izraža. V 

povezovanju z vsemi razvojnimi področji z gibanjem spodbujamo otrokov emocionalni, 

intelektualni in socialni razvoj. Človek potrebuje povezavo miselne aktivnosti s celim 

telesom, da bi čim bolj spodbudil celotni telesno-duhovni razvoj. Otroci postanejo bolj 

ustvarjalni in sposobnejši za učenje. Poveča se njihova zbranost, hitrost odzivanja in 

nadzor nas samim seboj. Poostri se lahko tudi občutek za zunanji svet, za okolje, 

občutek časa in prostora. Z gibalnimi dejavnostmi si otrok razvija veliko različnih 

funkcij oziroma sposobnosti (povzeto po Frostig, iz Zagorc, 2006). 
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Vzgajanje s plesom je celostno, ker se nujno povezuje z vsemi vzgojnimi področji. 

Gibanje je skupno plesni in športni vzgoji, spodbujanje izvirnosti in ustvarjalnosti je 

skupno plesni, glasbeni in likovni vzgoji, razvijanje občutljivosti za gibanje in oblike v 

okolju in s tem spodbujanje zanimanja za spoznavanje okolja je skupno plesni in 

intelektualni vzgoji. Odkrivamo bistvene značilnosti v oblikah in gibanju v okolju ter z 

različnimi gibalnimi spodbudami razvijamo mišljenje in druge umske sposobnosti. 

Medsebojno sodelovanje, ki je nujno in značilno za plesno dejavnost, spodbuja razvoj 

pozitivnih medčloveških odnosov (Kroflič, Gobec 1995). 

Dr. Peter Lovatt, bivši plesalec, ki sedaj deluje na oddelku za psihologijo plesa na 

univerzi v Hertfordshiru, je v svojih raziskavah ugotovil, da ples pravzaprav vpliva na 

razmišljanje. Izboljša se sposobnost reševanja problemov, saj se možgani hitro odločajo 

med več izbirami ali pa si poskušajo zapomniti različne možnosti. S plesno 

improvizacijo razvijamo divergentno mišljenje, s strukturiranimi koreografijami pa 

konvergentno. Ravno sposobnost reševanja problemov je ena od ključnih lastnosti, ki se 

jih najpogosteje omenja pri znanstvenih definicijah samozavesti (Godeša, 2013).  

Geršakova (2007) trdi, da »metoda poučevanja s plesno-gibalno umetnostjo omogoča 

raziskovanje lastnega gibanja, zadovolji potrebo po zabavi, sprejetosti v skupini, po 

svobodi, razvija telesne spretnosti, usmerja energijo v pozitivno izrabo, stimulira 

domišljijo in povečuje kreativnost.  

Raziskave v svetu in pri nas ter mnenja vzgojiteljev, učiteljev in študentov potrjujejo 

pomembnost uporabe ustvarjalnega giba in plesa kot učne metode za otrokov celostni 

razvoj. Razvijanje kinestetične inteligence kot samostojne oblike pridobiva veljavo tudi 

z razvojnega vidika.« 

Geršakova (2007) je povzela 20 diplomskih del, ki kažejo, da ustvarjalni gib najbolj 

vpliva na ustvarjalnost učencev, sproščenost, komunikacijo med učenci ter učenci in 

učiteljem, boljše medosebne odnose, strpnost do sebe in drugih ter na samopodobo. 

Sledijo jim motivacija, delovne navade, motorične spretnosti, pozornost, samozavest in 

zmanjšanje agresivnega vedenja ter vedenjskih problemov. Po pregledu 170 

seminarskih nalog, ki so vsebovale zapise o ustvarjalnem gibu in nemirnih otrocih, 

lahko razberemo, da iz povprečja zelo izstopata predvsem dva učinka: umirjenost (27 

%) in izboljšana medosebna interakcija (25 %). Otroci so tudi spremenili odnos do dela 

(12 %), zvišali sta se motivacija (10 %) in koncentracija (9 %) za šolsko delo. Učitelji 

so opazili višjo ustvarjalnost (6 %), večjo sproščenost pri ustvarjalno-gibalni dejavnosti 

(4 %) in krepitev samopodobe (4 %). 
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Strokovnjaki trdijo, da je ples lahko način za izoblikovanje in utrjevanje telesa, poleg 

tega, da predstavlja dinamičen način za treniranje razuma. Velike fizične in psihološke 

prednosti pa so predvsem za tiste z duševnimi primanjkljaji (Jackson, 2004). Ples, ki je 

vključen v učni načrt pri športu in glasbeni umetnosti, je lahko pomoč pri obvladovanju 

učnih in vedenjskih težav učencev, saj »prispeva k urejanju senzorične integracije, k 

utrjevanju posamezne psihomotorične funkcije ter zadovolji posameznikove potrebe po 

celotnem gibalno-čustvenem razvoju in njegove socialne potrebe po vključevanju v 

skupino« (Merzlak, 1997). Lahko pa ga vključimo v redni učni program, popoldanske 

aktivnosti (podaljšano bivanje), izbirni predmet, interesne dejavnosti, izvenšolske 

aktivnosti ali v program v vzgojnih zavodih. 

 

Lindqvistova je naredila raziskavo z otroki, starimi med 6 in 11 let, saj jo je zanimalo, 

kako se ples in igra povezujeta. Njena opazovanja peljejo k ugotovitvi, da ples razvija 

otrokove motorične sposobnosti, pripomore k čustvenemu (osebnostnemu) razvoju ter 

ima vlogo v otrokovem učenju. 

Začetek plesnega izobraževanja je najboljši za razvijanje motoričnih sposobnosti, ki se 

morajo skladati z otrokovo starostjo. Laban ne verjame, da je pri plesni izobrazbi 

potrebna zgodba. On začne z osnovnimi gibi in nato nadaljuje k bolj zapletenim. Plesni 

trening naj bi vseboval piljenje plesne tehnike, kjer pa naj bi prevladovala še 

improvizacija oz. plesno ustvarjanje. Mnogo učiteljev pa se je bolj posvetilo učenju in 

razvijanju tehnike, ne pa plesnemu raziskovalnemu ustvarjanju. Ko so otroke vprašali 

po razliki med plesom in igro, so večinoma odgovorili, da je ni. Nekateri pa so celo 

rekli, da je ples bolj zabaven od igre, saj je bila vključena glasba (Jordan - DeCarbo, 

2004). 

Učitelj na plesni akademiji je intervjuval otroke glede njihovega odnosa do plesnega 

izobraževanja.  

Rezultati so bili sledeči (Jordan - DeCarbo, 2004): 

 Ples sestavljajo koraki in kombinacije le teh. 

 Ples je povezan z glasbo.  

 Ples je povezan z razigranostjo.  

 Zabavno je plesati skupaj. 

 Ples je nekaj pomembnega. 

 Otroci radi spoznavajo različne vrste plesov.  

 Učitelj je pomemben. 
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S kvalitativno interpretativno akcijsko raziskavo (Geršak, Novak, Tancig, 2005) so s 

pomočjo seminarskih nalog učiteljic in vzgojiteljic ugotavljali, kateri so pozitivni učinki 

vključevanja ustvarjalnega giba v pouk. Največji delež (11,4 %) pozitivnih učinkov je v 

skupini zadovoljstvo. Nato sledijo sproščenost, pozitivni odnosi, telesna dejavnost, 

ustvarjalnost in komunikacija (v Geršak, 2007). 

Kroflič in Gobec (1995) navajata, da plesno gibanje ni le pridobivanje motoričnih 

spretnosti in razvijanje gibalnih sposobnosti, ampak z gibalnimi dejavnostmi otrok 

razvija naslednje psihične funkcije in sposobnosti:  

 motorične sposobnosti: koordinacijo, ravnotežje, hitrost, moč, gibljivost, 

preciznost;  

 samozavedanje: pridobivanje podobe o sebi, orientacija v lastnem telesu, 

telesna slika, telesna shema, zavedanje telesa;  

 zavedanje prostora in časa, ker je gibanje dogajanje v prostoru in času;  

 govor: razumevanje govora drugih (receptivni govor), besedno izražanje 

(ekspresivni govor);  

 zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju: občutljivost (senzibilnost) za 

dogajanje v okolju (tudi socialnem);  

 višje spoznavne funkcije: pomnjenje, predstavljanje, domišljija, mišljenje;  

 ustvarjalnost, ustvarjalna stališča. 

 

»Lovell ugotavlja, da je plesno-gibalna terapija uporabna tudi pri delu z adolescenti 

zaradi njihovega posebnega odnosa do telesa v času pubertete. Pomaga jim pri 

razreševanju skrbi v zvezi s telesno samopodobo. Podpira jih pri razvojnem obdobju od 

otroka do odraslega z gibalnim raziskovanjem spornih psiho-seksualnih vprašanj, 

povezanih s samopodobo, s spodbujanjem k sprejemanju razlik med otroštvom in 

odraščanjem ter s povečevanjem zavedanja psiholoških sprememb preko besedne in 

nebesedne aktivnosti. Pomembno je tudi stopnjevanje zavedanja lastnega telesa preko 

čutne in tipne stimulacije« (Payne, 1992, povzeto po Bucik, 2008). 
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1.1.2.1 Psihomotorični razvoj (motorični razvoj) 

Gibalne sposobnosti so odgovorne za izvedbo človekovega gibanja, so skupek notranjih 

dejavnikov in so odgovorne za razlike v človekovi gibalni učinkovitosti. V določeni 

meri so prirojene, v določeni pa pridobljene, vendar je to zelo različno za vsako 

posamezno gibalno sposobnost. Ob rojstvu so nam dane osnovne zasnove, te 

opredeljujejo stopnjo, do katere se sposobnosti lahko razvijejo. S treningi ali ustrezno 

gibalno aktivnostjo pa lahko dane možnosti v razvitosti tudi presežemo (Pistotnik, 

2011). 

Ples je gibanje celotnega telega ob glasbeni spremljavi, ob tem pa razvijamo vse 

psihomotorične sposobnosti: moč, gibljivost, hitrost, vzdržljivost, ravnotežje in 

preciznost. Poudarek je na koordinaciji gibanja v prostoru, v telesni shemi in v ritmu. S 

plesom urimo gibalni spomin, izboljšujemo ritmični posluh ter razvijamo muzikalnost 

in estetiko. Med plesom se torej razvija motorika in celotna sposobnost kontrole telesa, 

ta pa je odvisna od obvladovanja gibanja in pogojuje telesni, emocionalni in mentalni 

razvoj. Posameznik se pri plesnem gibanju zaveda svojega telesa in različnosti gibanja, 

časa in prostora ter raznih načinov, kako bi lahko porabil svojo energijo. Plesalec pri 

plesni aktivnosti sprejema kinestetične, ritmične in socialne dražljaje ter se nanje na 

različne načine odziva, pravi Zagorčeva (1997).  

Ogrinec (1999) trdi, da otroci s plesom še posebno ohranjajo in razvijajo: 

• gibljivost sklepov, hrbtenice kot celote in posameznih delov ramenskega ter 

medeničnega obroča,  

• koordinacijo celega telesa in posameznih delov,  

• koordinacijo gibanja v ritmu in gibanja glede na druge otroke, 

• ravnotežje – položaj telesa v mirovanju in gibanju. 

 

Otrok usvaja osnove plesne tehnike in se postopoma zaveda gibanja celega telesa in 

posameznih delov. Spoznava osnovne elemente plesa: telo, prostor, čas, načine gibanja 

in intenzivnost gibanja. Elemente plesa poskuša vnašati v svoj ples. Otrok se v gibanju 

telesno sprosti in izraža svojo osebnost in psihična dogajanja v sebi (Ogrinec, 1999). 
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S plesom močno vplivamo na razvoj in ohranjanje funkcionalnih sposobnosti oz. 

spodbujamo razvoj osnovnih gibalnih sposobnosti: koordinacije gibanja, gibljivosti, 

moči, hitrosti, ravnotežja in preciznosti. Ples pripomore k boljšemu občutku za 

orientacijo v prostoru in času. Z njim vplivamo na razvoj in ohranjanje funkcionalnih 

sposobnosti, predvsem na srčno-žilni in dihalni sistem ter posledično na razvoj in 

vzdrževanje vzdržljivosti (Šušteršič, Zagorc, 2010).  

 

 

Slika 1: Nomotetična delitev gibalnih sposobnosti (Zagorc, Petrović in Miladinova, 2005 povzeto po 

Šušteršič, Zagorc, 2010). 

 

Razvijanje prostorske orientacije 

Otrok z gibanjem razvija pojme o prostoru, prostorske odnose gleda na lastno telo 

(blizu, daleč, nad, pod, pred, v) in prostorsko orientacijo (levo, desno, naprej, nazaj, 

vstran, okoli). Razvija tudi časovno zavedanje preko telesa (hitro, počasi, mirovanje, 

pospešeno …). Tako gibanje ustvarja predstavo o prostoru in času, hkrati pa veča 

področje učenja, saj bolj kot se je otrok sposoben gibati, večje območje osvaja in več je 

sposoben dojemati na drugih področjih svojega razvoja. Problem je omejenost s 

prostorom, otroška razigranost z nekontroliranimi gibi in hitrostjo je lahko nevarna, zato 

jih moramo naučiti počasnega dihanja in gibanja z zavedanjem lastnega telesa (Kralj, 

2012). 
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Wambach (1999) trdi, da vaje telesnega izraza ob glasbi pomagajo otroku, da razvije 

svojo telesno shemo, za kar je odločilna ureditev naslednjih dejavnikov: poznavanje 

lastnega telesa, orientacija, lateralizacija in časovna prostorska struktura. Posledice 

slabo razvite telesne sheme so težave v zaznavanju in strukturiranju časa, težave telesne 

koordinacije ter nezaupanje in agresivnost v odnosih (po Geršak, 2007). 

1.1.2.2 Socialni in čustveni razvoj 

»Zunanja samozavest, npr. pokončna drža, okretnost in bolj svobodno gibanje so le 

nekatere izmed prvin, ki pozitivno vplivajo na naš nastop in prepričanost vase. Tudi 

nadzor čustev, pri katerem najpogosteje klonimo, postane znosnejši. Ples je neločljivo 

povezan s čustvi, prepuščanjem in izražanjem. Čustva izražamo lažje, zato se izboljša 

komunikacija in končno povemo tisto, kar v resnici mislimo. 

Tina Jelen pravi, da ima ples terapevtski pomen, saj z združevanjem giba z glasbo 

povečaš intenzivnost čustev, ki jih občutiš, ter s tem spoznaš in izraziš del sebe, ki ga 

drugače morda ne bi, ob tem pa krepiš tudi nevronske poti v možganih. Pri treningih jo 

najbolj navdušuje povezava in zaznavanje plesalk v skupini. V času, ko drvimo eden 

mimo drugega, je ples lahko tudi močan psihosocialen dejavnik, občutek pripadnosti 

skupini, ki te sprejema takšnega kot si, to je fenomenalno« (Godeša, 2013). 

 

»Pri plesni dejavnosti je potrebno medsebojno sodelovanje, to pa spodbuja razvoj 

pozitivnih medčloveških odnosov: sodelovanje, sporazumevanje, reševanje problemov v 

skupini, upoštevanje drug drugega in različnosti, strpnost in prijateljske odnose. Gibanje 

in čustvovanje imata veliko skupnega, saj se vsa čustva kažejo v izrazni govorici telesa. 

Tudi odnos do plesnega učitelja je večinoma prijeten, kar spodbuja boljše spoštovanje 

avtoritet. Vse skupaj ugodno vpliva na celosten osebnostni razvoj posameznika, saj so 

ravno okolje in skupina tisti, ki otroka sprejemajo, ga potrjujejo in dajejo zagon za 

vsestransko rast« (Zagorc, 2006).  

 

»Vse zvrsti umetnosti nam ponujajo možnosti, da svoje zaznavanje bogatimo, s tem pa 

oblikujemo svoj notranji svet in svoj odnos do okolja – do narave, ljudi. Ples nam lahko 

odpira nova obzorja zavedanja bistva in tudi možnosti neverbalnega izražanja vsega, kar 

se nas je na določen način dotaknilo. Postanemo senzibilnejši, bolj odzivni, znamo si 

izmišljati nove in nove gibalne vzorce – postajamo bolj in bolj ustvarjalni, ples nam 

daje možnost za lastno raziskovanje giba, s tem pa tudi izražanja. Odpira pot do novih 
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spoznanj o sebi, o soplesalcih, o skupini; ob tem narašča občutek samozaupanja, 

samopotrjevanja in tudi poguma, da razkrijemo sebe« (prav tam).  

 

Igra je domišljija v akciji. Otroci se s tem, ko padejo v domišljijski svet, oddaljijo od 

realnosti – pride do srečanja njihovega notranjega jaza in zunanjega sveta. Ta 

pomemben proces se odraža v otrokovem telesnem izražanju. Ne zavedajo se svojih 

čustev in njihove ideje niso celosten odraz njihovega mišljenja. Misli, domišljija, jezik 

in telesna izraznost se zgodijo simultano. Po Vygotskem se otroška kreativnost kaže v 

igri vlog, ki je z otroško igro povezana bolj kot katera koli druga umetnost. Zaradi teh 

razlogov bi moral biti ples, ki je namenjen majhnim otrokom, povezan z otroško igro. 

Združevanje plesa in otroške igre bi lahko bila magična kombinacija, s katero bi otroci 

izrazili svoja najgloblja čustva (Jordan - DeCarbo, 2004). 

 

Zagorčeva (1997) navaja, da ples spodbuja stike z drugimi, razvija občutljivost, 

prilagodljivost, sodelovanje in skupno reševanje problemov, vliva zaupanje, sooči jih z 

upoštevanjem pravil, spodbuja vzdrževanje pozornosti, podrejanje in vodenje, kot tudi 

iniciativnost in sodelovanje. 

Gibalne dejavnosti pripomorejo k številnim pozitivnim učinkom pri čustveno-socialnem 

razvoju, govorimo o čustvenem dozorevanju, pridobivanju socialnih spretnosti, 

medosebni interakciji in privlačnosti, razvijata pa se tudi otrokova samopodoba in 

samospoštovanje (Videmšek, Pišot, 2007). 

 

Otrok mnogo bolj kot odrasla oseba svoje duševno počutje izraža s telesnim stanjem in 

nasprotno. Gibanje in čustvovanje imata veliko skupnega, saj se vsa čustva kažejo v 

ekspresivni govorici telesa. Še zlasti otroci in mladostniki najdejo posebno zadovoljstvo 

v plesu, kajti mnogi med njimi odkrijejo v njem pot za osvoboditev svojih čustev in 

občutij, ki bi jih z besedami sicer težko spravili na površje. Plesno gibanje prav tako 

izredno veliko prispeva k samozavedanju, občutku uspeha in zadovoljstva, saj omogoča 

oblikovanje ustrezne telesne slike in vliva samozadovoljstvo, vpliva na vedenje, odnos 

do drugih in na oblikovanje stališč (po Zagorc, 1992 iz Geršak, 2007). 

Zagorčeva (2006) trdi, da je gibanje samo sredstvo za izboljšanje funkcij živčnega 

sistema. Otroci pridobivajo nove izkušnje in spretnosti, tistim z vedenjskimi motnjami 

(impulzivnost, hiperaktivnost, razdražljivost) pomaga, da se umirijo oz. njihove težave 

vsaj malo ublaži. 
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Otrok se prilagaja skupini in se vanjo vživi. Pridobiva si prijatelje in pripadnost skupini, 

v kateri se dobro počuti in zabava. Svojo aktivnost prilagaja zahtevam pedagoga in 

skupine. Premaguje sramežljivost, nesproščenost in pridobiva samozavest. Upa si 

vstopiti v prostor, se dotakniti drugega otroka v gibanju. Svojo željo po plesnem gibanju 

in ustvarjanju želi predstaviti svoji skupini, drugim otrokom in staršem. Uvaja se v 

kritično presojo svojega ustvarjalnega plesa (Ogrinec, 1999). 

 

Otroci večinoma plešejo v skupinah, za katere je značilno medsebojno sodelovanje, to 

pripomore k pridobivanju izkušenj, ki jih bodo potrebovali za življenje (Šušteršič, 

Zagorc, 2010). Dokazano je tudi, da v socialnem razvoju praviloma hitreje napredujejo 

tisti otroci, ki so bolj napredni tudi na gibalnem, intelektualnem in čustvenem področju 

(Videmšek, Pišot, 2007). 

Tomorijeva (1990) pravi, da telo in duševnost sestavljata neokrnjeno celoto, ki je 

osnova in pogoj za vse človeške dejavnosti. Čeprav sta počutje in razpoloženje nekaj 

intimnega, ju človek izraža s svojim telesom, to je s pogledom, izrazom, kretnjami, 

telesno sproščenostjo ali napetostjo, celostnim načinom gibanja in odražanja. Besede 

težko opišejo človekovo počutje, kot to zelo zgovorno izrazi njegovo telo. Po tem, kako 

človek pojmuje svoje telo in kaj mu pomeni, se uravnava tudi njegov celoten odnos do 

sebe in obratno, preko doživljanja sveta, njegovih vrednosti, priložnosti in omejitev se 

oblikuje tudi človekov odnos do lastnega telesa. Od tega odnosa pa je odvisna pozitivna 

ocena samega sebe – samospoštovanje (Žmuc-Tomori, 1990).  

 

Še posebej je treba poudariti, da ples pozitivno vpliva na otrokovo samopodobo, odnose 

v skupini ter lažje razumevanje sveta. Uporaba umetnosti kot medija izražanja v skupini 

omogoča pogled z druge perspektive. Prav tako nenehno odpira vrata komunikaciji, ki 

so bila mogoče za nekatere trdno zaprta (Tubbs, 1996, v Geršak, 2007). 

 

Britanski psihoterapevt Gael Lindenfield je po dolgoletnih profesionalnih in osebnih 

izkušnjah orisal strukturo samozavesti, kamor poleg širokega spektra socialnih veščin 

kot nepogrešljiv element vključuje globoko ukoreninjene pozitivne osebne atribute. 

Med ključna področja komponent zunanje samozavesti, kot jo poimenuje Lindenfield, 

uvršča komunikacijo, nastop, prepričanost vase ter čustveni nadzor. Notranjo 

samozavest sestavljajo na ven manj opazni elementi: ljubezen do samega sebe, 

poznavanje samega sebe, jasni osebni cilji in pozitivno razmišljanje.                   
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Močnejši kot je človek v posameznih komponentah, bolj zadovoljnega in 

samozavestnega se počuti (Godeša, 2013). 

Ples otroku pomaga, da se socialno in čustveno prilagaja, ko mu ta prinaša doživljanje 

uspeha ali medsebojni odnos z drugimi otroki. Zavedati se začnejo prostora, saj ga 

morajo deliti z drugimi in z njimi sodelovati. Z igro otrok razvija socialno zavest in 

odnos do svojih vrstnikov. Nauči se socialnih vlog vodje in partnerja, sposobnejši je 

pomagati drugemu in se prilagajati novim okoliščinam (Zagorc, 2006). 

Šport je lahko pomemben dejavnik socialnega življenja človeka. Omogoča mu, da se 

zabava v družbi z drugimi, sklepa poznanstva in prijateljstva ter se počuti del skupine. V 

šport se lahko vključuje skozi najrazličnejše socialne vloge, ki mu vsaka na svoj način 

prinašajo izkušnje, ki mu koristijo v drugih življenjskih situacijah. Lahko je udeležen 

kot aktiven igralec, trener, sodnik, organizator, gledalec ali navijač. Uči se sodelovati, 

povezovati, stremeti k skupnemu cilju, biti strpen, upoštevati pravila, podrejati vodji, 

doživljati zmage in prenašati poraze (Peljhan, 2009a). 

Pri plesnem gibanju so vedno prisotna čustva, stik z duševnim in duhovnim svetom, 

notranje dogajanje, izražanje, sporočanje in ustvarjanje s svojim telesom. Gibanje ob 

glasbi ni le sproščanje energije in rekreacija, temveč tudi človekov izpovedni izraz. 

Torej s plesom ne razvijamo le fizične in telesne sposobnosti otroka, temveč 

spodbujamo tudi razvoj psihičnih in duševnih sposobnosti. Harmonija se vzpostavi, ko 

so fizične in psihične sposobnosti enakovredno razporejene, ples pa ob fizični 

dejavnosti močno prebudi tudi duševno dejavnost, hkrati pa vzgaja, saj stremi k 

razvijanju celovite osebnosti (prav tam).  

Ples je vsekakor vzgajanje za kakovostno preživljanje prostega časa, ozaveščanje 

svojega telesa in socialnega okolja. Deluje tudi terapevtsko, kadar smo pod stresom ali 

zelo obremenjeni, saj je hkrati telesna, duševna in čustvena sprostitev posameznika 

(Kralj, 2012). 
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1.1.2.3 Intelektualni razvoj (Kognitivni razvoj) 

 

Zagorc (2006) piše, da se razvoj umskih sposobnosti v veliki meri »dogaja« prek 

gibanja, ki je obogateno s čutnim dojemanjem in človekovo bližino. Izpostavljen je 

razvoju senzomotoričnega sistema v telesu, kar pomeni, da so gibalna vzgoja, senzorno 

učenje in zaznavanje ter še posebno gibalno ustvarjanje oz. »izmišljevanje« tisto, kar je 

nujno vključevati v zgodnji otrokov razvoj.  

Ustvarjalno gibanje pripomore k integraciji uma, čustev, telesa in duha. Dobro se 

razvijajo domišljija, pomnjenje, predstavljanje in mišljenje. Enako tudi komunikacija in 

širjenje besedišča. Otrok pri plesnih dejavnostih posnema druge, s tem poteka tudi 

proces identifikacije in personifikacije (prav tam).  

S pomočjo gibanja si otrok oblikuje osnovne pojme iz realnega sveta, kot so: oblike in 

barve predmetov, velikost in stopnjevanje velikosti predmetov ter količina in kakovost 

predmetov. Razvija pojme o prostoru in prostorske odnose glede na lastno telo: blizu, 

daleč, nad, pod, pred; in za smeri v prostoru: levo, desno. Otroku se pospeši govorni 

razvoj in bogati se njegov besedni zaklad. Spoznava izraze za posamezne elemente 

gibanja in si jih tudi zapomni (Ogrinec, 1999). 

Za vse umetniške dejavnosti, mednje spada tudi ples, je značilno, da stimulirajo zavest o 

telesnih močeh, zmanjšujejo inhibicije, krepijo predstavljivost ter prispevajo k razvoju 

hkratnega zavedanja sebe in okolja. Spodbujajo tudi integrirano zavedanje, 

spoznavanje, spominjanje, občutek in pretok misli (Zagorc, 1997).  

Psihologi zadnje desetletje ugotavljajo in poudarjajo tesno povezavo med uporabo telesa 

in razvijanjem drugih spoznavnih zmožnosti. Posebno veliko se ukvarjajo s 

spoznavnimi platmi in nevropsihološkimi temelji spretne uporabe telesa ter poskušajo 

potegniti vzporednico med miselnimi procesi in fizičnimi spretnostmi. 

Priznani psiholog Howard Gardner opisuje kinestetično inteligentnost kot eno izmed 

sedmih človekovih inteligentnosti. Avtor navaja, da se med vsemi rabami telesa ni 

nobena razvila višje in nobena ni dosegla bolj raznolike uporabe v različnih kulturah kot 

ples (Geršak, 2007). 

 

Geršakova (2007) je navedla nekaj znanstvenikov, ki so se ukvarjali s to tematiko: 

»Ob Piagetovih ugotovitvah senzomotorične stopnje razvoja mišljenja Gardner 

utemeljuje kinestetično inteligenco kot samostojno obliko tudi z razvojnega vidika. Tudi 
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mnogi raziskovalci poudarjajo, da med telesnimi dejavnostmi in miselnimi spretnostmi 

ni stroge meje, in ugotavljajo, da gre za usklajevanje med njimi. V plesu je mogoče 

videti kinestetično inteligenco v najčistejši obliki, zlasti kadar gre za čisti ples brez 

glasbe, literature in scene. Avtor kinestetično inteligenco skupaj s prostorsko in logično-

matematično povezuje v trio inteligenc« (Gardner, 1995, v Geršak, 2007). 

S plesom spoznavamo posamezne plesne elemente in si jih moramo zapomniti, vsaka 

vrsta plesa ima svoje značilnosti, ki jih moramo veliko vaditi in si jih zapomniti. Tudi 

plesne korake ali koreografije si moramo zapomniti, hkrati pa slediti ritmu glasbe. Vse 

to zelo »trenira« možgane. 

Preko plesa tudi spodbujamo in privzgajamo pozitivne značajske in moralne vrednote, 

kot so usmerjena pozornost, podaljševanje koncentracije, vztrajnost in disciplina, 

prizadevanje za uspeh, pogum, samostojnost, obzirnost in vljudnost, zavzetost in 

prizadevnost za skupne cilje ter veselje ob lastnih in skupnih uspehih.  

Prav tako preko spoznavanja različne glasbe, kultur in gibanja otrokom omogočamo 

spoznavanje različnosti, privzgajamo strpnost in sprejemanje drugačnosti. Otrokom 

omogočamo razvoj ritmičnega posluha, spoznavanje in razumevanje različne glasbe ter 

odziv telesa (Kralj, 2012).  
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1.1.3 URESNIČEVANJE INTEGRACIJE Z METODAMI PLESNO-GIBALNE 

TERAPIJE  

 

Po izkušnjah Kraljeve (2012), ki ugotavlja, da lahko z vključevanjem metod plesno-

gibalne terapije v vzgojno-izobraževalno delo s skupino, na primer v šoli, vrtcih, 

krožkih, društvih itd. zelo učinkovito izvajamo integracijo otrok s posebnimi 

potrebami, saj že samo gibanje omogoča sproščene medsebojne odnose in razvijanje 

komunikacijskih sposobnosti. Prek neverbalne komunikacije je stik lažji in pristnejši, 

ugodno počutje, ki ga ustvarja telesna aktivnost, vpliva na osebno zadovoljstvo, hkrati 

pa je sprejemanje posameznikov s posebnostmi, medsebojno uglaševanje in 

povezovanje skupine kot celote preko gibanja, plesa in gibalnega ustvarjanja 

intenzivnejše. Še posebej metode plesno-gibalne terapije nudijo občutek uspešnosti in 

potrditve, saj vsakomur omogočajo, da svobodno in varno ustvarja, kolikor in kar v 

danem trenutku zmore. Starejši kot so otroci, težje je sprejemanje in prilagajanje 

posebnostim. Vse to pa zahteva spremembe med učenci, starši in učitelji ter 

spremembe v delu, stališčih in vrednotah učiteljev in širšega družbenega okolja. Le 

strokovno in didaktično dobro izobražen učitelj lahko uresničuje načelo inkluzije v 

razredu, kar še posebej velja za plesno področje. 

 

Geršakova je na znanstvenem sestanku (2007) prikazala, da raziskave potrjujejo 

pomembnost uporabe ustvarjalnega giba kot učnega pristopa za otrokov celostni razvoj. 

Pozitivni učinki se kažejo na vseh področjih otrokovega razvoja, na psihomotoričnem, 

kognitivnem in čustveno-socialnem. Uspešno vključevanje učnega pristopa pri delu z 

učenci z različnimi učnimi zmožnostmi potrjuje nujnost sistematičnega izvajanja 

omenjenega učnega pristopa v vzgojno-izobraževalni praksi. Omenjeni pristop in 

inkluzivna vzgoja in izobraževanje zmanjšujeta vzgojno-izobraževalno neuspešnost 

vseh učencev, posebno učencev z učnimi težavami (Geršak, 2007). 

 

Kavklerjeva (2009) poudarja, da »inkluzivne vzgoje in izobraževanja za učence z 

učnimi težavami ni brez prilagajanja učnih in vzgojnih metod, učnih gradiv, preverjanja 

in ocenjevanja, podpore ter pomoči učencu in učitelju v razredu. Izpolnjevanje teh 

pogojev omogoča sistematično izvajanje sistemskega pristopa inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja«. 
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Pozitivni učinki se v največji meri kažejo predvsem na socialno-emocionalnem 

področju, saj ustvarjalni gib pripomore k sproščenosti v razredu, pozitivni komunikaciji 

in dobrim medsebojnim odnosom. Učenci imajo posledično boljšo samopodobo, so bolj 

strpni do sebe in drugih. Zmanjšajo se agresivno vedenje in vedenjski problemi, kar 

pripomore k pristnejšemu navezovanju stikov in prijateljskih odnosov. Vsi ti in še 

mnogi drugi dejavniki, ki vplivajo na socialno-emocionalno področje, pripomorejo tudi 

k pozitivnemu razvoju kognitivnega in psihomotoričnega področja otrokovega razvoja. 

Sproščen in samozavesten učenec, ki se v razredu dobro počuti in je v prijateljskem ter 

prijaznem okolju, se namreč lažje uči in v razredu bolje funkcionira (Geršak, 2010).  

 

Tudi Vid Lenard (2010) je predaval, da je lahko ples strategija za izvedbo načel 

inkluzije. Načela plesno-gibalnih zaposlitev izhajajo iz motivov otrok za gibanje. Učitelj 

skupaj z otroki vzame vsebine iz kurikuluma, ki so primerne za gibalno izražanje, ter jih 

poveže z besedami. Skupaj ustvarijo plesno kompozicijo tako, da uporabijo variacije na 

dano temo: dodajo glasbo, vključijo različna skupinska spoznanja, ki jih dajo v kontekst 

in jih izvedejo v plesnem stilu. Tako otroci vsebine razumejo v njihovih odnosih in jih 

znajo kritično ovrednotiti, saj gre za celostno učenje. Metoda plesno-gibalne 

ustvarjalnosti nudi neprecenljivo možnost, da je prispevek vsakega učenca opažen in 

cenjen, tako da se otroci počutijo varne. Plesno-gibalna dejavnost je zabavna in nudi 

veliko užitkov, obenem pa morajo otroci razmišljati, opazovati, urejati, poslušati, 

prepoznati in povezovati.  

 

1.1.3.1 Šport in ples kot oblika pomoči  
 

Ples, ki je v učnem načrtu pri športni vzgoji in glasbeni umetnosti (ali je tekmovalna 

disciplina), je »pomembna oblika pomoči mladostnikom z vedenjskimi in čustvenimi 

težavami, še posebej tistim z motnjo pozornosti in koncentracije s hiperaktivnostjo, saj 

prispeva k urejanju senzorične integracije, k utrjevanju posamezne psihomotorične 

funkcije ter zadovolji posameznikove potrebe po celotnem gibalno-čustvenem razvoju 

in socialne potrebe po vključevanju v skupino« (Merzlak, 1997). Raziskave so pokazale, 

da mladostnikom z motnjo pozornosti in koncentracije s hiperaktivnostjo storilnostno in 

tekmovalno naravnane dejavnosti pomagajo, da se sprostijo in se bolje 

samoobvladujejo. Mladostniki tako raziskujejo in ustvarjajo sami od sebe, saj jim šport 

in predvsem ples s svojim močnim ustvarjalnim faktorjem to vedno znova nudi (prav 

tam). 



 

31 

 

 

Berteniffova je pri delu z gibalno oviranimi osebami sledila trem glavnim ciljem: 

neodvisnosti, aktivaciji in motivaciji posameznika. Cilji terapije so bili zmanjševanje 

strahu, anksioznosti in izolacije. Povišali so se samozaupanje, različne spretnosti in 

veščine, zadovoljstvo, avtonomija, sposobnost povezovanja z drugimi, razumevanja 

samega sebe in samoizražanje. Plesni terapevt mora sprejeti klientovo stisko, ki jo ta 

doživlja v povezavi s svojo nezmožnostjo, zato naj mu pomaga, da se z njo lažje 

spoprime (Levy, 1988). 

 

Razvoj otrok z motnjami v gibalnem razvoju je neustrezen tako na področju gibanja, 

kakor tudi pri najrazličnejših vizualnih, avditivnih in taktilnih izkušnjah. Športni trening 

razvija ustrezne povezave, nadzor koordinacije mišic, izpostavljanje čim več različnim 

izkušnjam, ki omogočajo senzorno integriranost in napredek na področju psihičnih 

funkcij (spomin, pozornost, koncentracija, razločevanje), kar je prioriteta dela 

strokovnih delavcev za ohranjanje in razvijanje verbalne komunikacije otrok, katerim 

motnje to dopuščajo (Vouk in drugi, 2006). 

Cannerjeva in Dugganova (Levy, 1988) menita, da je pri delu z gibalno oviranimi 

osebami zelo pomemben telesni stik in razvoj kinestetičnega zaznavanja. Navajata 

ugotovitve, da obstaja povezava med otrokovim fizičnim ter kognitivnim in čustvenim 

razvojem (Bucik, 2008). 

 

Dugganova je imela pri delu z gibalno oviranimi otroki naslednje cilje: razvoj gibalnih 

sposobnosti, zavedanje telesa, sredstva za izražanje in komunikacijo. Zaradi vseh 

dejavnikov, ki otežujejo gibanje, so morali zagotoviti veliko motivacije za gibanje.  

Cannerjeva pravi, da je cilj okrepiti in zbuditi njihovo telesno zavedanje. Gibalno 

oviranim osebam ples predstavlja sredstvo izražanja, sproščanja in ustvarjanja, ne glede 

na vrsto njihove prizadetosti. Pri njih poskrbimo za zmanjševanje strahu, izolacije in 

zaskrbljenosti, povečanje lastne samozavesti, dobrega počutja, veselja, samostojnosti, 

sposobnosti za odnose z drugimi ljudi ter razumevanje sebe in lastnega izražanja 

(Kroflič, Gobec, 1995).  

Geršak (2007) je opisala raziskave vključevanja plesne terapije in njenih pozitivnih 

učinkov pri delu z otroki s posebnimi potrebami. 
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Grubešičeva (2001) je raziskovala učinke metode ustvarjalnega giba in plesa kot oblike 

pomoči z umetnostjo v vzgoji in izobraževanju oseb z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju. Ugotovila je velik napredek oseb v njihovem ustvarjanju, razvoju njihovih 

psihofizičnih sposobnosti in socialnih spretnosti. Ker je dolgo veljalo prepričanje, da te 

osebe niso ustvarjalne in je delo z njimi temeljilo samo na urjenju njihovih spretnosti in 

navad, imajo izsledki raziskave še toliko večjo vrednost (Grubešič, 2001).  

Iz analize diplomskih del so bili ugotovljeni pozitivni učinki plesno-gibalnih dejavnosti 

tudi na kognitivni razvoj. Kvalitativne raziskave v diplomskih delih potrjujejo, da 

metoda ustvarjalnega giba vpliva na ustvarjalnost, delovne navade, motivacijo, 

pozornost itn. Pri psihomotoričnem razvoju pa se kažejo vplivi predvsem na motorične 

spretnosti, krepitev fizičnega stanja, telesnega sproščanja, umirjenost itd. (Geršak, 

2007). 

Ples je več kot primeren za mladostnike z vedenjskimi in čustvenimi težavami, saj 

ponuja možnost sprotnega spreminjanja vadbe in prilagajanja njihovim individualnim 

potrebam kot tudi potrebam cele skupine. Med vadbo se mladostnik izživi, zadovolji 

svoje notranje potrebe po gibanju in si pridobi vztrajnost ter se na koncu umiri 

(Merzlak, 1997).  

S plesno terapijo se bolnik začne zavedati svojih čustev skozi občutenje in gibanje. Z 

vključevanjem telesa in duha je cilj plesne terapije graditi na samospoštovanju in 

samozavesti identitete čustveno bolne osebe. Poročajo o izboljšanju samozavedanja, 

samozavesti in medosebne interakcije ter izhodu za sproščanje čustev (Nagar, 2014). 

Gibalno-plesna terapija je proces, kjer telesno gibanje, izražanje in ustvarjanje z gibom 

postane osnovno terapevtsko sredstvo (Grubešič, 2001). 
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1.1.4 PLESNA USTVARJALNOST 
 

V plesu je človekovo izrazno sredstvo gib, z njim izraža svoje počutje, doživetje, 

čustvovanje, misli in odnos do sveta. Vsak posameznik se izraža na svojevrsten način, 

ne glede na izrazno sredstvo (beseda, barva, zvok, gib ...), zato vzgoja izražanja 

spodbuja posameznikovo izvirnost in ustvarjalnost. 

Plesna vzgoja spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti. Osnovna metoda 

plesne vzgoje je ustvarjanje z gibanjem. Bogato predstavno mišljenje, domišljija in 

divergentno mišljenje so sestavine ustvarjalnega procesa.  

Posameznik se mora zavedati, da bo do napredka v ustvarjalnem vedenju prišlo zaradi 

poudarka na celoviti psihomotorični, doživljajski in spoznavni aktivnosti, ki jo 

spodbujajo ustvarjalne gibalne dejavnosti, za katere velja »odkrivanje skozi reševanje 

problemov« in »učenje z odkrivanjem nečesa«. Otrok mora najprej misliti produktivno, 

da bi rešil zastavljeni problem, in nato svoje misli izraziti z gibanjem (Kroflič, 1992). 

 

Mlajše otroštvo je idealen čas za dojemanje najrazličnejših informacij, da otroci stopajo 

po poti ustvarjalnosti in raziskovanja, da dojemajo okolico in sami sebe, zato je treba 

poudariti, da mora učitelj v praksi upoštevati otroka kot enkratnega posameznika in kot 

soustvarjalca učnega procesa. Upoštevati mora otrokovo ustvarjalnost, ki naj bi jo znal 

spodbujati, usmerjati in nadgrajevati z raznolikimi dražljaji.  

Nuditi mu mora dovoljeno mero gibalnih aktivnosti, saj je obdobje med šestim in 

osmim letom zlata doba motoričnega učenja, pomanjkanje izkušenj in sodelovanja pri 

gibalnih aktivnostih pa lahko upočasni tako motorični kot intelektualni razvoj (Kelly, 

1985, Humphrey, 1991, v Rajtmajer, 1994).  

 

Alexandrova je med prvimi plesnimi učitelji na Švedskem ugotovila, da čeprav imajo 

otroci sposobnost ustvarjanja v plesu, ta ne pride sama od sebe, ampak jo mora nekdo 

spodbujati, to je učitelj. Otroci se ne zavedajo časa in prostora, prav tako kot ne čustev, 

ki jih doživljajo. Na tem področju se plesno izobraževanje začne z posnemanjem. 

Čeprav spodbujamo, da se otroci izražajo po svoje, morajo biti učitelji avtoriteta in 

voditi trening, ki se odvija podobno kot igra. Ples je slikovit izrazni jezik, ki ga naredi 

učitelj. Njegov glas naredi dobro atmosfero, ki jo kasneje nadgradi glasba. Bistvo tega 

plesnega pristopa je, da učencem vdihujemo močno vdanost plesu, da lahko čutijo, da je 

ples nekaj, kar lahko delijo tudi z drugimi.  
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Lingistijeva metoda domneva, da imajo otroci potrebo po plesnem ustvarjanju in 

izražanju skozi ples (Jordan - DeCarbo, 2004). 

Ustvarjanje v povezavi z gibanjem omogoča sprostitev. Vzbujanje in razvijanje 

ustvarjalnosti na katerem koli področju otrokove dejavnosti aktivira dodatne sile v 

motivacijskih, čustvenih in intelektualnih procesih. Povezava gibanja, ustvarjanja in 

skupinske dejavnosti ima trojen učinek: sprostitev, izbiro ustreznega vedenja in 

socializacijo. Spodbujati ustvarjalnost pomeni usmerjati aktivnost v iskanje novih, 

izvirnih, neobičajnih, nepričakovanih, duhovnih zamisli oz. reakcij v dani situaciji, ki 

hkrati predstavljajo ustrezno, prilagojeno rešitev (Kroflič in Gobec, 1995, str. 38).  

 

Z uporabo metode ustvarjalnega giba naj bi se trajni učinki kazali zlasti v ustvarjalnosti 

otrok, v izvirnosti in prožnosti mišljenja, v gibalni in socialni sproščenosti in primerni 

zrelosti. Ti učinki naj bi se prenašali na splošno življenje otrok in življenjske situacije 

(Kroflič, 1999).  

Ko bo učitelj otrokom ponudil problemsko zastavljene naloge, bo razvijal divergentno 

mišljenje in vnašal možnost improvizacije, s katero bo spodbujal ustvarjalnost in 

domišljijo.  

Menim, da dobi z rojstvom vsak človek pravico do sanj in ustvarjanja. Naj zaključim s 

Frommovo mislijo: 

 

»Vzgajanje ustvarjalnosti je vzgajanje za življenje.« 

 

Kakšna je povezava med ustvarjanjem in gibanjem? Ustvarjanje z gibanjem je 

dejavnost, kjer se povezujeta temeljna (gibanje) in najvišja človekova dejavnost 

(ustvarjalnost) v neko novo vrednost. Ta se kaže v človekovi sproščenosti, dobrem 

počutju, zadovoljstvu in načinu, kako prisluhniti samemu sebi (Kroflič, 1999). 
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1.1.4.1 Tudi osebe s posebnimi potrebami so plesno gibalno 

ustvarjalne 

 

Gibalno-plesna terapija je psihoterapevtska metoda uporabe gibanja in plesa, ki 

pripomore k boljšemu čustvenemu, socialnemu, fizičnemu in kognitivnemu stanju. Je 

posebna oblika umetnostne terapije. V vzgojno-izobraževalnem procesu pomaga 

otrokom in odraslim z različnimi posebnimi potrebami: otrokom s specifičnimi učnimi 

težavami, posebnostmi v razvoju, otrokom z vedenjskimi težavami in osebam z 

motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Raziskave potrjujejo pozitivne učinke 

metode ustvarjalnega giba in plesa kot sestavine gibalno-plesne terapije na ustvarjanje 

oseb s posebnimi potrebami, na razvoj njihovih psihofizičnih in intelektualnih 

sposobnosti in na socializacijo. V Sloveniji pod okriljem raznih ustanov delujejo 

različne plesno-gibalne delavnice za osebe s posebnimi potrebami. Večina udeležencev 

si ob gibalno-plesnih dejavnostih izboljšuje motoriko, orientacijo v prostoru, uživa v 

izražanju svoje plesno-gibalne ustvarjalnosti, gradi na svoji samozavesti in samopodobi, 

psihofizični kondiciji in sproščanju svojih občutij. Mnogi med njimi ob plesu začutijo 

svobodo v osebnem izražanju in izredno veliko pridobijo na čustveno-socialnem 

področju (Geršak, Sedevčič, Erban, 2005).  
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1.1.5 UČNI NAČRT  
 
 

Pregledala sem učni načrt za šport, zanimalo me je, ali operativni cilji vsebujejo 

temeljne cilje plesa. Veliko dejavnosti bi se dalo vplesti v navedene cilje, vendar bi se 

morali izvajati tudi pri drugih predmetih, ne le pri športu, kjer so plesne dejavnosti 

konktretno navedene. 

Zagorčeva (2006) pravi, da gibanje izjemno vpliva na rast in razvoj otroka, kar pomeni, 

da lahko v otroštvu z redno aktivnostjo zgradimo trdne temelje za kasnejši odnos do 

telesa, predvsem za dojemanje gibanja kot življenske potrebe. Otroku je priporočljivo 

omogočiti, da se ukvarja z različnimi aktivnostmi, da razvija elementarne gibalne 

vzorce. Za kompleksna znanja pa mu moramo nuditi vadbo z ustrezno metodologijo in 

didaktitko vsaj eno uro na dan. 

 »Plesno-gibalne dejavnosti lahko vključujemo v vsa predmetna področja v šoli, saj 

imajo funkcijo udejanjanja spoznavnih vsebin z doživljanjem in so sredstvo 

ustvarjalnega izražanja učnih vsebin. Ob današnjem hitrem in stresnem načinu življenja, 

ki nezadržno prihaja že v svet naših najmlajših in šolske klopi osnovnošolcev, prinaša 

metoda poučevanja z igro, plesom, umetnostjo in ustvarjalnim gibom veliko svežine, 

razgibanosti, umirjenosti in strpnosti, kar je prvi pogoj za uspešno vzgajanje, učenje in 

poučevanje« (Geršak, 2007). 
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1.1.5.1 Šport 
  

Iz učnega načrta za šport (Kovač idr., 2011) sem povzela cilje o plesu. 

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje  –  operativni cilji 
 

Usvajanje različnih naravnih oblik gibanja, iger in športnih znanj 

1. razred  2. razred 3. razred 

Zaplešejo izbrane otroške in ljudske plese.  

PLESNE IGRE 

Praktične vsebine: 

 gibanja posameznih delov telesa in celotnega telesa (nihanja, valovanja, 

kroženja, padanja),  

 posnemanje predmetov, živali, rastlin, pravljičnih junakov s pantomimo (ob 

glasbeni ali ritmični spremljavi), 

 gibanje ob notranjih (izražanje občutkov, razpoloženj, funkcionalnih lastnosti 

predmetov idr.) in zunanjih spodbudah (različne zvrsti glasbe, različni predmeti, 

drobno orodje), 

 vaje dihanja in sproščanja, 

 interpretacija različnih enostavnih ritmov s ploskanjem in preprostim gibanjem, 

 otroški plesi: izštevanke, rajalne igre, plesne igre idr., 

 preprosti ljudski plesi, 

 osnovne gibalne strukture aerobike in njihovo povezovanje ob glasbeni 

spremljavi v preproste koreografije. 

Teoretične vsebine: 

 vloga gibanja in ritma v vsakdanjem življenju, 

 enakomeren in neenakomeren ritem, 

 glasbeni in ritmični pripomočki za spremljanje gibanja, 

 ljudski plesi in običaji na Slovenskem. 
 

Tabela 1: Učni načrt: Šport – prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. 
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Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje  –  operativni cilji 

 

Usvajanje športnih znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih 

dejavnostih 

4. razred  5. razred 6. razred 

Zaplešejo izbrane otroške, ljudske in družabne plese. 

PLES 

Praktične vsebine: 

 gibanja posameznih delov telesa v različnih smereh, na različnih ravneh in z 

uporabo različne sile, 

 plesne igre, 

 povezovanje ljudskih plesov posameznih pokrajin v sklop, 

 preprosti družabni plesi svetovnega plesnega programa (osnovne slike in 

kombinacije standardnih in latinskoameriških plesov),  

 vaje pravilnega dihanja in sproščanja, 

 gibalno ustvarjanje na določeno temo, 

 gibalne strukture aerobike in njihovo povezovanje ob glasbeni spremljavi v 

preproste koreografije, 

 elementi joge in drugih tehnik sproščanja. 

Teoretične vsebine: 

 osnovni glasbeni pojmi, povezani s plesom: ritem, tempo, dinamika, 

 pomen ritma v različnih življenjskih pojavih in gibanju,  

 ljudski plesi slovenskih pokrajin in njihove značilnosti,  

 družabni plesi, 

 plesni bonton. 
 

Tabela 2: Učni načrt: Šport – drugo vzgojno-izobraževalno obdobje. 
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Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje  –  operativni cilji 

 

Usvajanje in izpopolnjevanje športnih znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih 

športnih dejavnostih 

7. razred  8. razred 9. razred 

Sproščeno zaplešejo izbrane standardne in latinskoameriške plese. 

PLES 

Praktične vsebine: 

 gibalno ustvarjanje posameznika, partnerjev, skupine; interpretacija različnih 

ritmov v povezavi z glasom in gibom, 

 vaje pravilnega dihanja in sproščanja, 

 ljudski plesi izbranih slovenskih pokrajin,  

 družabni plesi svetovnega plesnega programa (osnovne slike in kombinacije 

standardnih in latinskoameriških plesov), 

 elementi sodobnega plesa in džeza: pozicije, kombinacije v prostoru, skoki, 

povezani v lažjo koreografijo. Različne oblike aerobike, 

 osnove rokenrola, nekaterih disko in skupinskih plesov, 

 pantomima, različne oblike sproščanja. 

Teoretične vsebine: 

 pomen sproščenega gibanja in komuniciranja, 

 ples kot kulturna in družabna dejavnost, 

 ples kot oblika sodobne multimedijske umetnosti, 

 plesni bonton. 
 

Tabela 3: Učni načrt: Šport – tretje vzgojno-izobraževalno obdobje. 
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1.1.5.2 UČNI NAČRT – GLASBENA UMETNOST 
 

Iz učnega načrta za glasbeno umetnost (Holcar idr., 2011) sem povzela cilje o plesu. 

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje  –  operativni cilji 
 

IZVAJANJE 

1. razred  2. razred 3. razred 

 Plešejo ljudske plese.  

POSLUŠANJE 

 Poslušajo glasbo ter izražajo svoja doživetja in zaznave glasbenih elementov 

gibalno-plesno, likovno ali besedno. 

 Prepoznavajo in uporabljajo poimenovanja za glasbila, glasbene sestave in oblike: 

trstenke, lončeni bas, harmonika, klavir, violina, violončelo, kitara, harfa, kljunasta 

flavta, trobenta, fagot, boben, pihalni orkester, koračnica, balet, ljudski ples, kolo. 

STANDARD ZNANJA: Ustvarjalno izraža glasbena doživetja in predstave v likovni, 

besedni in gibalni komunikaciji. 
 

Tabela 4: Učni načrt: Glasbena umetnost – prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. 
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Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje  –  operativni cilji 
 

IZVAJANJE 

4. razred  5. razred 6. razred 

 Instrumentalno izvajajo slovenske ljudske plese. 

 Ob različnih glasbenih vsebinah z gibanjem in plesom izražajo (zunaj)glasbena 

doživetja ter analitične zaznave o osnovnih glasbenih elementih ter poglabljajo 

predstave o njih. 

 Izvajajo rajalne igre, plese ter slovenske ljudske plese in plese drugih kultur ter 

narodov. 

USTVARJANJE 

 Gibalno-plesno, likovno in besedno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja. 

POSLUŠANJE 

Ob poslušanju in izvajanju vzporednih dejavnosti (gibalno-plesno, instrumentalno, 

pevsko izvajanje, spremljanje glasbenih zapisov idr.) poglabljajo doživljanje in glasbene 

predstave. 

STANDARD ZNANJA: Glasbena in zunajglasbena doživetja izraža z gibanjem in 

plesom. 
 

Tabela 5: Učni načrt: Glasbena umetnost – drugo vzgojno-izobraževalno obdobje. 
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Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje  –  operativni cilji 
 

IZVAJANJE 

7. razred  8. razred 9. razred 

 Ob in v glasbi se gibajo in plešejo. 

USTVARJANJE 

 Gibalno-plesno, likovno in besedno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja ter 

predstave. 

POSLUŠANJE 

Razumejo in uporabljajo 

glasbene pojme: … 

trubadurji, mojstri pevci; 

paleolitska piščal, aulos, 

tibia, lira, fidel, portativ, 

lutnja, čembalo, baročni 

orkester; cerkvena in 

posvetna glasba;  

renesančni in baročni 

plesi. 

 Razumejo in uporabljajo 

glasbene pojme: … nova 

glasba, avantgarda,tonalna 

glasba, atonalna glasba, 

zvočni grozdi; elektronska 

(elektroakustična) glasba, 

eksperimentalna glasba, 

improvizirana glasba; jazz, 

popularna, plesna, 

narodno-zabavna glasba. 

STANDARD ZNANJA: Z gibanjem in plesom izraža glasbene in zunajglasbene 

vsebine. 
 

Tabela 6: Učni načrt: Glasbena umetnost – tretje vzgojno-izobraževalno obdobje.  
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1.2 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE GIBALNO OVIRANIH OTROK  

 

Učenci s posebnimi potrebami, ki imajo primanjkljaj na posameznem področju, so v 

današnjem času vse pogosteje vključeni v redne osnovne šole. To jim omogoča šolska 

zakonodaja, kjer sta poudarjena cilj in načelo enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem 

različnosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Filipčič, 2009). 

V preteklosti je veljalo prepričanje, da učenci s posebnimi potrebami ne sodijo v redne 

osnovne šole, saj so drugačni in bi ostale otroke samo motili in obvezno potrebujejo 

poseben način vzgoje in izobraževanja. Sedaj pa naj bi veljalo, da tem učencem 

natančno določimo njihove posebnosti ter jih na ta način kategoriziramo in s tem 

stigmatiziramo. 

 

Po definiciji so »otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, tisti otroci, ki 

imajo take ali tolikšne primanjkljaje, slabosti, težave ali celo že motnje na področju 

gibanja, zaznavanja, govora, zdravja, spoznavanja, čustvovanja, vedenja ali učenja, da 

potrebujejo prilagojeno izvajanje rednih programov ali pa prilagojene programe in 

prilagojeno izvajanje teh programov, ter nadarjeni učenci« (Filipčič, 2009).  

 

Leta 1995 je Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju prinesla prve konceptualne temelje 

za spremembe te paradigme pri nas, z njo se je uvedel izraz otroci s posebnimi 

potrebami. Pomemben korak je bil storjen že s tem, da sama vzgoja in izobraževanje 

nista bila ločena, temveč integrirana v druga področja, torej od predšolske vzgoje do 

visokošolskega izobraževanja. Šele z novimi šolskimi zakoni, ki so bili sprejeti leta 

1996, so bili postavljeni pravi temelji za integracijo otrok s posebnimi potrebami. Z 

uporabo naziva »otroci s posebnimi potrebami« se je razširila definicija populacije, ki 

potrebuje nekoliko drugačno obravnavo in prilagoditve ter pomoč pri vzgoji in 

izobraževanju (Opara, 2005).  

 

 



 

44 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v drugem členu (Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, 2011) v skupino otrok s posebnimi potrebami vključuje 

sledeče otroke: 

 otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

 slepi in slabovidni otroci, 

 gluhi in naglušni otroci, 

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

 gibalno ovirani otroci, 

 dolgotrajno bolni otroci, 

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

 

V celotni populaciji šoloobveznih otrok prepoznavamo približno 6,5 % otrok s 

posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi. Osredotočila bi se le na gibalno 

ovirane, ki so pomembni v moji nalogi, ti so po podatkih o izdanih odločbah v obdobju 

od leta 2005 do 2009 glede na Kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev 

zastopani le v 3 %. V šolskem letu 2009/10 jih je bilo v redni osnovnošolski program 

vključenih 277, kar je 0,2 % vse osnovnošolske populacije tega leta (Opara, 2010). 

 

Učenci s posebnimi potrebami pri šolanju zaradi razvojnih značilnosti potrebujejo 

drugačen, individualiziran pristop, njim prilagojene metode, uporabo posebnih 

pripomočkov, razumevanje in medsebojno pomoč, drugačen časovni ritem in 

interdisciplinarno obravnavo, pri čemer poleg učitelja sodelujejo tudi drugi strokovni 

delavci: šolska svetovalna služba, zdravstvene ustanove, svetovalni centri, fizioterapevt, 

delovni terapevt in starši. Za športno udejstvovanje pa nas zanima, kako posebna 

potreba (prizadetost, primanjkljaj, ovira) vpliva na gibalno vedenje (Filipčič, 2009). 
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1.2.1. GIBALNO OVIRANI 

1.2.1.1 Opredelitev gibalne oviranosti 

Gibalno ovirani otroci 

»Med gibalno ovirane osebe štejemo ljudi z različnimi telesnimi motnjami ali okvarami, 

zaradi katerih posledično prihaja do težav pri hoji, rabi rok in drugih gibalnih 

dejavnostih, ki jih opravljamo v vsakdanjem življenju. Skupina teh oseb je zelo 

heterogena; v njej so tisti, ki imajo pri gibanju samo nekaj težav, pa tudi tisti, ki 

potrebujejo različne pripomočke in prilagoditve v okolju: hodulje, opornice, invalidski 

voziček, klančine itd.« (Kesič Dimic, 2005). 

Gibalna oviranost lahko nastane zaradi različnih obolenj, okvar ali poškodb, kot so 

živčno-mišična obolenja ali meningomielokela (spina bifida), amputacija udov, 

craniocerebralna travma, senzorične okvare in poškodbe hrbtenice, stanje po operaciji 

tumorjev, epilepsija, deformacije hrbtenice, okvare udov in druge kronične bolezni 

trajnega ali začasnega značaja (Filipčič, 2008). 

 

»Otrok, ki je gibalno oviran, ima lahko lažjo motorično okvaro, kjer je zaslediti motorični 

izpad zaradi pomanjkljivih čutno gibalnih izkušenj. Opazne so manjše težave na področju 

senzorike in percepcije, pri dnevnih aktivnostih pa je samostojen. Če ima otrok zmerno 

motorično okvaro, motnje gibov lahko povzročajo zmerno funkcionalno prizadetost. 

Otrok je pokreten na krajše in daljše razdalje, brez ortopedskih pripomočkov ali z njimi. 

Viden je senzomotorni in perceptivni deficit zaradi pomanjkanja čutno gibalnih izkušenj. 

Pri dnevnih aktivnostih potrebuje občasno delno pomoč zdravstvene nege. Pri težji 

motorični okvari motnje gibov povzročajo težjo funkcionalno prizadetost. Za gibanje in 

ostale dejavnosti so potrebni pripomočki, prav tako tudi pri samostojni hoji, kjer je težja 

funkcionalna prizadetost zaradi ataksije ali nehotnih gibov. Opazen je velik izpad na 

področju senzorike in percepcije, zato otrok potrebuje redno delno pomoč ali vodenje pri 

izvajanju dnevnih aktivnosti. Najtežja oblika je težka motorična okvara, kjer gibanje ni 

možno oz. je možno z električnim vozičkom. Otrok je v celoti odvisen od tuje pomoči, saj 

je zaznaven izpad na področju senzorike in percepcije. Potrebna je redna, intenzivna 

vključitev v terapevtske programe in redna zdravstvena nega v obsegu večine njenih 

programov. Sporazumevanje je možno s pomočjo neverbalne metode komunikacije« 

(Filipčič, 2009). 
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Opara (2005) definira gibalno ovirane osebe, ki imajo okvare, prirojene ali pridobljene 

tekom življenja, ter poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja. 

Glede na vrsto okvare ločimo: 

 Okvare ali poškodbe gibalnega aparata (noge in roke), ki so prirojene ali 

pridobljene. Te okvare omejujejo gibanje in imajo posreden vpliv na možnost 

vzgoje in izobraževanja. 

 Okvara centralnega živčevja je vzrok za cerebralno paralizo. Delimo jo na tri 

glavne oblike: 

a) spastičnost, pri tej obliki so mišice otrdele in brez moči (oseba ima značilno 

slabo mišično kontrolo, spastičnost in druge nevrološke motnje, okvara je 

lahko od komaj opaznih okornosti do hude spastičnosti, ki skrivi noge in 

roke ter osebo priklene na invalidski voziček), 

b) atetoza, mišice se spontano premikajo brez nadzora, 

c) ataksija, prevladujejo slaba koordinacija in nezanesljivi gibi. 

 Okvare perifernega živčevja, ki nastanejo zaradi okvare hrbtnega mozga pri 

različnih poškodbah. Kjer je živčni sistem prekinjen in se pod poškodovanim 

predelom nahajajo mišice, so le-te ohromele, brez motorike in občutenja. Možgani 

so pri tem nepoškodovani, zato povzroča okvara perifernega živčevja bolj 

posredne težave pri vzgoji in izobraževanju. 

 

Zaradi poškodbe možganov se telesnim okvaram pri teh otrocih pogosto pridružujejo 

tudi motnje v duševnem razvoju različnih oblik. Pojavljajo se okvare vida, sluha, 

prostorskega zaznavanja, okvare govora, epilepsija in drugo. Periferna okvara nastane 

zaradi okvare hrbtnega mozga pri različnih poškodbah. To pomeni, da so mišice pod 

poškodovanim predelom ohromele (Opara, 2005). 

 

Gibalna oviranost otroka ali mladostnika je zelo širok pojem, saj se lahko kaže v 

različnih oblikah in obsegih, pa tudi vzrokov za njen nastanek je veliko. Na splošno 

lahko rečemo, da gre za ljudi, ki imajo prirojeno ali pridobljeno telesno okvaro, ki se 

kaže v manjših zmožnostih pri hoji, uporabi rok ali izvajanju drugih motoričnih 

aktivnosti. Poleg težav na področju gibanja in mobilnosti se kažejo še druge ovire, in 

sicer na področju osebne nege, govora, učenja in drugih življenjskih aktivnosti (Peljhan, 

2006). 
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Haskell in Baret (1993) natančneje in medicinsko opredeljujeta vzroke za gibalno 

oviranost, obolenja in poškodbe : 

- cerebralna paraliza (spastičnost, atetoza, ataksija), 

- mišična distrofija (Duchenova, facsiokapulohumeralna, spinalna mišična 

distrofija), 

- nepravilnost nevralne cevi (Spina bifida), 

- hidrocefalus, 

- deformacija hrbtenice (skolioza, lordoza, kifoza), 

- okvare udov. 

 

Gibalna oviranost lahko nastane zaradi poškodbe glave, ki ji lahko sledi daljša izguba 

zavesti. Poškodbe so lažje, zmerne in hude, odvisne od časa, ki ga poškodovanec 

preživi v komi. Pojavljajo se spremembe na področju miselnih procesov ali pri 

fizičnem delovanju. Pojavijo pa se lahko tudi motnje vedenja in čustev. Stanje se 

sčasoma večinoma ne slabša, je pa odvisno od posameznika, kako se poškodba v teku 

časa izraža, posledice pa so lahko začasne ali dolgotrajne (Kesič Dimic, 2010). 

 

1.2.1.2 Klasifikacija otrok s posebnimi potrebami 

 

Klasifikacijo otrok s posebnimi potrebami opredeljujeta Zakon o osnovni šoli (UL RS 

81/2006) in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS 58/2011).  

Zavod Republike Slovenije za šolstvo uporablja naslednji kriterij za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (uporaba od 1. 5. 

2015): 

 

Stopnje gibalne oviranosti pri otrocih 

»Gibalno ovirani otroci oz. otroci z zmanjšanimi zmožnostmi gibanja imajo prirojene ali 

pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Posledično 

imajo težave pri vključevanju v dejavnosti in sodelovanju. Glede na gibalno oviranost 

razlikujemo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo. 

 

http://www.zrss.si/default.asp?rub=3481
http://www.zrss.si/default.asp?rub=3481
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a) Otroci z lažjo gibalno oviranostjo 

Otrok ima težave na področju gibanja, ki se kažejo kot nekoliko zmanjšane zmožnosti: 

hodi samostojno tudi zunaj zaprtih prostorov, lahko ima težave pri teku in daljši hoji po 

neravnem terenu ali pri gibanju v skupini oseb; ima lahko slabše ravnotežje in težave pri 

koordinaciji gibanja; samostojen je pri vseh opravilih, razen pri tistih, ki zahtevajo 

dobro spretnost rok; lahko ima lažje motnje zaznavanja in občutenja dražljajev ter 

senzomotorične integracije. Ni odvisen od pripomočkov za gibanje, lahko potrebuje 

manjše prilagoditve izvedbe naloge ali prilagoditve okolja, v katerem izvaja dejavnost. 

Za izvajanje šolskega dela in pri športu ne potrebuje fizične pomoči, pri nekaterih 

oblikah dela so potrebne prilagoditve programa in pripomočki (npr. stol, miza, 

prilagojena pisala, orodje, informacijsko-komunikacijska tehnologija). 

 

 

b) Otroci z zmerno gibalno oviranostjo 

Otrok ima težave na področju gibanja, ki se kažejo kot zmerno zmanjšane zmožnosti 

gibanja − samostojno hodi znotraj zaprtih prostorov ali na krajše razdalje, pogosto je 

potrebna uporaba pripomočkov za gibanje (posebni čevlji, ortoze, bergle), ima težave na 

neravnem terenu in stopnicah, kjer je počasnejši, potrebuje nadzor ali oprijemanje. Na 

srednje in daljše razdalje uporablja prilagojeno kolo ali voziček za transport ali na ročni 

pogon ali pomoč in nadzor druge osebe. Za vstop v stavbe, pri prehajanju med prostori, 

pri hoji po stopnicah in pri nošenju šolske torbe potrebuje pomoč druge osebe. Spretnost 

rok je lahko zmerno zmanjšana ali pa je zaradi okvare, delne ali popolne odsotnosti ene 

roke za funkcijo uporabna le ena roka. Otrok ima lahko zmerne motnje zaznavanja in 

občutenja dražljajev ter senzomotorične integracije. Pri zahtevnejših dnevnih opravilih 

potrebuje nadzor ali pomoč, za izvajanje dejavnosti potrebuje pripomočke ali 

prilagoditve izvedbe dejavnosti ali okolja. Lahko ima motnjo kontrole sfinktrov, ki jo 

obvladuje sam ali pod nadzorom. Pri športu in izvajanju šolskega dela občasno 

potrebuje pomoč druge osebe, prilagoditve programa in pripomočke (npr. stol, mizo, 

prilagojena pisala, orodje, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo). 

 

 

c) Otroci s težjo gibalno oviranostjo 

Otrok ima težave na področju gibanja, ki se kažejo kot zelo zmanjšane zmožnosti 

gibanja. Lahko stopi na nogi ali s pripomočki hodi na kratki razdalji, vendar hoja ni 

funkcionalna. Od pripomočkov lahko uporablja ortoze in hoduljo. Lahko ima težjo 

motnjo orientacije, ki mu onemogoča samostojno gibanje med prostori. Za večji del 
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gibanja znotraj in zunaj prostorov potrebuje voziček na ročni pogon, elektromotorni 

voziček ali prilagojeno kolo. Pri tem potrebuje pomoč ali nadzor druge osebe. Hoja po 

stopnicah ni mogoča. Spretnost ene ali obeh rok je zelo zmanjšana in pomembno ovira 

izvedbo grobih in finih gibalnih spretnosti rok. Zaradi okvare, delne ali popolne 

odsotnosti ene ali obeh rok je otrok večinoma odvisen od fizične pomoči druge osebe. 

Lahko ima težje motnje zaznavanja in občutenja dražljajev ter senzomotorične 

integracije. Pri dnevnih opravilih potrebuje stalen delni nadzor ali pomoč. Za izvajanje 

dejavnosti potrebuje pripomočke ali prilagoditve izvedbe dejavnosti ali okolja. Lahko 

ima motnjo kontrole sfinktrov, ki jo obvladuje sam ali pod nadzorom. Pri športu in 

izvajanju šolskega dela večino časa potrebuje fizično pomoč druge osebe, prilagoditve 

programa in pripomočke (npr. stol, mizo, prilagojena pisala, orodje, informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo). 

 

 

d) Otroci s težko gibalno oviranostjo 

Otrok ima težave na področju gibanja, ki se kažejo kot povsem zmanjšane zmožnosti 

gibanja, ki povzročajo popolno funkcionalno odvisnost. Samostojno gibanje ni mogoče. 

Samostojno se lahko giblje samo z elektromotornim vozičkom. Ima malo funkcionalnih 

gibov rok. Lahko ima zelo hude motnje zaznavanja in občutenja dražljajev, orientacije 

ter senzomotorične integracije. V vseh dnevnih opravilih je odvisen od fizične pomoči 

druge osebe. Lahko se delno hrani sam in nekoliko pomaga pri osnovnih dnevnih 

opravilih Mogoče so posebne prilagoditve hranjenja (sonda, gastrostoma). Morebitna 

motnja kontrole sfinktrov zahteva urejanje s pomočjo druge osebe. Pri športu in 

izvajanju šolskega dela potrebuje stalno fizično pomoč druge osebe, prilagoditve 

izvedbe naloge ali okolja in pripomočke (individualno izdelana sedež in miza, 

prilagojena informacijsko-komunikacijska tehnologija)« (prav tam). 

»Stopnje gibalne oviranosti predstavljajo orientacijski okvir pri razvrščanju, saj se 

prizadetost otroka izraža večplastno, zato je potrebno vsakega posameznika obravnavati 

ločeno od ostalih. Predvsem je bistvena posebnost teh otrok v gibalni in funkcionalni 

oviranosti.  

Gibalno ovirani otroci imajo lahko glede na njihovo osnovno bolezen prisotne še druge 

motnje: duševne, vidne, govorne, epilepsijo, slušne idr.« (Kriterij, 2015).  
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»Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole za gibalno ovirane učence 

(2009), priporoča se, da se v redni osnovnošolski program usmerjajo učenci, ki imajo I. 

in II. stopnjo gibalne oviranosti, izjemoma III. stopnjo gibalne oviranosti. Ostali gibalno 

ovirani otroci se usmerjajo osnovnošolsko izobraževanje s prilagojenim izvajanjem. Ti 

programi se lahko izvajajo v rednih ali specializiranih ustanovah, odvisno od tega, 

katera institucija ima pogoje, ki omogočajo optimalni razvoj otrokovih potencialov« 

(Grad, 2010).  

 

»Klasifikacije same po sebi nikogar ne ogrožajo. Problem nastane takrat, ko smo 

soočeni s tem, kako bomo vzgajali in izobraževali te otroke. Potrebno je odgovoriti na 

vprašanje, ali jih bomo vzgajali in izobraževali v navadnih šolah ali pa v posebnih, s 

prilagojenim programom organiziranih vzgojno-izobraževalnih razmerah. Posledično se 

pojavita dve smeri. Prvo smer zastopajo t. i. separatisti. Pojem otroci s posebnimi 

potrebami želijo pojasnjevati predvsem z iskanjem razlik med učenci s posebnimi 

potrebami in večinskimi učenci. Druga smer se zavzema za nesegregirano šolanje in 

vzgajanje otrok s posebnimi potrebami. V tej smeri se išče, kaj je obojim učencem 

skupnega« (Resman, 2003). 
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1.2.2 OBOLENJA IN POŠKODBE, KI POVZROČAJO GIBALNO OVIRANOST  

1.2.2.1 Cerebralna paraliza 

 

Haskell in Barett (1993) opredeljujeta cerebralno paralizo kot motnjo drže in gibanja, ki 

je posledica poškodbe ali okvare nedozorelih možganov. Vzroki, da pride do cerebralne 

paralize, so pogosto infekcija v materi med nosečnostjo, pomanjkanje kisika v 

možganih zarodka in presnovne motnje (diabetes ali toksemija) matere. Poleg motorične 

okvare se velikokrat pokažejo še okvare vida ali sluha, govora, intelekta, težave s 

prostorsko orientacijo, težave pri nadzoru jezika in ustnic, lahko pa se pojavijo tudi 

nenormalni vedenjski vzorci. Motnja se lahko pojavi pred rojstvom ali med samim 

rojstvom, lahko pa gre za kombinacijo obeh faktorjev.  

 

Zveza društev za cerebralno paralizo Sonček (2012) s strokovnim izrazom možganska 

ohromelost ali cerebralna paraliza opredeljuje nenapredujočo trajno možgansko 

poškodbo oziroma okvaro osrednjega živčevja, katere posledice so lahko motnje gibanja 

in drže ali anomalije osrednjega živčevja v zgodnjem razvojnem obdobju. Večja 

verjetnost pojavljanja težav je na kognitivnem in perceptivno-motoričnem področju, ni 

pa nujno. Upoštevanje posledic na teh področjih je dejavnik, ki lahko vpliva na učno 

uspešnost ter integriranost posameznega otroka.  

 

Osnovna značilnost cerebralne paralize je nezmožnost v celoti kontrolirati motorično 

funkcioniranje, predvsem sta oteženi kontrola mišic in koordinacija gibov.  

 

Poškodba vpliva na enega ali več naštetih področij, odvisno od tega, kateri del 

možganov je poškodovan/okvarjen: zategnjenost mišic ali spastičnost, nehotni gibi, 

težave s premikanjem in mobilnostjo, težave s požiranjem in težave z govorom. 

Dodatno pa se lahko pojavijo še naslednji simptomi: težave z zaznavanjem oz. 

občutenjem in percepcijo, težave z vidom, sluhom ali govorom, epileptični napadi, 

duševna prizadetost ali učne težave. V težjih primerih se lahko pojavijo še problemi s 

hranjenjem in izločanjem, težave z dihanjem (zaradi napadov) in preležanine (prav 

tam).  
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Vzroki 

V večini primerov do cerebralne paralize pride zaradi okvare možganov pred, med ali v 

zgodnjem obdobju po rojstvu (pomanjkanje kisika v možganih).  

Ostali vzroki pa so tudi: 

 težek ali prezgoden porod, 

 možganska krvavitev, ki je pogostejša pri nedonošenčkih, 

 nezgode (slučajne, prometne), 

 zastrupitve, 

 bolezni, 

 zlorabe: telesno nasilje, pretepanje (Sonček, 2012). 

 

Vrste cerebralne paralize (Haskell in Barett, 1993)  

Spastičnost  

Prizadene nekaj več kot 60 % populacije s cerebralno paralizo in je tudi najpogostejša 

od treh tipov. Pojavlja se v različnih oblikah:  

 hemiplegija (paraliza dveh udov na isti strani telesa − roka je običajno bolj 

prizadeta kot noga),  

 triplegija (prizadeti so trije udi),  

 tetraplegija (prizadeti so štirje udi),  

 paraplegija (prizadeti sta obe nogi, glava in roki so normalni).  

 

 

Govor običajno ni prizadet, tudi inteligentnost je pogosto normalna.  

Spastični otroci imajo nenormalno držo, pojavlja se refleksna aktivnost, ki je višja od 

normalne. Prizadeti udi so zakrčeni in slabotni ter nimajo mišičnega ravnotežja. Do 

spastične oblike pride navadno takrat, ko živčne celice v možganski skorji ne delujejo 

pravilno (prav tam). 
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Atetoza  

Za atetozo je značilno povečanje nehotenih in nekoordiniranih gibov, ki imajo lahko 

različno intenziteto. Nekoordiniranost gibov pride močno do izraza pri hotenih gibih. 

Poskus preprečevanja tega nenadzorovanega gibanja lahko pri otroku povzroči hude 

mišične napetosti. Nepravilnosti pri gibanju običajno spremljajo primarni refleksi, kot 

sta asimetrični tonični refleks in Morojev refleks. Pogosto so prizadete tudi mišice, ki 

nadzirajo govor, ter obrazne mišice, ki zajemajo tako jezik kot tudi ustnice. 

Inteligentnost teh otrok je običajno normalna.  

Ataksija  

Povzroča jo poškodba malih možganov, ki so zadolženi za sprotno popravljanje hotenih 

gibov in usklajevanje teh gibov z nadzorom drže. Otrok z ataksijo ni sposoben združiti 

informacij, ki so mu potrebne za vzdrževanje ravnotežja v prostoru. Otrok daje vtis, da 

je neroden, če pa so prizadeti vsi štirje udi, je njegovo gibanje opotekajoče.  

Ni nujno, da nastopa pri otroku samo ena vrsta cerebralne paralize, lahko gre tudi za 

kombinacijo vseh treh (prav tam).  

 

Poleg vsega se pri otrocih s cerebralno paralizo lahko pojavljajo še »nenormalni 

vedenjski vzorci«, kot so hiperaktivnost, emocionalna labilnost, prizadeta pozornost, 

nizka frustracijska toleranca, impulzivnost in raztresenost (Haskell in Barett, 1993).  

 

1.2.2.2 Mišična distrofija  

 

V knjigi Medicini 1 (Brzin, Hubad, 1980) definirajo distrofijo kot motnjo v prehrani 

tkiva, žleze ali organa, zaradi katere se spremeni njihova oblika, velikost ali funkcija 

(atrofija in hipertrofija sta le posebni obliki distrofije). 

V medicinskem slovarju (Del Cott, 1990) pa najdemo naslednjo definicijo: dystrophia 

musculorum progresiva – atrofija (ramenskih in kolčnih) mišic, progresivna mišična 

distrofija.  

Mišična distrofija spada med bolezni, ki jim s skupnim imenom pravimo živčno-

mišična obolenja. Te vrste bolezni so dedne, kronične, degenerativne in progresivne. 

Mišice prizadenejo neposredno ali posredno.  
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Pri težjih oblikah živčno-mišičnih obolenj je značilno postopno in nezadržno propadanje 

mišičnih vlaken, kar privede do delne ali popolne ohromelosti določenih mišičnih 

skupin, posledično do vse večjih težav pri gibanju, do vezanosti na voziček in 

odvisnosti od tuje pomoči. Mišice z napredovanjem obolenj slabijo, mišični oslabelosti 

se pridružijo tudi možne sekundarne posledice mišične oslabelosti, kot so kontrakture 

(zmanjšana gibljivost sklepov), skolioza (vstran ukrivljena hrbtenica), težave z 

dihanjem, prizadetost srca itd. Z napredovanjem bolezni mišice slabijo. 

 

Mišice in njihovo delovanje so tesno povezani z živčevjem. Električni impulzi potujejo 

do mišic, kar sproži njihovo krčenje. Motorične živčne celice, njihovi izrastki, živčno 

mišični stiki in mišična vlakna sestavljajo t. i. motorične enote. ŽMO prizadenejo enega 

ali več sestavnih delov te motorične enote in glede na to, kateri del motorične enote je 

prizadet, ločimo: 

1. spinalne mišične atrofije, kjer gre za prizadetost motoričnih živčnih celic v 

sprednjih rogovih hrbtenjače in 

2. dedne nevropatije, kjer gre za prizadetost perifernih živcev, tj. tistih živcev, ki 

povezujejo motorične živčne celice in mišice (Društvo distrofikov Slovenije, n. 

d.). 

 

Miopatija je bolezen, kjer se proces obolenja odvija v sami celici. Med njimi so 

najpogostejše: 

a) Duchennova mišična distrofija, 

b) Beckerjeva mišična distrofija, 

c) ramensko medenična oblika,  

d) facioskapulohumeralna oblika, 

e) miotična distrofija, 

f) kongenitalne miopatije, 

g) metabolne miopatije, 

h) vnetne miopatije, 

i) mitohondrijske miopatije (prav 

tam). 

 

Oslabelost oz. postopno propadanje mišičnih vlaken je skupen in glavni klinični znak 

vseh zgoraj naštetih bolezni. Z napredovanjem bolezni se tej pridružijo še sekundarne 

posledice, kot so kontrakture (otrdelost sklepov mišic), skolioza (ukrivljenost hrbtenice 

vstran) in slabitev dihalne mišice. Značilnost živčno-mišičnih bolezni je, da se bolezni 

med sabo zelo razlikujejo, pri nekaterih oblikah je potek bolezni progresiven, lahko pa 

relativno počasi napreduje, zato je nujno potreben individualni pristop pri zdravljenju 

(Zupan, 1993). 
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Haskell in Barett (1994) trdita, da to obolenje povzroča pomanjkanje proteina distrofin 

v mišicah. Kaže se kot slabljenje različnih skupin mišic. Mišična vlakna nabreknejo, 

vlakna pa nadomestita vezno tkivo in tolšča. Poznamo različne oblike mišične distrofije. 

Razlikujejo se po tem, pri kateri starosti nastopijo, po stopnji napredovanja in po načinu 

dedovanja (prav tam). 

Duchenova mišična distrofija  

To je ena izmed najhujših oblik mišične distrofije in je povezana s spolom. V 90 % jo 

matere v manifestni obliki prenašajo na sinove, hčerke pa so prenašalke. V ostalih 10 % 

sta nosilca oba starša, prizadeta pa sta oba spola.  

 

Otrok razvije simptome običajno pri dveh ali treh letih. Bolezen se začne v mišicah 

medeničnega obroča, zadnjice in stegen. Otrok počasi shodi, ne more teči in po padcu 

zelo težko vstane. Značilno je pobiranje s tal, pri čemer se otrok prevali na trebuh in 

tako skuša vstati. Značilna je racava hoja, ramena so navadno povešena, otrok le s 

težavo pobira predmete in dvigne roko nad glavo. Bolezen se stopnjuje do te mere, da 

otrok pristane na invalidskem vozičku, največkrat že pred 13. letom starosti, v zadnjem 

stadiju pa postane popolnoma odvisen od tuje pomoči. Smrt običajno povzroči pljučnica 

ali pa zastoj srca (Haskell in Barett, 1993).  

Mišična distrofija ramenskega in medeničnega obroča 

Pri ramensko-medeničnih oblikah mišičnih distrofij je primarno prizadeto območje 

medeničnega ali ramenskega obroča. Običajno se začne bolezen razvijati v drugem 

desetletju življenja, nekaterim pa tudi pozneje, in prizadene oba spola. Bolezen se 

najprej začne kazati v medeničnem in ramenskem obroču, kjer lahko stagnira nekaj let, 

nato pa se razširi tudi na ostale mišice in je nekoliko asimetrična. Na koncu je potreben 

invalidski voziček, smrt pa običajno povzroči respiratorni infekt (Haskell in Barett, 

1993). 
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Fasciokapulohumeralna mišična distrofija  

Najprej prizadene mišice obraza in ramenskega obroča, obraz postane brezizrazen, 

podoben maski, saj se oseba ne more smejati ali zažvižgati, s težavo zapira oči in 

ustnice, vendar pa bolezen napreduje počasi. Pri okoli 20 odstotkih bolnikov bo bolezen 

zajela tudi mišice ramenskega obroča in ti bodo prisiljeni uporabljati voziček. Občasno 

ugotovimo tudi izgubo sluha, redkeje okvaro očesne mrežnice. Pojavlja se pri obeh 

spolih, navadno v drugem desetletju življenja ali kasneje v odrasli dobi. Prizadetost je 

sorazmerno nizka (Pražnikar, 1997). 

Ravnanje s tako obolelim otrokom mora biti usmerjeno v aktivnost in ne v pasivnost. 

Otrok je v zgodnjem obdobju bolezni zmožen opravljati večino šolskih aktivnosti, z 

napredovanjem bolezni pa je treba obremenitve prilagoditi otrokovim zmožnostim, saj 

se prične pojavljati večja utrujenost in zmanjšana zmožnost za sodelovanje (Haskell in 

Barett, 1993). 

Miotična mišična distrofija 

Je najpogostejša oblika distrofije odrasle dobe, a je napredovanje bolezni počasno. Prvi 

znaki bolezni se lahko pokažejo že v zgodnjem otroštvu. Oslabljenost mišic je 

najizrazitejša v mišicah obraza, žvekalkah, jeziku, žrelu in obračalkah glave. Zelo 

značilna je oblika obraza. Govorica je nosna (skozi nos), pojavljajo se pogoste težave 

pri požiranju. Prizadene številne organske sisteme: predihanost je slabša, prizadeta je 

nevroregulacija dihanja, zaradi prizadetosti centralnega živčevja je zaznati intelektualni 

upad in duševno spremenjenost, prizadete so žleze z notranjim izločanjem, pogosta je 

siva mrena (Pražnikar, 1997). 

  

Za večino misičnih distrofij zaenkrat še ni zdravila in jih ni mogoče ozdraviti, kar pa ne 

pomeni, da jih tudi ni mogoče zdraviti. Z ustrezno obravnavo je mogoče potek obolenja 

upočasniti in preprečiti nastanek komplikacij. Potrebno je redno gibanje (hoja, stoja, 

gibanje na vozičku), raztegovanje kontraktur, izvajanje dihalnih vaj, plavanje … Na ta 

način je možno, da je oboleli v optimalni psihofizični kondiciji. Na razpolago so številni 

tehnični pripomočki, ki povečajo samostojnost obolelega in ob dobri psihofizični 

kondiciji vplivajo na kvaliteto življenja obolelega (Društvo distrofikov Slovenije, n. d.). 
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1.2.2.3 Druge pogoste okvare 

1.2.2.3.1 Nepravilnost nevralne cevi  

 

Mielomeningokela je poznana tudi kot spina bifida, Lamovec (2006) razlaga, da je to 

prirojena razvojna motnja hrbtenice, kjer je stopnja motnje odvisna od višine poškodbe, 

spremlja pa jo vodenoglavost (hidrocefalus).  

V medicinskem slovarju (Del Cott, 1990) pomeni spina bifida – odprta hrbtenica, 

nezaraščen locen vretenca. 

Haskell in Barett (1994) pa razlagata, da izraz pomeni razcepljeno in razdeljeno 

hrbtenico. 

Do nepravilnosti pride zaradi pomanjkljivega razvoja enega ali več vretenc na 

določenem delu hrbtenice. Skozi središče normalno razvitega vretenca poteka kanal − ta 

sestavlja hrbtenjačo − iz katerega izhajajo živci, ki povezujejo možgane z različnimi 

deli telesa. Zaradi anomalije vretenca se pojavi reža na hrbtenici, vendar pa se 

najpogosteje pojavi na njenem spodnjem delu. Zaščitna opna štrli iz reže, kar povzroči 

izboklino na otrokovem hrbtu. Poškodba povzroča prekinjeno sporočanje med telesom 

in možgani, to pa posledično lahko povzroča paralizo.  

 

To se običajno zgodi med 4. in 6. tednom nosečnosti in je posledica pomanjkanja folne 

kisline (Brzin, Hubad, 1980).  

 

Poznamo tri vrste spine bifide (Haskell in Barett, 1994):  

 prikrita spina bifida, ki ne povzroča večjih medicinskih in izobraževalnih 

problemov,  

 meningokela je izboklina, ki se pojavlja nad vretenci na vratu ali na zgornjem 

delu hrbta, napaka povzroča izgubo nekaterih normalnih funkcij mehurja, 

črevesja in udov,  

 mielokena je najhujša oblika spine bifide, pojavlja se v predelu križa, poleg 

paralize nog in izgube čutov je prizadeta tudi živčna povezava sfinktrov, kar 

povzroča inkontinenco blata in vode.  
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Ti otroci v zgodnjem otroštvu veliko časa preživijo v bolnišnici, zato je normalni 

kognitivni razvoj zelo moten. Otrok se težko sooča tudi z inkontinenco, še posebej ko 

vstopi v normalno socialno življenje, saj veliko časa porabi za osebno higieno, 

predvsem pa v času otroštva potrebuje stalno pomoč in nadzor ter ustrezno prilagojen 

prostor (Haskell in Barett, 1994).  

 

 

1.2.2.3.2 Deformacija hrbtenice  

 

Haskell in Barett (1994) definirata tri vrste deformacij hrbtenice. 

Skolioza  

To je stranska ukrivljenost hrbtenice. Ena lopatica je izrazitejša od druge in ena rama ali 

kolk je višji od drugega. Če je ne zdravimo, so lahko posledice hude bolečine v hrbtu, ki 

vse bolj omejujejo gibanje. Lahko pa okvari tudi prsni koš, kar povzroča srčne ali 

pljučne disfunkcije.  

Lordoza  

To je ukrivljenost hrbtenice naprej, in sicer v ledvenem predelu. Še posebej pri 

cerebralni paralizi, mišični distrofiji in mielomeningokeli je lahko tako huda, da otežuje 

ali celo onemogoča sedenje, ležanje in hojo.  

Kifoza  

To je nazaj ukrivljena hrbtenica, predvsem v predelu prsnega koša. V hudih primerih 

lahko zmanjša kapaciteto pljuč.  

Zdravljenje je odvisno od obsega ukrivljenosti, položaja in starosti otroka. Otroku se 

pomaga z opornicami ali pa je potrebna operacija (prav tam). 
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1.2.2.3.3  Gibalna oviranost kot posledica poškodb  

 

Otroci in mladostniki lahko utrpijo tudi poškodbe, ki so posledica nesreč, pri katerih se 

tako poškodujejo, da kljub rehabilitaciji ostanejo trajno gibalno ovirani. Večinoma so to 

hujše poškodbe glave, pri čemer je posledica lažja ali težja gibalna oviranost, poleg tega 

pa lahko nastopi tudi trajna okvara možganov, kar se izraža na spominskem in 

govornem področju, pri zmožnosti empatije in čustvovanja. Hujša posledica nesreč je 

lahko tudi trajna poškodba hrbtenice, pri čemer pa je odvisno, na katerem delu hrbtenice 

je prišlo do prekinitve živčevja (Brejc, 2004). 

Posledica je lahko: 

 paraplegija – ohromelost somernih delov telesa, obojestranska simetrična 

hromota ali 

 tetraplegija – ohromelost vseh štirih udov (Del Cott, 1990). 

 

Neuman (1984) navaja, da poškodba hrbtenice povzroči več telesnih okvar in omejitev, 

ki vplivajo na zmožnost prizadetega, kot na primer pri hoji, osebni negi in številnih 

drugih dejavnostih v vsakdanjem življenu. Poškodbe nastanejo ob zlomu hrbtenice ali 

pretrganih spinalnih živčnih poteh. Stopnjo poškodbe določajo različni dejavniki, 

večinoma jo spremlja delna ali popolna izguba motoričnih funkcij in senzoričnih 

povratnih informacij. Povzroča lahko tudi težave pri prekrvavitvi in delovanju 

notranjih organov, ki ležijo nižje od mesta poškodbe. Najpogostejši vzrok poškodb 

hrbtenice so prometne nesreče, nesreče pri delu ali športu. Prizadetost lahko pri 

odraščajočih otrocih povzroča izrazite duševne in prilagoditvene težave, predsodke in 

zavrtost.  

 

Glavne vrste poškodb hrbtenice, ki bistveno vplivajo na ohranjenost motoričnih 

funkcij, so: 

- Paraplegija, ki predstavlja delno ali popolno izgubo funkcij trupa in spodnjih 

okončin. Poškodba je navadno nižje kot pri tetraplegiji, okoli drugega prsnega 

vretenca. 

- Tetraplegija ali kvadriplegija opredeljuje popolno ali delno izgubo funkcij, 

skupaj z gibanjem in občutenjem trupa ter spodnjih in zgornjih okončin. 
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Poškodba hrbtenice je višje kot pri paraplegiji, v območju med vratnim in prvim 

prsnim vretencem. 

- Delne poškodbe hrbtenice predstavljajo vrsto poškodb, kjer so nekatere funkcije 

in občutki ohranjeni tudi pod točko poškodbe na hrbtenici (Neuman, 1984). 

 

Med vzroki za okvare hrbtenjače so na prvem mestu poškodbe v prometnih nezgodah, 

nesreče pri delu in športu; sledijo bolezni hrbtenjače in njene okolice (tumorji, vnetja 

itn.), razni padci in ostalo (1−3). 85 % pošodovancev je starih med 14 in 24 let, 

najpogosteje se poškodujejo mladi ljudje (15−19 let). 70−80 % poškodb vratne 

hrbtenice nastane pri skoku na glavo v plitvo vodo. 93 % poškodovanih je moškega 

spola.  

Pri poškodbi hrbtenice ne pride vedno do poškodb hrbtnega mozga, toda prvi 

pomagalec mora vedeti, da se hrbtni mozeg lahko poškoduje tudi pozneje, če 

poškodovanca nerodno ali nepravilno premika. Če je hrbtni mozeg stisnjen, zmečkan ali 

pretrgan, ohromijo trup in udje pod mestom poškodbe. Ohromelost se včasih popravi, 

vendar le, kadar hrbtni mozeg ni bil prekinjen.  

Po poškodbi hrbtnega mozga nastanejo telesne okvare in omejitve, ki vplivajo na 

človeka.  

Po popolni poškodbi ostanejo trajne posledice. Poškodba pušča tako telesne kakor tudi 

psihosocialne posledice. Prav tako se pojavlja oviranost pri vključevanju ljudi na 

invalidskem vozičku v normalno vsakdanje življenje (Derganc, 1994, po Dornik, 1998). 

 

Filipčič (2008) glede na stopnjo gibalne oviranosti osebe s poškodovano hrbtenico 

razvršča v 4 skupine: 

Pri osebah z lažjo motorično okvaro pride do motoričnega izpada zaradi pomanjkljivih 

čutno gibalnih izkušenj. Na področju senzorike in percepcije je opaziti manjše težave, 

pri vsakodnevnih aktivnostih pa so ti ljudje samostojni.  

Osebam z zmerno motorično okvaro motnje gibov povzročajo zmerno funkcionalno 

prizadetost. Ti ljudje hodijo na krajše in daljše razdalje z ortopedskimi pripomočki ali 

brez njih. Opaziti je senzomotorni in perceptivni primanjkljaj zaradi pomanjkanja čutno 

gibalnih izkušenj. Osebe potrebujejo spremljanje in občasno terapevtsko obravnavo. 

Inkontinenco imajo urejeno.  
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Osebam s težjo motorično okvaro motnje gibov povzročajo težjo funkcionalno 

prizadetost. Za samostojno hojo in vsakodnevne dejavnosti potrebujejo pripomočke. 

Zaznati je velik izpad na področju senzorike in percepcije. Osebe potrebujejo redno 

terapevtsko obravnavo. Inkontinenco imajo urejeno bodisi s stiskanjem mehurja pod 

nadzorom ali pa s samokatetrizacijo.  

Osebe s težko motorično okvaro se lahko gibljejo le z električnim vozičkom in so v 

celoti odvisne od tuje pomoči, saj je zaznati izpad na področju senzorike in percepcije. 

Potrebujejo intenzivno vključitev v terapevtske programe, prav tako pa tudi redno 

zdravstveno nego v obsegu večine njenih programov. Inkontinenco imajo neurejeno ali 

pa potrebujejo katetrizacijo (prav tam). 
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1.2.3 Integracija in inkluzija otrok s posebnimi potrebami 

 

V zadnjih desetletjih se je v teh postopkih pokazalo veliko problemov. Veliko otrok z 

motnjami je posledično ostalo v rednih šolah, šole pa na njihov sprejem niso bile 

pripravljene. Šolski sistem se je leta 1996 na te težave odzval z Belo knjigo o vzgoji in 

izobraževanju, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pa je leta 2000 postavil 

nove in konkretne temelje za spremembe (Opara, 2005).  

Naziv »usmerjanje« je dobil pomen pomagati otrokom s posebnimi potrebami in jim 

ponuditi zanje primerne načine vzgoje in izobraževanja. Usmerjanje ni več selektivno, 

pač pa je v interesu in koristi otroka, da dobi ustrezne pogoje pri vzgajanju in 

izobraževanju (prav tam). 

»Zavedati se moramo, da pojem integracija ne pomeni zgolj to, da se otrok s posebnimi 

potrebami lahko izobražuje v običajni šoli v domačem okolju. Prava integracija je 

proces, ki obsega aktivno vključevanje v vse pore družbenega življenja. Zahtev ne 

postavlja samo pred otroka, ki se mora v okviru svojih zmožnosti prilagoditi na 

»normalno« okolje, ampak tudi in še posebej pred okolje, ki mora stopiti korak k 

otroku, ga sprejeti in mu nuditi primerne prilagoditve. Področje vključevanja otrok s 

posebnimi potrebami v šport je zato prav gotovo eden od pomembnih indikatorjev 

kvalitetne integracije«. Prav vsi lahko prispevamo k temu, da bo ta iluzija postala 

realnost (Pehljan, 2009). 

Med integracijo in inkluzijo v literaturi velikokrat opazimo enačenje, in sicer za 

izvajanje vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo in socialno 

okolje, vendar pa se izraza pomensko precej razlikujeta.  

Posplošena razlaga Resmana (2003) pravi, da je integracija bolj organizacijski ukrep, 

medtem ko je inkluzija pedagoški, socialni in psihološki proces vključevanja kakor koli 

izključenih otrok in otrok s posebnimi potrebami v običajne razmere vzgojno-

izobraževalnega dela. 

Integracija (Vrhovski Mohorič, 2002) je prilagajanje posameznika učno-vzgojnemu 

okolju. Posameznik se mora prilagoditi zahtevanim šolskim normam ter biti sposoben 

izpolnjevati zahteve šolskega programa tako kot vsi ostali učenci.  

Ko govorimo o integraciji/inkluziji, pa mislimo tudi na gibanje za sobivanje ljudi 

različnih sposobnosti, odlik in pomanjkljivosti, različnih pričakovanj in ambicij.  
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Bistvo je v prizadevanju za spoštovanje, upoštevanje in priznavanje enakopravnosti in 

individualnosti vsakega posameznega človeka, otroka v vrtcu/šoli in skupnosti. Torej s 

pojmom integracija ne smemo imenovati samo fizične, ampak predvsem psihološko in 

socialno integracijo, ki je najpomembnejša. Po njegovem mnenju je najboljši kriterij za 

upravičenost inkluzije v tem, kaj je za učenca dobro oziroma bolje. (Resman, 2003). 

 

V vzgojno-izobraževalnih ustanovah morajo zagotoviti in ponuditi individualne 

prilagoditve vsakemu posamezniku, saj je ravno to bistvo inkluzije – prilagajanje okolja 

vsakemu posamezniku, ne pa nasilno prilagajanje posameznika splošnemu okolju, kot je 

veljalo pri integraciji (Opara, 2010).  

Inkluzija se ne izvaja samo zato, ker je dobra za učenca s posebnimi potrebami, pač pa 

spodbuja in podpira razvoj vsakega učenca posebej. Znotraj razreda je integrirana 

situacija tista, v kateri se vsi učijo živeti v razmerah, ko so si ljudje med sabo različni. 

Učijo se sodelovati, komunicirati, složno živeti drug ob drugem. S tem integriranim 

otrokom pomagamo, da pozabijo, da so drugačni. Posameznik ne sme ponuditi pomoči 

potrebnemu zgolj iz usmiljenja, ker je učenec s posebnimi potrebami, ampak ker je 

človek, tako kot je sam. Pomemben pogoj v pluralni skupnosti, v našem primeru v 

razredu, je participacija, pravica do razpravljanja in soodločanja brez stigmatizacije 

(Resman, 2003).  

 

Za naš šolski sistem lahko z gotovostjo trdimo, da omogoča integracijo, veliko časa pa 

bo potrebnega, da bomo lahko govorili tudi o inkluziji. Ni namreč dovolj, da 

odmaknemo fizične ovire, ki so postavljene pred gibalno oviranega otroka, premakniti 

bomo morali ideološke ovire, ki nastajajo zaradi nepoznavanja in nerazumevanja družbe 

do drugačnih (Vrhovski Mohorič, 2002).  

 

S prehodom iz integracije na inkluzijo bo treba: 

− »spremeniti odnos in pogled na učence in njihove sposobnosti,  

− preučiti dejavnike poučevanja in učenja ter pristope k poučevanju,  

− prilagoditi okolje (rednega) razreda in šole,  

− povečati sodelovanje in timsko reševanje problemov skupaj s starši otrok,  

− bolj povezati sistem posebnega in rednega sistema izobraževanja,  

− povečati ponudbo modelov izobraževanja in oblik pomoči ter olajšati prehode 

med njimi ipd.« (prav tam).  
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Inkluzija predvideva multikulturnost, tolerantnost, sožitje, strpnost in sobivanje vseh 

pripadnikov družbe. Pomembnejša kot strukturne spremembe v šolskem sistemu je 

sprememba v ljudeh, njihovem mišljenju, stališčih in ravnanju. Bolj kot stvar 

normativnosti je inkluzija potemtakem stvar usposabljanja učiteljev za usmerjanje 

učencev v iskanje znanja, za izkušenjsko učenje, za motivacijo učencev, za timsko delo, 

za medsebojno pomoč itn. Učitelj se mora zavedati, da lastna aktivnost kot dejavnik 

človekovega razvoja dobiva veljavo (Resman, 2003). 

Pri koristih inkluzije za učenca s posebnimi potrebami je treba poudariti, da so te koristi 

velike za vse učence in za ves šolski sistem (Florian, 2005). 

 

1.2.3.1 Nasveti za uspešno inkluzijo gibalno oviranih oseb 
 

Posebne zahteve, prilagoditve in pripomočki, ki jih je treba opraviti in pridobiti za 

uspešno vključevanje gibalno oviranih oseb, so sledeči (Vrhovski Mohorič, 2002): 

  

Izzivi inkluzije za osebe z ovirami v gibanju: 

 sprejeti pozitivne predstave o sebi, 

 prepoznati svoje potrebe, 

 vesti se v skladu s svojimi cilji in s socialno sredino, 

 obvladati socialne veščine, 

 izobraziti se v okviru svojih sposobnosti, 

 urediti svoj socialni in materialni status, 

 živeti neodvisno in samostojno, 

 obravnavati svojo težavo le kot del svoje življenjske zgodbe. 

 

Izzivi inkluzije za ravnatelje: 

 omogočiti sobivanje in sodelovanje, 

 poiskati informacije, 

 povečati toleranco do gibalno oviranih, 

 imeti vizijo, predloge, 

 priznati pravico do dodatne pomoči (asistenca, učna pomoč), 

 zagotoviti izvajanje vključevanja in ustrezna sredstva, 

 usmeriti otroka v najmanj restriktivno okolje, 
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 pripraviti in podpirati učitelje, 

 sodelovati s starši, 

 razvijati inkluzivno organizacijsko, šolsko kulturo, 

 iskati priložnosti za izboljšanje kakovosti vzgoje in izobraževanja za vse otroke. 

 

Izzivi za učitelje, strokovne delavce: 

 čutiti potrebo po dodatnem izobraževanju, 

 povečati odgovornost, 

 ustvariti vzpodbudno učno okolje, 

 biti pripravljen spremeniti običajne postopke poučevanja, metode dela, 

ocenjevanja itd., 

 poglabljati sodelovanje s starši, 

 lastno samoizpopolnjevanje, 

 povečati občutljivost do učencev. 

 

Izzivi inkluzije za sovrstnike: 

 sprejeti vrstnike, ki imajo drugačne sposobnosti od njih samih, 

 razvijati in bogatiti medsebojne odnose, 

 prepoznati lastne sposobnosti in posebnosti, 

 znati se prilagajati, 

 nuditi pomoč in podporo drugim in jo tudi znati poiskati za sebe (prav tam). 

 

Učinkovita inkluzivna praksa: Ko poučujemo otroka s posebnimi potrebami, imamo 

od tega dve koristi. Prva korist so prilagoditve, ki jih je deležen otrok s posebnimi 

potrebami v razredu, druga korist pa je uvajanje učinkovitih poučevalnih strategij, ki se 

izvajajo v inkluzivnem razredu za vse učence. Učinkovite strategije so: kooperativno 

učenje, prilagajanje kurikula, prostovoljci, vrstniška pomoč in raba učne tehnologije 

(Villa in Thousand, 2002).  

 

»Integracija mora biti sožitje, kjer ljudje v grobem poznajo značilnosti razvojno 

motenih, imajo do njih pozitiven odnos, so tolerantni, pripravljeni živeti skupaj z njimi 

in jim nuditi pomoč, kadar jo potrebujejo. Samo priključiti razvojno motene k normalni 

populaciji za sožitje je utvara« (Filipčič, 2009). 
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1.2.3.2 Hiperprotektivnost pri vzgoji gibalno oviranih oseb v 

primarnem okolju 

 

Študije (McCormick, Shapiro, Starfield, 1982, po Thomasgard in Metz, 1998, v Rogič 

Ožek, 2006) so pokazale, da je starševska hiperprotektivnost povezana z dojemanjem 

staršev, da je njihov otrok ranljiv in krhek, ne pa z dejanskim stanjem bolezni. 

Starševska percepcija je tista, ki povzroči, da starši ne zahtevajo dovolj od otrok, kar se 

tiče motoričnega, socialnega, intelektualnega in osebnostnega razvoja, ne pa bolezen ali 

bolezensko stanje samo .  

Novejša domača raziskava (Rogič Ožek, 2006) potrjuje, da so starši gibalno oviranih 

oseb (gre za gibalno oviranost od rojstva) bolj hiperprotektivni kot starši oseb, ki niso 

gibalno ovirane. 

Razvojni proces separacije in individualizacije je pri gibalno oviranih lahko moten 

zaradi motenega prakticiranja, ki je poleg hiperprotektivnosti moteno tudi zaradi gibalne 

oviranosti same. Za uspešno integracijo gibalno oviran otrok potrebuje okolje, ki ni 

hiperprotektivno in ki prakticiranje prilagodi otrokovim zmožnostim (prav tam). Ples 

oz. katero koli športno udejstvovanje bo sigurno pomagalo premagovati omenjeno 

hiperprotektivnost.  
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1.2.4 Pomen gibanja za oblikovanje identitete in samopodobe pri 

gibalno oviranih  

 

Del samopodobe je tudi telesna samopodoba, ki jo predstavljajo zunanji videz, telesne 

značilnosti in otrokove gibalne zmogljivosti in spretnosti. Zato je gibalno in športno 

udejstvovanje eden izmed najpomembnejših načinov oblikovanja pozitivnega 

pojmovanja samega sebe (Zurc, 2008). 

Čeprav športno udejstvovanje ni edini način oblikovanja pozitivnega pojmovanja 

samega sebe, je vendar pri otrocih eden najpomembnejših. Zato je treba otroke vključiti 

v razvojno ustrezne športne aktivnosti, ki jim bodo omogočale doseganje največjega 

možnega uspeha (Tancig, 1987).  

Soočanje s telesno podobo je ena od ključnih in hkrati najtežjih nalog mladostnika 

(Vute, 1987). Če se težave lahko pojavijo pri povprečnem mladostniku, jih še toliko bolj 

lahko pričakujemo pri mladostniku z gibalno oviranostjo. Na splošno velja prepričanje, 

da so otroci zelo prilagodljivi in da se na svojo gibalno oviranost navadijo in z njo lažje 

živijo, kot pa če bi jih gibalna oviranost doletela kasneje. Vendar pa Peljhan (2009) 

meni, da je to mit in da prilagodljivost ni nikomur dana sama po sebi. Otrok je v 

zgodnjem obdobju še posebej občutljiv, zato lahko neugodni dejavniki (pogoste 

hospitalizacije, nesprejetost s strani staršev, prezaščitenost …) pustijo pri njem trajne in 

globoke sledi. To potrjujejo tudi raziskave, ki kažejo, da imajo otroci z gibalno 

oviranostjo bistveno več motenj v duševnem delovanju kot otroci brez posebnosti v 

razvoju (prav tam).  

 

Vloga telesa igra pri vsakem posamezniku pomembno vlogo v psihosocialnem razvoju, 

saj sta telo in gibanje tista dejavnika, ki nam na začetku življenja omogočata razvoj 

lastne avtonomije in neodvisnosti. Pridobivanje higienskih navad in sposobnost za 

nadzorovano odvajanje dajeta otroku nekakšno avtonomnost, ki jo prek svojega telesa 

prenaša tudi na čustvovanje in v medosebne odnose. 

Zgodnji senzomotorični razvoj, ki se nanaša na usklajevanje gibanja telesa in 

koordinacijo čutov ter vidnega, je pri gibalno oviranih otrocih upočasnjen. Zaradi 

fizičnega in senzornega primanjkljaja prihaja do frustracij, saj otrok ne more narediti 

tistega, kar želi (Žmuc - Tomori, 1990). 
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Raziskava, izvedena v CIRIUS-u (Peljhan, 2006), je potrdila, da mladostniki stopnje 

svoje gibalne oviranosti ne ocenjujejo realno, sebe ne vidijo tako ovirane, kot v resnici 

so. Gre za primerjavo s subjektivno oceno, gibalno ovirani mladostniki so se ocenili za 

najmanj eno stopnjo manj gibalno ovirane, kot so jih ocenili strokovnjaki. 

»Telo in njegove gibalne sposobnosti imajo v človekovem življenju bistveni bivanjski 

pomen in tvorijo tisto jedrno sestavino njegovega psihološkega položaja, ki jo telesna 

prizadetost izrazito izzove ali celo ogrozi.« Zaradi prizadetosti, ki jo spremlja gibalna 

oviranost, prihaja do omejitev, ki grozijo tistim ključnim psihološkim vlogam telesa, ki 

posamezniku omogočajo potrjevanje in vzdrževanje njegove samopodobe in 

vzdrževanje socialnih vezi (Brejc, 2004). 

 

1.2.5 Pozitiven vpliv športno rekreativne dejavnosti 

 

»Gibalno športna vzgoja duševno in telesno prizadetih ter osebnostno in vedenjsko 

motenih otrok in mladostnikov ima pomembno mesto pri razvijanju njihovih 

sposobnosti, blažitvi razvojnih motenj in uspešnosti prilagajanja vsakdanjemu življenju. 

V šolski populaciji naj bi jih bilo od 2 do 10 %«  (Filipčič, 2009). 

»Vsaka oseba s posebnimi potrebami ima možnost in pravico, da se ukvarja s športom 

ali rekreacijo po zaključeni medicinski rehabilitaciji. Te osebe so po predpisanem 

medicinskem in rehabilitacijskem postopku obravnavane kot zdrave, le z določeno 

stopnjo telesne okvare, in ne kot bolne osebe. Zelo pomembno vlogo pri vključevanju 

oseb z gibalno oviranostjo v športne aktivnosti igra sekundarna rehabilitacija oziroma 

rehabilitacijski šport, saj se oseba v tem obdobju spozna z značilnostmi osebne 

invalidnosti in možnostmi prilagoditve določenim športnim aktivnostim. Z 

medicinskega vidika dr.Turk navaja, da s pomočjo športa osebe dosegajo večjo stopnjo 

rehabilitacije in skrajšajo čas le-te. Poleg tega ima šport neprecenljivo vlogo v 

psihosocialnem delu rehabilitacije ter vračanju izgubljene moči, koordinacije, gibljivosti 

in vzdržljivosti« (Filipčič, Tomažin, 2003). 
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Športna vadba bi glede na njen vpliv morala biti na voljo vsakemu posamezniku. 

Ukvarjanje s športom je namreč človekova potreba od rojstva do smrti, ne glede na spol, 

starost, socialni, demografski ali celo finančni položaj (Zurc, 2008).  

 

Matej Peljhan (2009), univ. dipl. psih., spec. klin. psih., navaja različne pozitivne vplive 

športne dejavnosti. 

S telesnega vidika si človek s pomočjo športa krepi in izboljšuje različne sisteme: od 

kardiovaskularnega, dihalnega, imunskega do mišično-skeletnega. S primernim 

gibanjem se izboljšujeta fizična moč in vzdržljivost, ohranjata se okretnost in 

koordinacija. Marsikdo se s pomočjo športa znebi odvečnih kilogramov in si pomaga pri 

oblikovanju telesne postave.  

Na psihološkem področju se pozitivni učinki športa kažejo še raznovrstnejše. Gibanje 

je dejavnost, po kateri človek hrepeni skozi vsa življenjska obdobja. Šport lahko 

duševno sprošča in pomirja ali pa zabava in aktivira. Lahko predstavlja prostor 

osebnega ustvarjanja, način uresničevanja lastnih želja, obliko uveljavljanja. S pomočjo 

gibanja marsikateri človek lažje doseže občutek notranjega ravnovesja, zadovoljstva in 

povezanosti z naravo. Šport pozitivno vpliva na samopodobo in občutek lastne 

vrednosti.  

Šport je lahko pomemben dejavnik socialnega življenja človeka. Omogoča mu, da se 

zabava v družbi z drugimi, sklepa poznanstva in prijateljstva ter se vključi v del 

skupine, kjer ima različne socialne vloge, saj mu vsaka na svoj način prinaša izkušnje, 

ki mu koristijo v drugih življenjskih situacijah. Lahko je udeležen kot aktiven igralec, 

trener, sodnik, organizator, gledalec, navijač. Uči se sodelovati, povezovati, stremeti k 

skupnemu cilju, biti strpen, upoštevati pravila, podrejati vodji, doživljati zmage, 

prenašati poraze. 

Gibanje in udejstvovanje v športnih dejavnostih je še posebej pomembno za otroke. Že 

od najzgodnejših razvojnih obdobij poteka psihosocialni razvoj v tesni prepletenosti z 

razvojem motorike in gibanja. Motorične funkcije otroku omogočajo lastno aktivnost, 

odzivanje navzven, iniciativnost, prakticiranje, eksperimentiranje in pridobivanje 

številnih drugih izkušenj, ki so nujno potrebne pri procesu individualizacije in zdravem 
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kognitivnem, čustvenem in socialnem razvoju. Tega se zavedajo tudi starši, saj izkušnje 

kažejo, da se velika večina otrok vključuje v vsaj eno športno dejavnost. Starši menijo, 

da je šport vir otrokove zabave, ugodno pa vpliva tudi na razvoj otrokovega značaja in 

fizične pripravljenosti (Peljhan, 2009). 

Vpliv športa na razvoj osebnosti potrjujejo tudi številne raziskave. Športniki se od tistih, 

ki se s športom ne ukvarjajo, razlikujejo v več osebnostnih potezah. Na splošno so bolj 

ekstravertirani, bolj storilnostno naravnani in čustveno stabilnejši. Imajo večjo potrebo 

po dražljajih, lažje prenašajo frustracije, se znajo bolje soočati s težavami in imajo 

nasploh boljšo samopodobo. V družbi se dobro znajdejo in so bolj komunikativni. Imajo 

visoko motivacijo, pri doseganju cilja so samodisciplinirani in sposobni prevzemati 

odgovornost (prav tam). 

V Sloveniji se pri obravnavi športne dejavnosti ljudi s posebnimi potrebami uporabljajo 

različna poimenovanja, kot so prilagojena športna dejavnost, invalidski šport, šport in 

rekreacija invalidov, šport za prizadete, pa tudi šport gibalno oviranih, paraolimpijske 

igre, olimpijske igre gluhih, specialne olimpijske igre idr. Z naštetimi izrazi si 

prizadevamo opredeliti raznovrstno, zapleteno in zahtevno dogajanje v športnem 

udejstvovanju, vezanem na prizadetost različnih vrst in stopenj (Vute, 1999). 

 

1.2.5.1 Vključevanje gibalno oviranih v gibalne dejavnosti in pouk športa 

 

»Sprejetje zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v redne programe šolstva 

po načelu »enake možnosti za vse« zahteva od učitelja pri športni vzgoji veliko 

dodatnega dela in izobraževanja, saj je odgovoren za preverjanje in ocenjevanje 

napredka v izdelanem individualnem programu, kar pa zahteva nekatera dodatna znanja 

iz medicine, pedagogike, didaktike …  

Učitelj, ki gibalno oviranega otroka poučuje šport (razredni učitelj, športni pedagog, 

specialni pedagog) mora za tega učenca izdelati individualiziran program, ki je skladen z 

njegovimi razvojem in možnostmi za doseganje ciljev (po posvetovanju z zdravnikom). 

Gibalna oviranost ni razlog za oprostitev od programa športa, čeprav so po šolski 

zakonodaji lahko učenci opravičeni sodelovanja pri posameznih oblikah pouka. Šport 

lahko predstavlja pomembno sredstvo kinezioterapije in rehabilitacije« (Filipčič, 2009).  
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Lamovec (2006) ugotavlja, da je gibalno oviranih otrok po uvedbi Zakona o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, ki se šolajo v rednih osnovnih in srednjih šolah, več kot 

prej.  

Vendar je narejena raziskava med učitelji, ki so imeli v svojih šolah gibalno ovirane 

otroke, pokazala, da nimajo dovolj znanja za delo s takimi učenci in da opravičevanje 

zaradi  

različnih razlogov s starostjo otrok narašča (do srednje šole so ponavadi že vsi 

popolnoma opravičeni športa). Velika večina učiteljev je v anketi tudi ugotovila, da 

nimajo ustreznih znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami in si je želela taka znanja 

pridobiti (Lamovec, 2006). 

 

Vsi se zavedamo, da s sodelovanjem pri športu otroci pridobijo delovne navade, 

vztrajnost, se navajajo na sodelovanje s sošolci, kjer se naučijo, da le ob dobrem 

sodelovanju dosežejo želen uspeh. Ne smemo dopustiti, da zaradi posameznikovih 

specifičnih primanjkljajev odvzamemo navade za zdravo in polno življenje, ki jih 

privzgajamo s športom. Za gibalno ovirane osebe je prisotnost teh veščin bistvenega 

pomena, saj se morajo v življenju pogosteje izkazati kot ostali vrstniki (prav tam). 

 

Filipčič (2009) navaja, da integracija/inkluzija otrok s posebnimi potrebami v redne 

osnovne šole in s tem tudi k pouku športa pomeni, da imajo vsi učenci možnost 

sodelovanja, odvisna pa je od funkcionalne sposobnosti učenca, narave športne 

dejavnosti, možnosti za vadbo in izbire dejavnosti po lastni želji (za gibalno ovirane). 
 

Lamovec (2006) želi, da bi bili gibalno ovirani učenci deležni tudi pouka športa ter da bi 

jih peljali tako na športne dneve kot na ekskurzije, šole v naravi in druge dejavnosti. S 

pomočjo športa namreč pridobijo delovne navade, vztrajnost, se navajajo na sodelovanje 

s sošolci, kjer le ob dobrem sodelovanju dosežejo želen uspeh, privzgajamo jim navade 

za zdravo in polno življenje; vse to je preveč pomembno, da določen odstotek otrok tega 

ne bi bil deležen. 
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Ko pogledamo učni načrt, ugotovimo, da pravzaprav ni veliko vsebin, ki smo jih 

»črtali«, je pa veliko prilagoditev, ki upoštevajo širok spekter gibalno ovirane 

populacije. Vedeti namreč moramo, da je ta populacija otrok izredno heterogena in ni 

mogoče enoznačno postaviti pravil zanje, tako da morate dobro poznati tako otrokovo 

diagnozo kot stopnjo njegove gibalne oviranosti. 

Težje gibalno ovirani uporabljajo voziček na ročni pogon in z njimi lahko izvajamo 

večino šolskega programa; kot odrasli so to lahko uspešni tekmovalci v atletiki, košarki 

na vozičkih, namiznem tenisu … Pri teh otrocih morate biti pozorni na možnost 

poškodb (zlomi, rane, omrzline) ter poskrbeti, da bodo zaradi inkontinence urejeni. 

Otroci s težjimi diagnozami bodo imeli lahko več težav, vendar pa se bodo lahko še 

vedno ukvarjali s precej širokim naborom vsebin: z atletiko (meti), plesno 

improvizacijo, pri gimnastiki bodo verjetno izvajali le gimnastične vaje, s športnimi 

igrami (pri odbojki bodo žogo bodisi le lovili in jo metali, ali pa bo žogo zamenjal 

balon), plavanjem (tudi težje gibalno ovirani učenci in učenke se vsako leto udeležijo 

državnega prvenstva v plavanju), jahanjem, namiznim tenisom, badmintonom … 

 

Tudi najtežje gibalno ovirani otroci se lahko vključijo k pouku športne vzgoje, čeprav 

so povsem odvisni od pomoči drugih. Seveda je izbira primernih športnih panog močno 

zožena, pa vendar: njihova glavna športna igra je hokej na vozičkih, ki se je nikoli ne 

naveličajo, prav rada pa ga igrajo tudi nekatera dekleta. Z malo spodbude pri otrocih ali 

lastne ustvarjalnosti pa se boste spomnili še kake svoje igre ali pa boste katero 

prilagodili. Pri manjših otrocih je namreč veliko elementarnih, moštvenih in štafetnih 

igric, kjer lahko sodelujejo prav vsi otroci. 

 

Ko načrtujemo program športa v šoli, moramo poznati tako stopnjo prizadetosti kot 

otrokovo diagnozo. Na splošno velja, da krepimo sposobnosti, ki so ohranjene, 

pomembno pa je tudi, da pridobimo informacije o morebitnih kontraindikacijah, 

nevarnostih (ozebline, zlomi, alergije ipd.). Poseben problem v tem trenutku predstavlja 

izobraževanje: učitelji, ki delajo v centrih in zavodih in nimajo ustrezne defektološke 

izobrazbe, so se dolžni dokvalificirati (Lamovec, 2006). 
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»Večini težje gibalno oviranih otrok pri pouku pripada spremljevalec. Spremljevalec 

skrbi, da otrok lahko nemoteno sledi poteku pouka. To pomeni, da mu pomaga pri 

organizaciji dela, pri pisanju in manevriranju po prostoru. Taka pomoč temu otroku 

omogoča šolanje v rednih oblikah vzgoje in izobraževanja. Slaba stran spremljevalca pa 

je lahko posledično naučena nemoč, saj ima ves čas nekoga, ki skrbi za zanj in v času 

mladostništva lahko to precej dodatno načne samopodobo. Glede funkcioniranja celotne 

skupine gibalno oviran učenec prav tako predstavlja posebnost. Sošolci postanejo veliko 

bolj odprti, strpni in pripravljeni pomagati, sploh če so skupaj že od začetka šolanja. 

Prav tako lahko prisotnost gibalno oviranega učenca s pridom uporabimo pri športni 

vzgoji. Obstaja veliko inkluzivnih iger, kjer celotna skupina deluje brez uporabe nog. 

Če imamo možnost, naj invalidski voziček preizkusijo vsi sošolci; sploh pri gibanju v 

težjih situacijah. Tako bodo lažje razumeli možne zaplete v kasnejšem času šolanja« 

(Kersič Dimic, 2005).  

 

Peljhan (2009) v nadaljevanju razlaga, zakaj je šport je za gibalno ovirane osebe še 

posebej pomemben.  

Neizpodbitno dejstvo je, da doživijo otroci z gibalno oviranostjo v življenju veliko 

negativnih izkušenj, poleg tega pa so zaradi telesa, ki jim ne služi tako kot ostalim 

otrokom, prikrajšani za marsikaj pozitivnega. 

V športu se zrcalijo številne značilnosti družbe, a vendarle ta ostaja samo igra, ki je 

določena s strukturo pravil. To predstavlja vir številnih možnosti za otroka z gibalno 

oviranostjo. Pravila lahko spreminjamo in prilagajamo tako, da se bo otrok z gibalno 

oviranostjo lahko integrirano z drugimi, na enakovredni osnovi, vključil v igro, pri tem 

pa sama igra ne bo prav nič izgubila na vrednosti, atraktivnosti in zabavnosti. Pomen 

ukvarjanja invalidov s športom potrjujejo tudi raziskave. Te kažejo, da so invalidi 

športniki, v primerjavi s tistimi, ki se v šport ne vključujejo, s kvaliteto svojega življenja 

bolj zadovoljni. V odnosu do sebe in svojega okolja so bolj samozavestni, imajo boljšo 

samopodobo in višjo stopnjo samospoštovanja. Tveganje, da bodo razvili negativne in 

neučinkovite mehanizme reševanja problemov, postali zavrti, depresivni, zaprti vase in 

čustveno labilni, je ob ukvarjanju s športom pomembno manjše, kot sicer. 
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Pri otroku z gibalno oviro je treba posebno velik poudarek nameniti relativnemu 

napredku. Izhajajmo iz samega otroka, njegovih objektivnih (ne)zmožnosti in 

predvsem iz njegovega napredovanja glede na predhodno stanje. To, da opazimo še tako 

majhen napredek, bo otroka navdalo s srečo, zadovoljstvom in zmagoslavjem ter bo 

pozitivno vplivalo na njegovo samospoštovanje. 

Ena od možnosti je tudi tako imenovani »invalidski šport«, ki ima razvite posebne 

športne discipline, ki so prilagojene funkcionalnim zmožnostim sodelujočih. Nekatere 

so razdeljene po kategorijah, v katere se združujejo športniki z enako stopnjo telesne 

okvare. Tovrstni šport, v katerem sodelujejo izključno invalidi, lahko presega 

rekreativno raven in je razvit do vrhunskega športa. Tekmovanja se odvijajo tudi na 

nivoju olimpijskih iger vsake štiri leta (Peljhan, 2009). 

 

1.2.6 Opis plesa na vozičkih 

 

Wheelchair dancing je zvrst plesa, kjer se v ritmih glasbe zavrtijo plesalci, od katerih so 

nekateri na invalidskem vozičku. Izbira zvrsti glasbe je popolnoma svobodna, lahko se 

zakoraka v standardne ali latinskoameriških plese, ljudski ples, rock'n' roll ali pa v 

sodobni, izrazni ples. 

Pleše se lahko v paru ali v skupini. Plesni par je lahko sestavljen iz enega plesalca na  

invalidskem vozičku in soplesalca, ki hodi. Takemu plesnemu paru pravimo kombi par. 

Lahko pa je sestavljen iz dveh plesalcev, kjer sta oba na invalidskem vozičku, takemu 

plesnemu paru pravimo duo par. Včasih pa se zapleše tudi v skupini, kjer ni treba imeti 

soplesalca. 

Ples na vozičkih je namenjen prav vsem ljudem, ki si želijo plesati, se družiti ali pa 

narediti nekaj dobrega za svojo dušo in telo. Udeležijo se ga lahko tako mladi kot tudi 

tisti v zrelejših letih. Plešejo lahko tako ljudje, ki uporabljajo noge v vsakdanjem 

življenju kot tisti, ki imajo namesto nog kolesa. Ne glede na to, kakšno oviranost ima 

posameznik, zagotovo lahko zapleše. Potrebuje le veselje do plesa in veselje do 

druženja s prijetnimi ljudmi. 
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1.2.6.1 Zgodovina športnega plesa na invalidskih vozičkih 

 

Ples na vozičkih, s tujko »wheelchair dancing«, je v svetu že dobro poznan. Na 

Nizozemskem se vse od leta 1975 razvija v zvrst in se počasi, a uspešno širi po vsem 

svetu. Nizozemska je postavila pravila tekmovanja in uredila izobraževanja učiteljev, 

kmalu pa so se ji pridružile države članice Evropske unije. Takšna vrsta plesa je osvojila 

tudi Avstralijo, Mehiko, Združene države Amerike ter Južno Afriko. Slovenija se jim je 

pridružila osem let nazaj. 

 

Prvi začetki plesa na invalidskih vozičkih izvirajo s Švedske iz leta 1968. Pionirka plesa 

na invalidskih vozičkih je bila Els-Britt Larsson, ki je tudi sama uporabljala invalidski 

voziček. Leta 1975 je bilo na Švedskem organizirano prvo tekmovanje, kmalu za tem pa 

so začeli tekmovanja organizirati po vsem svetu. Leta 1977 je bilo na Švedskem prvo 

mednarodno tekmovanje v športnem plesu na invalidskih vozičkih. Okrog leta 1980 pa 

je bilo ustanovljenih več društev plesa na invalidskih vozičkih v različnih državah, med 

njimi tudi na Nizozemskem, kjer so leta 1981 začeli izobraževati plesne učitelje plesa na 

invalidskih vozičkih. Leta 1985 je bilo organizirano prvo neuradno evropsko prvenstvo 

v latinskoameriških in standardnih plesih na Nizozemskem. V letu 1998 je bilo na 

Japonskem organizirano prvo svetovno prvenstvo Mednarodnega paraolimpijskega 

komiteja.   

Tega leta je športni ples na invalidskih vozičkih tudi postal panoga Mednarodnega 

paraolimpijskega komiteja, a danes ni del paraolimpijskih iger. Leta 2006 so na 

svetovnem prvenstvu v plesu na invalidskih vozičkih na Nizozemskem prvič predstavili 

duo – ples dveh vozičkov (Hugten, Hullu, 2009). 

 

1.2.6.2 Tekmovanja plesa na vozičkih  

 

V nadaljevanju opisujemo, kako poteka tekmovanje plesa na vozičkih  

(ipc-wheelchairdancesport.org). 

Latinskoameriški in standardni plesi na invalidskih vozičkih pokrivajo področje, ki ni 

kulturno specifično. Ker so plesi tekmovalne narave, so tekmovalna pravila povsod po 

svetu enaka. Pravila športnega plesa na invalidskih vozičkih določajo, kaj se sme 

izvajati in v katerem razredu smejo plesalci plesati glede na stopnjo invalidnosti. 
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Vključujejo pa tudi pravila latinskoameriških in standardnih plesov Svetovne plesne 

zveze.  Zelo dobro organizirane delavnice in tekmovanja ima na področju invalidnih 

oseb zahodna Evropa. Na tekmovanju na Nizozemskem sta prvič skupaj plesali dve 

plesalki na invalidskih vozičkih ali pa plesalec/-ka na invalidskem vozičku s hodečim 

soplesalcem oziroma soplesalko. Takšni sta tudi tekmovalni kategoriji za svetovni pokal 

v športnem plesu na invalidskih vozičkih.  

 

Tekmuje se v različnih kategorijah glede na  

 intenziteto poškodbe ali bolezni (kategorija 1 in 2),  

 plesni par (combi − soplesalec/-ka je hodeč/-a ali duo − oba plesalca sta na 

vozičku), 

 plesno znanje (debitanti, amaterji, »hoch klass« ter profesionalci oz. »selective 

klass«) in 

 plesno zvrst (standard, latinskoameriški plesi) − med standardne plese spadajo: 

angleški valček, tango, dunajski valček, počasni fokstrot in quick step; med 

latinskoameriške plese pa: samba, cha cha cha, rumba, paso doble in jive. 

 

 

Seveda je treba upoštevati, da so plesalci na vozičku različno gibalno ovirani. Glede na 

svoje fizične sposobnosti plesalec uporablja električni ali navadni voziček. Plesalci 

morajo opraviti poseben kvalifikacijski test, kjer jih ocenjujejo po petih kriterijih: 

zmožnosti poganjanja in ustavljanja vozička, potisni moči, spretnosti rok, ko plesalec ne 

potiska vozička (biti mora sposoben popolne iztegnitve roke in biti sposoben 

nadzorovati gib) ter stopnji kontrole zgornjega dela telesa. 

Plesalec lahko dobi največ dvajset točk. Če doseže več kot 14 točk, je uvrščen v drugo 

kategorijo, kar pomeni, da je manj gibalno oviran. Bolj gibalno ovirani so uvrščeni v 

1. kategorijo. 

Test mora biti opravljen pod nadzorom dveh strokovnjakov. Plesalci na električnem 

vozičku so vedno uvrščeni v 1. kategorijo.   

Razdelitev v te razrede je odvisna od plesalčeve tehnike in znanja, saj sta od tega 

odvisna tudi število plesov in strogost pri ocenjevanju. 
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Debitanti: 

 angleški valček, 

 quick step, 

 samba. 

 

Amaterji: 

STANDARDNI PLESI: 

 angleški valček,  

 dunajski valček,  

 tango,  

 quick step. 

LATINSKOAMERIŠKI PLESI: 

 samba, 

 cha-cha, 

 rumba, 

 jive.

 

»Hoch klass« je razred, ki je bil ustanovljen šele pred kratkim. Plesalci v tem razredu 

imajo enako število plesov kot profesionalci, v ta razred pa so umeščeni, če njihovo 

znanje ni na nivoju profesionalcev, če je gibalna oviranost plesalca na vozičku prevelika 

ali če plesalka na vozičku ne najde moškega soplesalca, saj je pri plesu na vozičkih 

zaradi na splošno velikega primanjkljaja hodečih plesalcev v nižjih razredih dovoljeno, 

da ženska pleše z žensko, pri profesionalcih pa to ni dovoljeno. 

 

Profesionalci: 

STANDARDNI PLESI: 

 angleški valček, 

 tango, 

 dunajski valček, 

 slow foks, 

 quick step. 

LATINSKOAMERIŠKI PLESI 

 samba, 

 cha-cha, 

 paso doble,  

 rumba, 

 jive.

 

 

Poleg standardnih in latinskoameriških plesov, ki so pri plesu na vozičkih najbolj 

razviti, se je ta razširil tudi na druge plesne zvrsti: 

• freestyle (jazz balet), 

• freeexpresive (izrazni), 

• skupinski plesi, 

• dance ability (hip hop), 

• Country dance. 
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1.2.6.3 Razredi in kvalifikacija na tekmovanjih 

 

Zvrst plesa 

Latinskoameriški: samba, cha cha cha, rumba, paso doble in 

jive 

Standard: angleški valček, tango, dunajski valček, počasni 

fokstrot in quick step 

Kategorija 

 

Combi − soplesalec/-ka vozička je hodeč/-a 

Duo – soplesalca na vozičku  

Formacije: več plesalcev (štiri, šest ali osem parov skupaj 

pleše v formaciji) 

Plesni razredi Začetniki − debitanti, amaterji; selekcija − world cup 

Kvalifikacija 

(tekmovalci so 

razdeljeni glede na 

intenziteto poškodbe 

ali bolezni) 

Kategorija 1 (manj kot 14 točk) 

Kategorija 2 (več kot 14 točk, največ 20) 

 

Tabela 7: Razredi in kvalifikacija na tekmovanjih.
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1.2.6.4  Razvoj plesa na vozičkih v sloveniji 

Plesna skupina Step'n'Roll oz plesni klub ZEBRA 

 

Tudi v Sloveniji se je pojavilo novo področje raziskovanja in ustvarjanja, in sicer 

športni ples na invalidskih vozičkih, to je plesna skupina Step'n'roll, ki je nastala na 

pobudo članov Društva študentov invalidov Slovenije. Ideja o plesnem ustvarjanju se 

jim je porajala kar nekaj časa, vendar pa je pretehtalo dejstvo, da kljub precejšnji 

zasičenosti plesne scene v Sloveniji še niso zasledili ustvarjalcev, ki bi jih prehiteli z 

idejo plesa na vozičkih. Društvo ima rado izzive, zato so slovenski javnosti leta 2005 na 

odru prestavili plesni performans Z.A.N.A.S. To je bilo pionirsko delo na področju 

hkratnega plesnega izražanja ljudi z različnimi oblikami invalidnosti, ki je potekalo pod 

vodstvom perspektivnega slovenskega plesnega koreografa Mihe Krušiča. Po uspehu 

predstave Z.A.N.A.S. so želeli ustvarjati še naprej, ker je bilo občinstvo navdušeno nad 

nečim novim in neobičajnim in ker jih je gnala radovednost, kaj vse se še da ustvariti. 

Tako so se v letu 2006 lotili nove in zaradi interesa mladih še večje plesne produkcije 

Watch out, ki je na nacionalnem in mednarodnem področju požela še večje navdušenje. 

 

Plesno-gledališki produkciji sta zaradi finančne omejenosti doživeli le pet uprizoritev 

celotne predstave in en krajši nastop na podelitvi priznanj najzaslužnejšim na področju 

plesa, ki ga vsako leto organizira Plesna zveza Slovenije. Kljub vsemu je bil Watch out 

deležen tudi priporočila Ministra za kulturo, saj spodbuja h konstruktivnemu 

razmišljanju in je konceptualno zanimiv predvsem za mlade gledalce. V iskanju 

možnosti, da bi svoje delo, v katerem vidijo izziv, ki ponuja neke nove in izvirne 

dimenzije, kljub vsemu približali kar najširšemu občinstvu, so se s ponudbo obrnili na 

RTV Slovenija, kjer so maja 2007 v njihovem studiu posneli celotno produkcijo, ki je 

bila že dvakrat na sporedu nacionalne televizije (Škofic, 2011). 

 

Step'n'roll je nato našel nove zgodbe in vsebine za nove izzive pod vodstvom plesne 

učiteljice Petre Škofic. Nadaljevala je s pripravami na novo plesno predstavo in prvič v 

Sloveniji predstavila tekmovalni ples na vozičkih, saj je bila edina v Sloveniji z licenco 

za poučevanje tovrstnega plesa.  
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Z njeno pomočjo so na tekmovanju na Nizozemskem (Holland dans v Cuijku – največje 

mednarodno tekmovanje, kjer se štejejo točke za svetovni pokal) že prvič, leta 2009, 

osvojili tretje mesto v razredu začetnikov.  

 

Petra Škofic se je kot prva plesna učiteljica iz Slovenije leta 2008 udeležila seminarja za 

wheelchair dancing na Nizozemskem, kjer se je seznanila s to zvrstjo plesa. Popolnoma 

jo je prevzela, zato se je odločila, da bo z dodatnim izobraževanjem in s prakso ta 

čudoviti šport ponesla v našo deželo. V letih 2009 ter 2010 se je udeleževala 

izobraževanj za učitelja plesa na vozičkih (wheelchair dancing) najprej v Angliji, nato 

pa še na Nizozemskem. S tem je pridobila licenco za poučevanje, strokovni naziv in kar 

je najpomembnejše, ogromno znanja in pomoči pri razširjanju plesa v Sloveniji. Vsa ta 

leta je sodelovala z Društvom študentov invalidov Slovenije, kjer je skupino najbolj 

zagnanih študentov pripravljala na nastope in tekmovanja. Ker pri nas tekmovanj še 

niso imeli, so se vsako leto podali na zelo oddaljeno Nizozemsko. Pot se je obrestovala, 

saj so že prvo leto osvojili medaljo, v naslednjih dveh letih pa so jih domov prinesli kar 

deset. 

 

Da pa bi lahko odprla vrata tudi tistim, ki niso več študentje, pa bi vseeno radi zaplesali, 

je v letu 2009 ustanovila Plesni klub Zebra, v katerem so dobrodošli prav vsi željni 

plesa, ne glede na starost ali gibalno oviranost.  

Medtem so ustvarjali novo predstavo z naslovom A res. Z naslovom so želeli povedati, 

da lahko res tudi na vozičkih plešejo in ustvarijo plesno-odrsko predstavo, prvič z 

latinskoameriškimi in standardnimi plesi. Premiera je bila 2. februarja 2010 v Centru 

kulture Španski borci, nato pa je predstava doživela še nekaj ponovitev po Sloveniji (31. 

5. 2010 v Domžalah, 9. 6. 2010 v Krškem in 17. 6. 2010na Vrhniki). 

Po premieri predstave so se morali pospešeno pripravljati na tekmovanje na 

Nizozemskem, kjer so kljub skromnim pričakovanjem domov prinesli kar deset odličij 

in štiri četrta mesta. 
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Kljub nenehnim pripravam na tekmovanje pa so prihodnje leto svoje plesno znanje in 

sanje zopet želeli predstaviti širši slovenski publiki, zato so ustvarili plesno predstavo 

Zapelji me. V sodelovanju z radijskimi voditelji Radia 1 so se 15. decembra v Unionski 

dvorani v Ljubljani predstavili s plesno pravljico na temo Pepelke.  Nastala je razgibana 

in očem všečna, uspešna predstava. Zatem so imeli ponovitev predstave v Cankarjevem 

domu na Vrhniki (16. 6. 2011). 

 

Tretje leto zapored (leta 2011) so se slovenski plesni pari z največjega mednarodnega 

plesnega turnirja za invalide v Nizozemskem Cuijku zopet vračali z izvrstnimi dosežki. 

Skupaj so osvojili kar 5 zlatih medalj, poleg tega pa še 4 uvrstitve na stopničkah. 

Skupina je hitro napredovala, dosegli so že mnogo rezultatov in izvedli kar nekaj 

uspešnih predstav, željni znanja so želeli vedno več, zato so k sodelovanju povabili 

Andreja Novotnyja, profesionalnega trenerja latinskoameriških in standardnih plesov. 

Poglobili so se v pravilno izvedbo plesne tehnike in se celo leto pripravljali na 

tekmovanje. Nato so leta 2012 v Cuijku osvojili dvakrat srebrno, štirikrat bronasto 

medaljo ter trikrat četrto mesto. 

 

Leta 2012 jim je za pravo predstavo zmanjkalo časa, zato so tekmovalne koreografije 

zavili v zgodbo svojih plesnih izpovedi in se 15. 6. 2012 predstavili z zaključno 

produkcijo z naslovom Ko te pete zasrbijo, se kolesa zavrtijo.  

Medtem se je zamenjalo vodstvo kluba in je predsednik postal Klemen Pirman, nato pa 

še Anja Tegelj. S skupnimi močmi so vodili  plesni klub Zebra ter trdo trenirali za 

tekmovanja in predstave.  

V decembru 2012 so v Sloveniji organizirali prvo državno prvenstvo v plesu na 

vozičkih. Glavni trener plesne tehnike in koreograf je postal Andrej Novotny.  

Nova predstava Čarovnik z voza je bila predstavljena v Stari mestni elektrarni 7. in 8. 

novembra 2013. Bila je edinstvena plesna predstava plesalcev Plesnega kluba Zebra s 

sodelovanjem Društva študentov invalidov Slovenije, ki so jo koreografirali Andrej 

Novotny, Klemen Pirman in Anja Tegelj ter z njo ustvarili pravljično popotovanje.  

Tema predstave je, da uničevalen vrtinec odpihne njihovo največjo življenjsko moč – 

sposobnost estetskega gibanja in doživljanja. Pogumno se odpravijo na dolgo pot 

iskanja čarovnika, ki se vije skozi nenavadne dežele. Dežele jazza, salse, tanga in jiva. 
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Na poti iščejo estetiko, eleganco, strast, ritem in poskočnost ... Vse to med samo potjo 

že najdejo, kar jim na koncu razkrije čarovnik.  

Petra Škofic je ob ustanovitvi kluba zapisala verz, sicer v angleškem jeziku, vendar je 

postal moto plesnega kluba Zebra: »Just because you can't walk, it doesn't mean you 

can't dance. Change your life and dance.« Ples ni le gibanje ob glasbi, je nekaj več. 

Preko plesa velikokrat najdemo samega sebe ali pa sorodno dušo. V plesu si dovolimo 

biti to, kar smo, brez razmišljanj o kritikah drugih. Zato si dovolite in zaplešite skozi 

življenje. 

 

1.2.6.5 Nasveti in priporočila za dejavnosti plesa z vozički  
 

Nasvete in priporočila smo prevedli iz interne literature, ki se uporablja na seminarjih za 

izobraževanje trenerjev plesa na vozičkih: Wheelchair Dance (Hugten in Hullu, 2009). 

 

Navadni in električni vozički 

Z navadnega vozička na električnega osebo presedejo, ko z rokami ne more več 

obvladati in poganjati koles. To je odvisno tudi od diagnoze in poškodb roke ali 

komolca. 

Kdor uporablja električni voziček vsak dan, ga kmalu obvlada in se ga nauči dobro 

manevrirati. 

Prednost električnega vozička je, da lahko poenostavimo gibanje. Uporabniki ne 

potrebujejo mišične kontrole in moči. Uživajo lahko v plesu tudi z motoriziranim 

vozičkom. 

Potrebujejo pa več prostora in večji krog pri obratih in manevriranju. Različni gibi so 

lahko oteženi zaradi težje kontrole hitrosti. Problem je tudi, ker voziček potrebuje 

polnjenje baterij, motor se lahko pregreje, pride lahko do zaletavanja v predmete, pa 

tudi težje jih je obvladovati. 

 

Ples v paru z dvema vozičkoma 

Načeloma lahko plešeta skupaj tudi navadni in električni voziček. Naučiti se morata 

kontrolirati hitrost, kje pospešiti ali upočasniti, paziti pri obratih in dati dovolj časa za 

izvedbo. Ker pa je težje in bolj zapleteno, raje uporabimo vozička enake vrste. 
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Ples z električnim vozičkom v paru s hodečim 

V paru z električnim vozičkom ne moremo držati pravilne plesne drže, saj mora plesalec 

z eno roko krmariti voziček. Razdalja med partnerjema more biti večja. Kontakt lahko 

ponazorimo z ruto ali blagom ali se držimo za okvir vozička ali ramo. Vodenje poteka 

preko prej omenjenih pripomočkov in očesnega kontakta. Hodeči plesalec mora narediti 

več osnovnih korakov pri obratih zaradi večje razdalje. Z veliko dodatnimi gibi, pisano 

koreografijo in nasmehom lahko naredimo odličen nastop. 

 

Soočenje z invalidnostjo in pomoč s plesom 

Večkrat se prizadeti od bolezni ali poškodovanci ne želijo vključevati v različne 

dejavnosti. Ples pa jih lahko na lahek in zanimiv način privabi k udejstvovanju. Dobro 

vzdušje in aktivnost jih bosta s pozitivno spodbudo navdušila za ples, da se naučijo 

koreografij. 

 

Pozitiven vpliv plesnih vaj: 

1. prijateljsko vzdušje, 

2. program plesov, 

3. kontakt z drugimi plesalci, 

4. koncentracija in gibanje. 

 

Zbliževanje med partnerji 

Ko je eden od partnerjev na vozičku, je lahko ples dobra terapija za zbliževanje med 

njima. 

 

Problemi: 

1. Poškodovanec je odvisen od partnerja. 

2. Partner čuti odgovornost do njega. 

3. Partner mora biti močen in dober, da ostane ob njem. 

4. Oba sta obremenjena z nenehno nego. 

5. Veliko stvari ne moreta početi skupaj. 

6. Zdravi partner se počuti krivega, ko gre sam med ljudi. 
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Prednosti 

1. Oba se ob plesu lahko sprostita. 

2. Skupaj se učita nekaj novega. 

3. Oba sta učenca v skupini. 

4. Srečujeta nove prijatelje in ljudi v podobni situaciji, s katerimi lahko delita 

izkušnje. 

5. Pridobivata samozaupanje. 

6. Vključevanje v skupino je dobro, saj se počutijo sprejete med prijatelje in 

družino. 

 

Na začetku so vedno težave in potrebnih je nekaj mesecev prilagajanja. Postopoma se 

skupaj navadita, spoprimeta s težavami in zaživita popolno skupno življenje. 

 

Ples v šoli 

V šoli je povpraševanje otrok za ples veliko. Učitelji so navdušeni, da lahko vključijo 

tudi otroke na vozičku, ki lahko sodelujejo in uživajo pri različnih vajah. 

Najprej je potrebna predstavitev, kako začeti in kaj vsebujejo plesne vaje. Občutiti 

morajo, kako se da plesati v vozičku. Začnemo s tehničnimi vajami, plesnimi gibi, z 

dvema vozičkoma, s hodečim plesalcem. Mogoče se bo zdelo težko, zato je treba dobro 

razmisliti, kakšen bo program za ples z vozički. Najbolje je izvesti program v že 

obstoječem oddelku oz. razredu, lahko pa se izvede tudi kot zunajšolska dejavnost, kjer 

pa se vsi med seboj ne poznajo. Otroci izkusijo, kako lahko obvladajo voziček s plesom 

in kaj lahko dosežejo. Pridobijo tudi spoštovanje od drugih otrok.  

 

1.2.6.6  Kako plesati na invalidskem vozičku      
 

Plesna drža 

Drža ni pomembna samo za udeležence, temveč tudi za učitelje plesa na vozičkih. 

Trenerji, ki sedijo, stojijo in se premikajo, dajejo dober zgled in tako odgovorno 

poskrbijo tudi za svoj hrbet. Rezultat so dolga leta brez bolečin v hrbtu. 
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Dobra plesna drža 

Plesni par z dobro držo je opažen in bo dobro ocenjen na tekmovanjih. To velja za vse 

vrste plesov, najbolj pa za standardne, latinske plese in ples na vozičkih. Drža ima 

pomembno vlogo tudi v našem vsakdanjem življenju. To jasno izhaja iz pozitivnih 

lastnosti sproščene pravilne drže, ki so: 

1. zravnano telo in udi, 

2. dvignjene roke v plesno držo, 

3. ramena spuščena navzdol, 

4. širok hrbet in komolci navzven, 

5. dvignjena glava. 

 

Dobra drža ščiti in poudari dobre lastnosti in energijo, možnost za poškodbe pa je 

manjša. 

Trebušne in hrbtne mišice pomagajo pri ravnotežju. Pri dobri ravni drži vse mišice 

delujejo pravilno in niso niti preveč raztegnjene niti preveč ohlapne. Če je drža ohlapna, 

mišice niso uravnotežene in delujejo preveč ali premalo, to pa lahko povzroči neugodje. 

Pravilna drža hrbtenice pripomore k lažjemu premikanju udov v pravilno pozo. Ravna 

hrbtenica daje največ možnosti za prosto dihanje. Pravilen ritem dihanja je pomemben 

faktor pri tem, da lahko plešemo in smo lahko sproščeni. 
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Učenje dobre drže 

1. Postavite se ob steno. Pete naj bodo 20−30 cm od stene. Poskusite stati ravno ob 

steni. Potisnite medenico in zadnjico naprej, da bo ravna s steno, brez krčenja 

kolen. Ramena in glava morajo biti ravno ob steni. To vajo lahko dobro izvajamo 

tudi v sedečem položaju, a mora biti medenica močno potisnjena nazaj ob steno.  

2. Poskusite sedeti na vozičku, ne da bi se s hrbtom naslanjali na naslon, s tem da 

poskušate obdržati raven hrbet in glavo. 

3. Postavite se ob ogledalo in kontrolirajte držo glave in ramen, brada naj bo 

spuščena. Premaknite roke, a pri tem naj ostanejo ramena spuščena.   

Trebušne, hrbtne in zadnjične mišice trenirajte tako, da ležite na hrbtu. Izmenično 

dvigujte kolena proti prsnemu košu. Dvignite obe koleni in medenico upognite 

nazaj. Močno jo pritisnite ob tla in se primite za kolena. Skrčena kolena premikajte 

levo in desno. Dvignite kolena in obrnite medenico nazaj ter dvignite boke. 

Dvignite obe nogi in se dotaknite stopal. Premikajte nogi naprej in nazaj. Sedite z 

dvignjenimi nogami. Dotikajte se tal na vaši levi in desni strani za sabo. Postavite 

se na vse štiri in iztegnite levo roko in desno nogo. Potem zamenjajte. Ne dvigujte 

rok in nog previsoko. Ulezite se na bok in dajte roke za hrbet. Dvignite glavo in 

ramena. V istem položaju dajte roke za ušesa in dvignite glavo in roko, stegnite 

noge in jih izmenično dvigujte. Vse te vaje ponavljajte približno 20 minut.  

4. Čim večkrat med dnevom kontrolirajte svojo držo. To bo težko, vendar začnite s 

tem, da jo zadržite pol minute. Bolj kot boste vadili, lažje bo. Sčasoma bo drža 

postala nekaj normalnega in potem bo ta vedno ostala dobra, kar pa je tudi bistvo.  
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1.2.6.7  Kostumografija 
 

Vedno je treba dobro razmislit, kaj potrebujemo, da bo kostumografija primerna za našo 

predstavo ali plesni nastop. Včasih se je bolje držati načela »manj je več«, večkrat pa je 

treba vložiti veliko truda, denarja in pretiravati s kostumi in dodatki. Veliko pa je 

odvisno od razpoložljivega materiala oz. denarja. 

  

Nasveti za obleke – kostume za osebe na vozičkih 

1. Nekateri so lahko zelo nesamozavestni pri izbiri oblačil. 

2. Paziti moramo, da se navadijo na oblačila. 

3. Pomagati jim moramo pri preoblačenju. 

4. Oblačila naj bodo skupinsko enotna. 

 

Izbira oblačil 

Paziti je treba, da se plesalci v oblačilih dobro počutijo, saj drugače ne bodo mogli 

dobro nastopati, če se bodo počutili nelagodno in osramočeno. Ker se mogoče ne 

morajo pogledati v ogledalu, jim moramo dati dovolj pohval in se potruditi za ugodje in 

samozavest. 

 

Prilagajanje oblačil 

Material naj bo iz mehkega in raztegljivega blaga, da ne povzroča draženja kože in 

težjega preoblačenja. 

Nasveti: 

1. Invalidi naj pomagajo pri odločitvah. 

2. Dolžino krila je treba prilagoditi sedečemu, ne stoječemu položaju. Zadnja stran 

hlač naj ima višji pas, sprednja stran krila ali hlač pa naj bo daljša. 

3. Elastike in gumbi z velikimi zaponkami olajšajo oblačenje. 

4. Ponči so priporočeni. 

5. Čez stopala lahko namestimo grelce nog, ki zakrijejo stopala in preprečijo 

podhladitev. 

6. Dobri čevlji ali škornji popravijo nepravilne postavitve nog. 

7. Vreče, ki zaobjamejo noge in spodnji del telesa, preprečujejo ohlajanje. 
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Pomoč pri preoblačenju 

Plašči, srajce in puloverji: Najprej je treba obleči rokave, šele nato pa potegniti obleko 

čez glavo. Slačimo v nasprotnem vrstnem redu. Da preprečimo zatikanje prstov, osebo, 

ki jo oblačimo, primemo za roko. 

Hlače in krila: Najprej vstavimo noge, nato kar se da hitro potegnemo oblačilo 

navzgor. Medtem moramo osebo dvigniti, če tega ne more storiti sama. 

Čevlji: Čevlji morajo biti prave velikosti in ko jih obuvamo, moramo nogo vanje 

potisniti preko pritiska na koleno. Paziti je treba na osebe, ki ne čutijo spodnjih okončin, 

da jih pazljivo oblačimo in da jih ne zebe. 

Skupinsko oblačenje: Težko bo uskladiti dobra, lepa in udobna oblačila za vse, kar pa 

je nujno potrebno. Priporočljivo je uskladiti barve kluba in obleko, vendar moramo 

paziti, da ne pride do nenavadnih kombinacij barv. 

Nemogoče je, da bi vsi imeli enake vozičke, lahko pa se jih enako okrasi ali na njih 

napiše ime kluba. Vedno pa morajo biti čisti in svetleči. 
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2 OPREDELITEV PREDMETA IN PROBLEMA RAZISKAVE 

 

Namen magistrske naloge je raziskati, ali se v drugem razredu osnovne šole s plesnimi 

vsebinami, ki so tudi v učnem načrtu pri glasbeni umetnosti in športu, z otroškimi, 

ljudskimi in družabnimi plesi ter s socialno-gibalnimi igrami in ustvarjalnim gibom 

izboljša gibalne sposobnosti in socialne odnose učencev ter omogočiti boljšo integracijo 

gibalno oviranih učencev, ki so pogosto iz teh gibalnih dejavnosti izločeni. 

Problem naloge je ugotoviti, ali redna plesna vadba razvija socialne in gibalne 

sposobnosti otrok, krepi skrb za zdravje, povečuje količino telesne vadbe, omogoča 

izražanje pozitivnih občutkov ob plesu in glasbi in bolje vključi gibalno oviranega v 

oddelek. Pri gibalno oviranih pa je namen preveriti njihov napredek pri plesnem 

udejstvovanju. 

 

Pred začetkom izvajanja raziskave sem preverila izenačenost proučevane in primerjalne 

skupine v gibalnih sposobnostih, v skrbi za zdravje in v izražanju občutkov ob plesu in 

glasbi. Na obeh osnovnih šolah smo razreda z gibalno oviranima učencema testirali za 

športnovzgojni karton, izpolnjevali anketne vprašalnike in naredili sociogram. Po štirih 

mesecih sem s ponovnim testiranjem preverila, ali se bodo med učenci razredov, v 

katerih smo izvajali plesne delavnice, in med tistimi, v katerih plesnih delavnic nismo 

izvajali, pojavile razlike v gibalnih sposobnostih, skrbi za zdravje, odnosu do plesa in v 

socialnih odnosih med učenci. 

Cilj plesa na vozičkih je premagovanje predsodkov današnje družbe do ljudi s kakršno 

koli telesno oviranostjo in prispevek k boljši kakovosti življenja plesalca.  
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3 CILJI RAZISKAVE 

 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

Cilj 1: Preveriti vpliv plesnih delavnic na gibalne sposobnosti otrok v drugem razredu. 

Cilj 2: Ugotoviti, ali so plesne delavnice vplivale na boljšo skrb za zdravo življenje in 

povečano telesno vadbo. 

Cilj 3: Ugotoviti, ali so plesne delavnice vplivale na zadovoljstvo in pozitivne občutke 

do plesa.         

Cilj 4: Ugotoviti, v kolikšni meri metode plesnogibalne delavnice vplivajo na vključitev 

gibalno oviranega otroka v oddelek. 

 

 

Cilj kvalitativnega dela raziskave je ugotoviti, kako plesne delavnice vplivajo na 

gibalno oviranega učenca, in sicer:  

 ugotoviti razvijanje gibalne koordinacije gibalno oviranega pred in po plesnih 

delavnicah;  

 ugotoviti razvijanje plesne ekspresivnosti (očesni stik, mimika, celostna telesna 

komunikacija) gibalno oviranega pred in po plesnih delavnicah; 

 ugotoviti spretnost uporabe invalidskega vozička in telesne aktivnosti pred in po 

plesnih delavnicah; 

 ugotoviti gibanje delov telesa usklajeno z glasbo pred in po plesnih delavnicah; 

 ugotoviti napredovanje ustvarjalnosti in zmožnosti plesnega improviziranja pred 

in po plesnih delavnicah. 
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4 HIPOTEZE 

 

Skladno s postavljenimi cilji smo opredelili naslednje hipoteze: 

 Hipoteza 1: V proučevani skupini učencev drugega razreda se bodo pojavljale 

razlike pred in po plesnih delavnicah glede njihovih gibalnih sposobnosti.  

 Hipoteza 2: Med proučevano in primerjalno skupino učencev drugega razreda se 

bodo pojavljale razlike v skrbi za zdravo življenje in v količini telesne vadbe. 

 Hipoteza 3: Med proučevano in primerjalno skupino učencev drugega razreda se 

bodo pojavljale razlike v izražanju občutkov do plesa.  

 Hipoteza 4: Plesno gibalne delavnice bodo pozitivno vplivale na vključitev 

gibalno oviranega učenca v oddelek. 
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5 METODE 

5.1  VZOREC  

Akcijska raziskava je potekala po načelih kvantitativnega raziskovanja. Izbrala sem dva 

druga razreda iz okolice Ljubljane, kjer sta v redni program osnovne šole vključena tudi 

gibalno ovirana učenca na invalidskem vozičku.  

V vseh štirih razredih je okoli 25 učencev, torej vzorec zajema 100 učencev.  

V raziskavo sta bili vključeni tudi dve študiji primera, in sicer invalidna učenca, ki sta 

vključena v proučevano skupino. Učenca imata različno gibalno motnjo: cerebralno 

paralizo in mišično atrofijo. Učenec s cerebralno paralizo je bolj gibljiv, sedi na 

navadnem invalidskem vozičku in se plazi po tleh, učenec z mišično distrofijo pa je 

omejen na električni voziček. 

Sodelovanje je potekalo ob prostovoljni odločitvi, saj so bili vsi seznanjeni z namenom 

in meritvami raziskave, kar so starši s podpisom potrdili. 

Vzorec je bil sestavljen iz dveh podvzorcev: 

- 50 učencev, iz dveh različnih OŠ, ki so sodelovali pri plesnih delavnicah – 

PROUČEVANA SKUPINA. 

- 50 učencev, iz dveh različnih OŠ, ki v plesnih delavnicah niso sodelovali – 

PRIMERJALNA SKUPINA. 

 

 

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na spol in skupino. 
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V proučevani skupini je bilo nekaj več dečkov (54 %) in manj deklet (46 %), v 

primerjalni skupini pa ravno obratno, saj je bilo več deklet (54 %) kot fantov (46 %).  

  

 

Graf 2: Struktura vzorca glede na način bivanja. 

 

Zanimalo nas je, kje preživijo učenci popoldneve, saj to odraža njihovo gibalno 

aktivost. 

Skoraj vsi (91 %) iz obeh skupin ostanejo v podaljšanem bivanju, kar je lahko zelo 

pozitivno, saj se otroci v skupini raje gibljejo in igrajo različne gibalne igre (lovljenje, 

skrivalnice …). Le 9 % učencev pa je po pouku v varstvu doma ali pri sorodnikih.
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5.2  Postopek zbiranja podatkov 

 

V dveh drugih razredih osnovne šole sem štiri mesece izvajala plesne delavnice, ki so 

obsegale prilagojene socialno-gibalne  igre, ustvarjalni gib, otroške, ljudske in družabne 

plese. Poudarek je bil na gibanju z glasbo in aktivnim vključevanjem gibalno oviranega 

učenca v skupino. Zbiranje podatkov je potekalo pred in po štirimesečnih plesnih 

delavnicah, s pomočjo strukturiranih kvantitativnih tehnik.  

Izvajanje plesnih delavnic je potekalo v času pouka med športom ali glasbeno 

umetnostjo v obdobju štirih mesecev, enkrat do dvakrat tedensko, v primernem 

prostoru. V dogovoru z učitelji so plesne dejavnosti uporabljali tudi za aktivni odmor in 

med podaljšanim bivanjem ter ob dani glasbi plesali tudi doma. 

Prva meritev je bila izvedena februarja 2015 in druga, končna meritev junija 2015. 

Meritve za športnovzgojni karton smo izvedli s pomočjo športnih učiteljev in 

razredničarke, da je testiranje potekalo hitreje in bilo pod strokovnim nadzorom. 

Gibalno ovirana učenca sem ocenjevala pri plesni dejavnosti na prvi in zadnji plesni vaji 

s pomočjo kontrolne liste. 

Anketiranje smo izvedli skupinsko v razredu, kjer sem razložila posamezna vprašanja, 

ki so jih nato zapisali v anketni vprašalnik. Pomoč je bila potrebna tudi zaradi nekaterih 

slabših bralcev. 

Sociogram je s pomočjo mojih zastavljenih vprašanj izvedla razredničarka pred mojim 

prihodom in nato smo testiranje ponovili skupaj, ob koncu plesnih dejavnosti. 

Vse zbrane podatke sem nato obdelovala po različnih metodah, ki bodo predstavljene v 

nadaljevanju. 
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5.3 PROGRAM PLESNIH DELAVNIC 

5.3.1 Cilji posameznih delov treninga 

 

Ogrevanje: 

 prebujanje in sproščanje, 

 razvijanje ustvarjalnosti in 

izvirnosti, 

 razvijanje glasbenega posluha, 

 sproščanje domišljije, 

 treniranje gibčnosti, moči, 

vzdržljivosti, 

 zavedanje delov telesa in celega 

telesa, 

 medsebojno sodelovanje preko 

dotika, 

 vzpodbujanje telesnega stika, 

 sproščanje napetosti, 

 sodelovanje in povezovanje v 

skupini, 

 predstavljanje in utrjevanje 

geometrije, 

 prostorska orientacija, 

 obvladovanje prostora, 

 ritmičnost … 

 

Ples: 

Cilji plesa v skupini ali v parih:  

 obvladovanje prostora, 

 medsebojno sodelovanje (v skupini 

ali v parih), 

 učenje novih plesnih korakov, 

 ritmičnost, 

 upoštevanje pravil, 

 sodelovanje in povezovanje v 

skupini, 

 prostorska orientacija,  

 koordinacija, 

 medkulturno povezovanje … 

 

Umirjanje: 

 vzpostavljenje stika z drugimi 

preko dotika, 

 uglaševanje, 

 neverbalna komunikacija, 

 umirjanje, 

 povezovanje. 

 

 Opomba: V nadaljevanju so predstavljene različne igre in plesi, ki sem jih 

spoznavala tekom izobraževanj na fakulteti, plesnih tečajih in izobraževanjih in jih 

prilagajala iz raznih literatur, kot na primer: M. Petkovšek, B. Kremžar: 100 + 1 

igra in Novi kratkočasnik, več kot 400 družabnih iger, Kralj (2012), Geršak (2006) 

…  
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Posamezne učne ure po vajah 

1. vaja 
   

SPOZNAVNE USTVARJALNE VAJE:  
Zlogovanje imena: Predstavljamo se tako, da razdelimo svoje ime na zloge (An-ja, 

Ma-ri-ja, Ve-ro-ni-ka) in na dane zloge ploskamo z rokami ali po kolenih. 

Ime + gib: Postavimo se v krog in predlagamo, da se predstavimo s pomočjo giba in 

ritma tako, da povemo svoje ime in pri tem naredimo nek gib (plosk, priklon, zamah, 

tlesk …). Učitelj začne igro s svojim imenom in gibom, nato nadaljujejo ostali v krogu 

in ponavljajo vsa imena z gibi, ki so bila pred njimi in na koncu dodajo še svoje (če je 

otrok preveč, jih učitelj razdeli v dve skupini). 

Ogledala: Otroci se razdelijo v pare. Postavijo se drug proti drugemu. Eden v paru je 

odsev v ogledalu. Drugi, ki mu stoji nasproti, pa gleda sebe v ogledalu. Ko se premakne 

prvi, se premakne tudi tisti, ki je odsev. Po nekaj gibih se vlogi zamenjata. Otroke 

moramo opozoriti, naj njihovi gibi ne bodo prehitri, ker mu odsev ne bo mogel slediti. 

Pri tej vaji lahko opazujemo natančnost otrokovega posnemanja oz. njegovo 

iznajdljivost – ustvarjalnost. 

OTROŠKI PLESI:  

 Kavbojci in indijanci, 

 Žabice. 

UMIRJANJE: Pogovor. 

Snežaki: Snežaki ob mirni glasbi zamrznjeno stojijo, ob prvih sončnih žarkih se 

zbudijo, razmigajo in plešejo z glavo, rokami, boki, nogami ... Ker pa so se preveč 

ogreli in je sonce že premočno, se začnejo čisto počasi topiti in postanejo lužica na tleh, 

kjer počakajo par minut, da se umirijo. 

 

2. vaja – vadba na tleh 

PONOVITEV SPOZNAVNIH USTVARJALNIH VAJ:  

Ime + gib: Postavimo se v krog in predlagamo, da se predstavimo s pomočjo giba in 

ritma, tako da povemo svoje ime in pri tem naredimo nek gib (plosk, priklon, zamah, 

tlesk …). Učitelj začne igro s svojim imenom in gibom, nato nadaljujejo ostali v krogu 

in ponavljajo vsa imena z gibi, ki so bila pred njimi in na koncu dodajo še svoje. 
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OGREVANJE: Gibanje po ritmih: Učencem predvajamo glasbo, ki ima izrazit ritem. 

Začutiti morajo ritem v glasbi in se po njem ustvarjalno gibati. Ko se glasba ustavi, 

obstanejo kot kipi. To jim pomaga, da bolje slišijo ritem, ki se zamenja v glasbi. Ko 

vajo večkrat ponovijo, lahko ugotavljamo, katero žival bi lahko s tem ritmom najbolje 

oponašali. Najprej ritem le poslušajo, mi pa jih vprašamo, katero žival najbolje 

predstavlja. Odločimo se za eno, ki jo nato z značilnim gibom oponašajo. 

OTROŠKI PLESI (na tleh): 

 Ura, 

 Labodje jezero. 

UMIRJANJE: Ples s prijateljem: Na dano glasbo z različnimi ritmi hodijo in plešejo 

po prostoru. Ko se posameznik sreča s prijateljem, se primeta in skupaj malo zaplešeta 

ter nato nadaljujeta pot. 

 

3. vaja  

OGREVANJE: Kača: Učitelj izbere glasbo, ki je blizu učencem, da se lahko z 

ogrevanjem in ustvarjanjem kar najbolje zabavajo. Učenci se postavijo v kolono in prvi 

otrok vodi gibanje, določa ritem, hitrost in velikost prostora, ostali mu sledijo in 

ponavljajo njegove gibe. Vajo ponavljajo, dokler ne pridejo vsi na vrsto. Ta vaja 

povzroči sprostitev, če so otroci preveč zaspani ali nemirni. Gibanje po prostoru in 

izmišljanje novih gibov bo otroke prebudilo in sprostilo, razvijalo ustvarjalnost in 

domišljijo, gibčnost, glasbeni posluh ... 

OTROŠKI PLESI: Ponovimo vse že naučene plese: 

Pot okoli sveta (Urškine plesne igre 1. CD, Urška d. o. o.): Učenci stojijo v koloni en 

za drugim, vodja je lokomotiva, ki usmerja pot po prostoru. Ko v besedilu slišimo: 

»Dunaj, mesto valčkov«, se primejo v parih za roke in se zibajo v ritmu levo in desno z 

rokami ter noge priključujejo eno k drugi (naprednejše: plešejo valčkov kvadrat). Zopet 

tvorijo kolono in vijugajo po prostoru ter na besedilo: »Češka, kjer polka je doma,« 

zopet v parih zaplešejo poskočno polko in skačejo z ene noge na drugo. Ko končajo, 

gredo za lokomotivo v »Moskvo na Kažačok«. Tvorijo krog in počasi brcajo z eno in 

nato še z drugo nogo v prednoženje. Počasi prehajajo v čep in poskušajo brcati. Tvorijo 

lokomotivo in se pripeljejo v domovino Rock'n'rolla. V skupinskem krogu 

izmeničnoizvajajo brce z eno in drugo nogo, kot to počnejo pravi rock'n'roll plesalci.  

Zopet tvorijo vlak in pridejo nazaj domov v Slovenijo. 
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UMIRJANJE: Ples vil: Vsi otroci gredo »spat«, kar pomeni, da se uležejo na tla v 

udoben položaj. Določimo vilo, ki s čarobno paličico ali ruto pleše in zbuja prijatelje. 

Ko se vila dotakne spečega otroka, se ta pretegne in zapleše svoj ples prebujanja in se 

priključi skupini v koloni. Tako počasi zbudijo vse otroke in na koncu vsi skupaj 

ustvarjalno plešejo na dano glasbo. 

 

4. vaja  

OGREVANJE: Ogrevanje bobenčka: Bobenček se želi zabavati in plesati, zato 

ogreje celo telo. Stojimo v krogu in uglasimo najprej svoje prstke z drgnjenjem dlani, 

nato pobobnamo po licih, glavi, ramah in vseh različnih delih telesa do stopal. Nato 

pobobnamo še po sosedovih hrbtih, nežno in ritmično. Svoje telo (bobenček) še 

očistimo (sprostimo) in z rokami vlečemo po celem telesu, nato pa očistimo še soseda.  

OTROŠKI PLESI (ponovimo že znane in se naučimo nove plese):  

 5 majhnih račk, 

 Avto. 

UMIRJANJE: Čmrljev let: postanemo lepi debeli čmrlji in letamo s cveta na cvet. 

Med potjo pozdravimo prijatelje in se zavrtimo z njimi pod roko. Ko prispemo do 

cvetlice, se usedemo nanjo in popijemo njeno medičino (se usedejo na tla in se 

predklonijo do kolen, da raztegnemo nožne mišice po vadbi). 

 
 

5. vaja  

OGREVANJE: Čarovnik: Učitelj je čarovnik, ki svoje otroke začara v različne živali. 

Otroci morajo posnemati gibanje živali, vendar paziti, da se gibajo v pravem ritmu 

(najprej poskusimo brez glasbe). Izberemo glasbo, ki je značilna za karakter živali in jo 

nato otroci prikažejo z značilnim gibanjem. 

Diamant: Učenci se razdelijo v skupine po štiri in tvorijo obliko kara. Vodilni je tisti, ki 

stoji spredaj in si izmišljuje različne gibe. Ostali ga gledajo v hrbet in mu sledijo. Ko se 

obrne v katero koli smer, vodi tisti, ki nato stoji spredaj. 

OTROŠKI PLESI (ponovimo že znane in se naučimo nove plese):  

 gusarji, 

 tri majhne žabice. 
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UMIRJANJE: Meditacija: Učitelj govori zgodbo, kako odletijo z mislimi iz sedanjega 

prostora nad stavbo, med oblake, pod seboj gledajo ceste, hiše, gozdove, reke … do 

morja. Srečajo svoje prijatelje ptice (galebe), se pozdravijo, igrajo … Zopet se vračajo 

po isti poti nad hišami, cestami in rekami do domačega kraja in se spustijo nazaj v 

prostor ter v svoje telo, ki je sproščeno in se počasi začne prebujati. 

 

6. vaja  

OGREVANJE: Gibanje po ritmih: Učencem predvajamo glasbo, ki ima izrazit ritem. 

Začutiti morajo ritem v glasbi in se po njem ustvarjalno gibati. Ko se glasba ustavi, 

obstanejo kot kipi in naredijo čim bolj ustvarjalen kip. Zamenjamo glasbo, da spoznajo 

čim več različnih ritmov in posledično gibanja. 

(Nadaljevanje) Ples likov: Ustvarjalno plešejo na dane ritme in na pavzo obstanejo in 

poslušajo navodilo: oblikuj krog, kvadrat, trikotnik ... Nato uporabimo narisane 

geometrijske elemente, ki jih pogledajo in nato oblikujejo: ravna črta, vijuga, kolona, 

gruča, razpršenost, krog, pravokotnik, kvadrat ... 

Matematika: seštevanje: Učenci se postavijo v račun: 4 + 2 = ? 

Štirje, ki se držijo za rame in še dva, ki se držita za rame. Skupaj se preštejejo in dobijo 

rezultat. Med igro oz. pavzami si vedno izmislimo drugačen račun (odštevanja ne 

uporabljamo). 

OTROŠKI PLESI (ponovimo že znane in se naučimo nove plese):  

 umij zobe in Račke, 

 robotek. 

 

UMIRJANJE: Bil je konjenik: Ob tej pesmi se oponašamo konjske dirke, medtem pa 

z rokami udarjamo po nogah ali z nogo udarjamo v tla ... 

Bil je konjenik, na iskrem črnem 

vrancu, 

jahal je skoz' noč kot blisk in kot vihar. 

Konjeniki, pozor, v dir, galop: 

z eno roko (udarjamo po nogi), 

z obema rokama (udarjamo po nogi), 

z eno nogo (udarjamo ob tla), 

z drugo nogo (udarjamo z obema 

nogama ob tla), 

z glavo (migamo naprej – nazaj), 

z repom (boke premikamo levo – 

desno). 
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7. vaja  

OGREVANJE: Kipi + Poplava, potres, letala + Atomčki: Učenci plešejo na dano 

glasbo. Ko se glasba ustavi, okamnijo in postavijo lep kip. Igro lahko popestrimo tako, da 

med menjavo glasbe, po tistem, ko izberemo najlepši kip, dodamo različna navodila: 

poplava (Zlesti morajo na višje ležeče mesto, da se ne dotikajo tal.) – potres (Postavijo se 

ob steno.) – letala (Uležejo se na tla.) ali atomčki (Kličemo različna števila (2, 3, 4 …) in 

tolikšno, kot je izklicano število, toliko otrok se mora prijeti za roke in jih dvigniti v zrak. 

 

OTROŠKI PLESI (ponovimo že znane in se naučimo nove plese):  

 Mikser. 

1 × 8 Osem korakov naprej po krogu, 

1 × 4 obrat en proti drugem in naredita štiri korake nazaj, 

1 × 4 3× krat udari z nogami v tla in 3× plosk z rokami, 

1 × 4 hodijo skupaj en proti drugemu,  

1 × 8 se zavrtijo pod roko naokoli – vrtiljak, 

1 × 4 zunanji član para se pomakne za eno mesto naprej. 

 

UMIRJANJE: Kača na soncu: Prvi otrok se uleže na tla, drugi se uleže pravokotno na 

njega, tako da mu z glavo leže na trebuh, tretji drugemu položi glavo na trebuh in tako 

naprej, da dobimo kačo, ki skupaj diha, se umiri … Na koncu pa se vsi se smejejo in se jim 

tresejo glave, ki so na trebuhu. 

 

8. vaja  
 

OGREVANJE: Ples barv: Opazujemo barve na oblekah otrok. Tiste barve, ki jih imajo 

na sebi in jih jaz imenujem, lahko plešejo po dvorani, drugi mirujejo. 

OTROŠKI PLESI (ponovimo že znane in se naučimo nove plese):  

 Medvedkov piknik. 

UMIRJANJE: Podvodni mož: Izberemo učenca, ki lovi iz enega dela dvorane, na 

drugega. Loviti mora v različnih gibanjih (hopsanje, plazenje, valjanje, skakanje, po eni 

nogi ...), ko ujame učenca, se mora ujeti na tistem mestu vsesti na tla in brez premikanja (le 

z rokami) loviti mimoidoče, še neulovljene otroke. 
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9. vaja  
 

OGREVANJE: Negativ – pozitiv (delo s partnerjem): Partner naredi gib in se ustavi, ti 

narediš negativno (ne ogledalno) sliko njegove figure. Uporabljaš različne nivoje. Primer: 

obe roki postavim v desno, partner obe v levo, glavo nagnem naprej, partner pa nazaj, z 

levo nogo naprej, on z desno nazaj. 

 

Otroški plesi s petjem: 

 

 BABICA ZIMA 

Prilagojeno po študentki Sanji Trupi. 

Vir: Majhna sem bila in Bansi – Gordana Schmidt in Darinka Bole 

Mira Voglar / melodija: Mira Voglar 

  

PLESNA IN GIBALNA KOREOGRAFIJA 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Babica Zima Z rokami zamahnemo nad glavo v levo in desno. 

z belo glavo kima: Kimamo gor in dol. 

»Kdor obleke nima, Z rokami drsimo po telesu navzdol in gremo v predklon, se 

dvignemo, podlahti malo odročimo. 

naj pri meni se zglasi, S prsti povabiš in z rokami dvakrat pokažemo nase. 

takoj po meri jo dobi. Z rokami drsimo po telesu navzdol v predklon ter se dvignemo. 

Naj pri meni se zglasi, S prsti povabiš in z rokami dvakrat pokažemo nase. 

takoj po meri jo dobi.« Z rokami drsimo po telesu navzdol v predklon ter se dvignemo. 

Siva rogovila Roke prekrižamo na prsih, da se dlani dotaknejo ramen, in se 

nagnemo v levo in desno stran. 

se je oglasila, Stopimo en korak naprej ter razpremo roke v višini pasu. 

milo je prosila: Sklenemo dlani in jih damo na desno in levo lice. 

»Bel klobuček rada bi Roke polagamo na glavo. 

in haljico Z rokami drsimo po telesu navzdol in gremo v predklon ter se  

dvignemo. 

na gumbe tri!« Z rokami izmenično pokažemo 3 majhne gumbe na trebuhu. 

Ponovimo: Bel klobuček rada bi ... 

 

Tabela 8: Bans: Babica Zima. 
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Mali zvonček 

Koreografija prilagojena po študentki Katji Sevšek. 

Vir: Majhna sem bila − Mira Voglar /  Melodija: Mira Voglar 
 

 

PLESNA IN GIBALNA KOREOGRAFIJA  

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Mali zvonček se je zbudil, Smo v počepu, dlani počivajo na tleh. Dvignemo se  

in hkrati v višino dvigujemo tudi roke. 

očke trudne si pomel, Z rokami si pomanemo oči. 

da bi bratce vse prebudil, Spustimo roke in se zavrtimo okoli svoje osi. 

kar zvoniti je začel. 

 

Roke pokrčimo v višini ramen in stresamo z dlanmi, kot bi 

zvonili z zvončkom. 

Bim bim, bim bim, Roke spustimo. Z boki pomigamo dvakrat v desno in levo. 

zaspance budim, Zavrtimo se okoli svoje osi. 

prišla je pomlad, Hodimo na mestu. 

z njo sonček naš zlat, Z rokami narišemo velik krog. 

Bim bam, bim bam, Z boki pomigamo dvakrat v desno in levo. 

vse rožice na plan, Malo počakamo in nato skočimo in z rokami narišemo 

krog. 

bim bam, Z boki pomigamo v desno in levo. Počakamo. 

bim bam. Z boki pomigamo v desno in levo. 
 

Tabela 9: Bans: Mali zvonček. 

 

 

Umirjanje:  Vlak: Učenci se postavijo v kolone po 5 ali 6 udeležencev. Vsaka kolona ima 

na začetku vodjo, ki usmerja vlak, ostali pa zaprejo oči in se pustijo voditi. Vlakovodja 

daje signale, ki se jih pred tem naučijo: Dotik glave – naravnost, stisk leve rame – zavijanje 

levo, stisk desne rame – zavijanje desno, dotik sredine hrbta – vlak se ustavi … 
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5.3.3 Primeri latinskoameriških in standardnih plesov 

 

Za prvo triado poenostavimo napisane koreografije, saj so bolj primerne za starejše učence. 

 

10. vaja 

OGREVANJE: Množica kipov: Vsi plesalci stojijo v krogu in se premikajo v plesni 

smeri. Prvi prostovoljec se postavi na sredino v poljubno figuro,  potem naslednji dopolni 

figuro, sledi mu naslednji itd. Medtem se preostali premikajo po krogu, dokler zadnja 

oseba ne dopolni končne figure. Uporabljajo naj se različni nivoji. 

Vodenje slepega: Učence razdelimo v pare, eden v paru pa naj zapre oči in pusti, da ga 

drugi vodi po sobi. Vodite ga lahko z besedami, z rokami, z enim prstom … Nato 

zamenjajo vloge. 

 

ANGLEŠKI VALČEK 

Angleški valček je ples, ki se pleše kot prvi na tekmovanjih in mnogi ga imenujejo 

»kraljica plesov«, žalostinka ali dvorni ples. Glasba pri angleškem valčku je lahka, 

sentimentalna in v ¾ taktu. Plesni značaj se kaže v počasnih in usklajenih nihanjih ter 

prosto progresivnih obratih, ki se prelivajo na plesnem odru brez ostrih in grobih gibov. 

Poudarek je na prvem koraku, na koncu katerega se začne dviganje. Spuščanje je del, ki se 

pojavi na koncu tretjega koraka. Pomembni so priključki in pokončna drža. V enem delu so 

trije takti in štejemo en, dva, tri. 
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Combi valček (kjer pleše en hodeči plesalec in en na vozičku): 
 

ANGLEŠKI VALČEK KOREOGRAFIJA (combi) 
 

3 × 3 (štejmo:  

en, dva, tri dobe) 

 3× osnovni kvadrat nazaj (hodeči z levo nogo) 

2 × 3  Obrat v levo (hodimo okoli vozička v plesni drži, voziček nam sledi.) 

3 × 3  3× osnovni kvadrat nazaj (hodeči začne z desno nogo.) 

2 × 3  Obrat v desno (hodimo okoli vozička v plesni drži, voziček nam sledi.) 

2 × 3  Korak nazaj v promenado, chasse (korak s priključkom v stran)  

2 × 3  Poza (mirujemo in nagnemo plesno držo v levo in desno stran po en takt.)  

 

DUO VALČEK (koreografija za dva vozička):  

3 × 3 (štejmo:  

en, dva, tri dobe) 

Trije osnovni premiki le ravno naprej (roke se na drugi poudarek dvignejo 

navzgor, da poudarijo takt.) 

1 × 3 Oba vozička naredita 45 ° rotacijo v levo navzven. 

1 × 3 Poravnata se v sredino naravnost. 

1 × 3 Oba vozička naredita 45 ° rotacijo v desno navzven. 

1 × 3 Poravnata se v sredino. 

3 × 3 Trije osnovni premiki le naprej (roke se na drugi poudarek dvignejo 

navzgor.) 

4 × 3 Oba vozička zapeljeta majhen krog navzven in ko se srečata, se primeta z 

desno roko in se zavrtita, tako da gledata en drugega. 

1 × 3 Zunanji v paru (ženska) se zavrti v plesno smer. 

 Zopet od začetka. 

 

UMIRJANJE: 

Krogi: Otroci rišejo kroge po svojih trebuščkih, nogah, obrazu ... Na znak začnejo risati po 

telesih drugih otrok, npr. po hrbtih, licih in dlaneh. Skladno z glasbo nadaljujejo z risanjem 

krogov in drugih geometrijskih elemetov kot so vijuge, pike, trikotniki po tleh. Rišejo z 

eno roko, potem z drugo in poizkusijo tudi z obema hkrati. Risanje po tleh nadaljujemo s 

stopali. Ob visoki jakosti glasbe začnejo slikati velike kroge, črte, trikotnike z obema 

rokama naenkrat. 
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(Nadaljevanje) Koordinacija gibanja v prostoru: Ob znaku se primejo za roke in 

oblikujejo najprej velik krog (stegnjene roke) in nato mali krog, kjer se dotaknejo z noski. 

V ritmu glasbe se gibajo po krogu v eno ali drugo smer ter v krog in iz kroga. Nato tvorijo 

še ostale geometrijske like: trikotnik, kvadrat, pravokotnik ...  

 

11. vaja 
   

OGREVANJE: 

List papirja: Izbrani v paru ima v rokah papir, ki ga poljubno oblikuje in prepogiba. 

Partner svoje telo giba v skladu z gibanjem in premikanjem lista papirja (Giba različne dele 

telesa, glede na to, kaj si sam predstavlja, ko gleda gibanje papirja.).  
 

Spomin giba: Postavimo različne predmete v prostoru in vsak posameznik se sprehodi 

mimo teh predmetov, lahko se jih dotakne, gre čez, spodaj, čim bolj uporablja telo, 

prepleše vse predmete, vendar jih ne premika.  Odstranimo predmete in posameznik naredi 

isto pot, iste gibe, vendar brez predmetov.   

 

QUICKSTEP 

Qiuckstep se od slowfoxa loči samo v hitrosti glasbe. Oba sta nastala iz foxtrotta. Za 

slowfox je značilna eleganca, medtem ko je za quickstep značilna živahnost. Ima pa tudi 

nekaj plesnih korakov, ki ga ločijo od slowfoxa. To so chasseji, koraki v teku in 

poskakovanja. Ravno ti poskoki so najbolj zanimivi. Takt je 4/4 in začetek dvigovanja je 

na koncu prve dobe, spuščanje pa na koncu četrte. Poudarek je na prvem in tretjem udarcu. 

Za quickstep velja, da plesalci maksimalno izrabijo velikost plesnega odra in se zelo veliko 

premikajo. »S« pomeni slow – počasi,  »Q« pa quick – hitro. 
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QUICKSTEP KOREOGRAFIJA 

SQQS Chasse  (osnovni korak) nazaj  

SQQS Chasse naprej  

SQQ in SQQ Obrat v L  

SQQS Chasse nazaj 

SQQ Odprti D obrat 

SQQS Lockstep nazaj 

S(hop)SS Polka chasse 1. 

S(hop)SS Polka chasse 2. 

SQQ in SQQ Obrat v D 

SS Dva koraka nazaj  

SSSSSSS Poza 

 Zopet od začetka. 

 

UMIRJANJE: Gordijski vozelj: Igralci stojijo v krogu z ramo ob rami in z zaprtimi 

očmi. Roke iztegnejo proti sredini kroga in poiščejo prosti roki (poskušajo se izogniti 

rokam njihovih sosedov in rokama iste osebe). Nato odprejo oči in se poskušajo razvozlati, 

ne da bi se spuščali. 

(Nadaljevanje) – Zapomni si soseda: Ko se držimo v razvozlanem krogu, si zapomnimo 

levega in desnega soseda, se spustimo in gremo po prostoru. Nato se zopet primemo z isto 

roko z istim partnerjem kot na začetku in se zavozlamo.  

(Nadaljevanje)  

CIK-CAK KROG: Učenci se postavijo v krog in nato se vsak drugi nagne naprej, ostali 

pa nazaj. S tem razvijamo zaupanje v skupini in ravnotežje. 

 

12. vaja  

OGREVANJE: Vaja se izvaja miže. Oseba, ki je spredaj, miži, oseba, ki je zadaj, pa ima 

odprte oči. Oseba, ki je zadaj, z nežnim pritiskom na partnerjevo telo vodi gibanje. Položi 

roko na ramo in rahlo pritisne, s tem da znak, da mora spremeniti položaj telesa ali položaj 

v prostoru.  Potem pritiskamo tudi na druge dele telesa: na roko, na bok, glavo, vrat ... in s 

tem spreminjamo gibanje partnerja – uporabljamo tudi prostor in tla. Zamenjajo vlogi. 

*Če je oseba na vozičku, seveda ne doseže zgornjega dela telesa, vendar pa lahko z 

dotikom na kolena, boke, meča spremeni položaj partnerja, da ta počepne, se uleže ...  
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SAMBA 

Samba je ples, ki je prišel v Evropo iz Brazilije, kamor so pripeljali sužnje iz Afrike. 

Živahni ritem, ki spodbuja h gibanju, ima 2/4 takt. Gibanje je znotraj sambe opisano kot 

cik-cak gibanje, paradiranje in kroženje po prostoru ali na mestu. Obstaja tudi značilni 

samba bounce – vertikalno gibanje. V nekaterih figurah je precej poudarjen, v drugih pa 

skoraj zanemarljiv. Poudarek je na drugem udarcu. 

2/4 ali 4/4 takt – počasi, hitro, hitro 

 

SAMBA KOREOGRAFIJA 

4 × 2 4× basic z desno nogo  (V vozičku imajo glavo na mestu, gibajo se naprej in 

nazaj.) 

4 × 2 4× desni obrat (voziček 4× desno) 

4 × 2 4× stationary samba walk (z desno nogo) 

4 × 2 4× bota foga (Voziček obratno od hodečega se obrača.) 

4 × 2 4× volta v levo (leva roka z levo roko soplesalca) 

2 × 2 2× pod roko bota fogo (leva roka z levo roko soplesalca) 

2 × 2 2× samba walk (senčna pozicija brez drže) 

2 × 2 1× samba run (voziček začne z isto roko in nogo) 

 Zopet od začetka 

 

UMIRJANJE: Mati, koliko je ura: Učenec, ki igra mati, naj bo na eni strani prostora, 

ostali stojijo v vrsti na drugi strani. Mati je s hrbtom obrnjena proti učencem, ki jo 

sprašujejo: »Mati, koliko je ura?« Mati odgovarja: »Dva slonja nazaj« (velika koraka) ali 

»tri opičje naprej« (poskoke), »pet mišjih nazaj« (majhne korake) … Učenci ukaze 

izpolnjujejo. Cilj je, da pridejo čim hitreje do matere. Če se mati med igro nenadoma obrne 

in vidi, da se je kdo premaknil, mora ta oditi na začetek. 
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5.3.4 Ljudski plesi 

13. vaja – UČNA PRIPRAVA 
Razred Predmet Zaporedna št. ure Datum 

2. Medpredmetne povezave: ŠPO, GUM   

 

Učna tema: PLESNE IGRE 

Učna enota: Ob bistrem potoku je mlin, Kovtre šivat, Abraham – ljudski plesi   

Učni cilji:  Hodijo v krogu v levo in desno v enostavnem ritmu. 

 Spoznavajo plesni korake preprostih ljudskih plesov.  

 Pridobivajo osnove plesnih tehnik. 

 Povezujejo gibanje in ritem ob glasbeni spremljavi.  

 Športna (gibalna in teoretična) znanja: oblikujejo telesno držo.  

 Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: razvijajo gibalne 

sposobnosti kot so gibljivost, natančnost, vzdržljivost.  

 Čustveno-socialna raven: razvijajo medsebojno sodelovanje.  

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah, delo v skupinah  

Učne 

metode: 

razlaga, razgovor, demonstracija (prikaz), praktično delo, igra, vadba 

(urjenje), ples 

Korelacija: SPO, SLJ, ŠPO, GUM 

Učni 

pripomočki 
CD-predvajalnik, CD  

Literatura:  M. Petkovšek, B. Kremžar: 100 + 1 igra 

 Majer, Š., Prelog, M. več kot 400 družabnih iger  

 M. Ramovš (1992): Polka je ukazana, plesno izročilo na Slovenskem, 

Gorenjska, Dolenjska, Notranjska. Ljubljana: Kres.  
  

POTEK VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 I .  U V O D N I  D E L  

Pripomoček: palica  

Navodilo: Palico položite na hrbet in zataknite za komolce, tako da boste imeli lepo držo. 

Sedaj ste postali lepa letala, ki letajo, skačejo in vijugajo po prostoru. Vendar pa morate biti 

pozorni na to, kaj jaz delam. Ali bom vijugala, skakala, hodila počasi. Važno je, da me čim 

bolje posnemate. Tečem počasi, poskakujem, delam dolge korake, tečem nazaj, skačem po 

1 nogi (uporabljam korake, ki se bodo pojavili v plesu)!  

 

 Prilagoditev za gibalno ovirane: Ponavlja gibe brez palice, poskuša posnemati 

intenziteto gibov in jih prilagoditi svoji vožnji z vozičkom. Lahko pa mu okoli 

ramenskega obroča postavimo obroč (hula hop), primemo zanj in se skupaj 

premikamo (vaja za lepšo plesno držo in ravnotežje, voziček mora obvladovati le s 

spodnjim delom telesa). 
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I I .  P R I P R A V L J A L N I  D E L  

II. Kompleks gimnastičnih vaj ob glasbeni spremljavi 

KAČA: Učitelj izbere glasbo, ki je blizu učencem, da se lahko z ogrevanjem in ustvarjanjem 

kar najbolje zabavajo. Učenci se postavijo v kolono in prvi otrok vodi gibanje, določa ritem, 

hitrost in velikost prostora, ostali mu sledijo in ponavljajo njegove gibe. Vajo ponavljajo, 

dokler se ne zvrstijo vse vaje za ogrevanje ali dokler niso dobro ogreti. 

I I I .  G L A V N I  D E L  

 Ob bistrem potočku je mlin  

Demonstracija plesa z enim od učencev, zraven pojem melodijo. Razdelimo se v pare. Vsak 

par se dogovori, kdo bo plesal vlogo fanta in kdo vlogo dekleta. Postavimo se v krog. Dekle 

stoji na zunanji strani kroga, fant na notranji strani kroga.  

Oba v paru stojita drug ob drugem in se držita za roko. Vsi začnejo z zunanjo nogo, prosta 

roka je v boku. Postavimo se v krog in plešemo z mojim petjem in štetjem. Kasneje plešemo 

na glasbo.  

 

zibanje rok.  

− Ples: 3x zazibamo roke, ven in noter iz kroga, 2 ploska, 3x zazibamo roke, 2 ploska, 

vrtenica pod roko v levo in desno.  

− Prilagoditev za gibalno ovirane: vse lahko dela enako. 

 

: hodijo po krogu, stojimo v krogu, fant in dekle se držita za obe roki. Dekle gleda  

v krog, fant iz kroga. 

 Ples: 3 korake v desno s priklopom leve noge, 2 ploska, 3 korake levo s priklopom 

desne noge, 2 ploska, vrtenica pod roko v levo in desno. 

 Prilagoditev za gibalno ovirane: namesto korakov v stran, s partnerjem gibata levo in 

desno 3x z rokami in nato dva ploska. Vrtenica je enaka, le hitrost je prilagojena in 

radij kroga je večji. 

 

hodijo proti notranjosti kroga. 

− Ples: naredimo dva kroga, tako da vsi gledajo v notranjost kroga in se držijo za roke, 

nato gre prva skupina 3 korake v krog naprej, 2 ploska, 3 korake iz kroga nazaj, 2 

ploska. Druga skupina pa ravno obratno: 3 korake iz kroga, 2 ploska in nato tri 

korake v krog ter dva ploska. Ko se srečajo, se zunanji krog spusti in gre pod rokami 

prve skupine. Nato tisti, ki se držijo za roke, na refren tečejo v različne smeri po 

krogu. 

 Prilagoditev za gibalno ovirane: vse lahko dela enako, pazijo le da mu omogočijo 

dovolj prostora pri prehajanju pod rokami v in izven kroga. 

 



 

110 

 

 

 Kovtre šivat  

Plesalci stojijo v krogu in se držijo za roke. Tečejo po krogu. Dogovorimo se, kje se par 

spusti, tako nastane polkrog. Zadnji par na levem kraju polkroga dvigne sklenjeni roki v 

»most«, hkrati pa prva plesalka na desnem kraju vodi vrsto po krogu v levo pod mostom, 

dokler se pod njim ne previje tudi par, ki most drži. Zopet nastali polkrog začne igro znova, 

le v nasprotni smeri, po krogu desno. Vrsto vodi prvi plesalec na levem kraju (prej je držal 

most), most pa drži prvi par na desnem kraju. To se izmenjaje ponavlja (Ramovš, 1992). 

 

Skica:   

                                               

 

 

 

Sklenjeni roki lahko v most dvigne tudi srednji par, hkrati pa oba krajna plesalca na levem in 

desnem kraju vodita svoji polovici pod most. In sicer plesalec na levem kraju po krogu 

desno, plesalka na desnem kraju po krogu v levo. Ko most pretečejo vsi plesalci, se pod njim 

previje tudi par, ki se drži. Plesalci se znajdejo v začetnem položaju in ples se začne znova 

(Ramovš, 1992).  

 

Skica: 

 

 

 

 

 

 

 Slika 3: Skica: 2. del Kovtre šivat. 

Slika 2: Skica: 1. del Kovtre šivat. 



 

111 

 

 

I V .  Z A K L J U Č N I  D E L  

 Abraham (Prigorica, Dolenjska) 

Besedilo: Abraham 'ma sedem sinov, sedem sinov Abraham. Niso jedli, niso pili, vsi so delali 

tako. Vsi tako, vsi tako, vsi so delali tako, vsi tako, vsi tako, vsi so delali tako. 

 Opis plesa: Po mnogih pokrajinah Slovenije »kačo zvijajo« večinoma pred koncem 

svatbe, takšen primer je tudi zapisan Abraham. V nadaljevanju sledi različica plesa 

Gredo Abraham iz Prigorice na Dolenjskem. Eden od plesalcev skupaj z godcem vodi 

vrsto plesalcev. Vodja povsem svobodno izbira pot, saj se kolona kot velika kača vije 

po prostoru. Kar dela vodja, to posnemajo za njim vsi – se usedejo na tla, skačejo po 

eni nogi in podobno. Godec igra, plesalci pa pojejo pesem o Abrahamu, ki pa ni nujno 

enaka godčevi viži. 

 

Začetni položaj in drža: Plesalci in plesalke se zvrstijo v kolono drug za drugim in se primejo 

za roke. Vsak se z desno roko oprime levice plesalca pred njim. Plesalci in plesalke vsaj v 

začetku tečejo po ritmu melodije, vendar je med plesom toliko improvizacije v gibanju, da 

plesa v celoti ni mogoče natančno zapisati. 

 Prilagoditev za gibalno ovirane: vse lahko dela enako. 

 

O P O M B E :  

Tabela 10: Učna priprava – Ljudski ples 1. 
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14. vaja 

UČNA PRIPRAVA 

Razred Predmet Zaporedna št. ure Datum 

2. 
 

ŠPORT   
 

 

Učna tema: PLESNE IGRE 

Učna enota: Rašpla v krogu, Izidor ovčice pasel (ketn polka), ljudski ples   

Učni cilji:  Spoznavajo plesne korake preprostih ljudskih plesov. 

 Pridobivajo osnove plesnih tehnik. 

 Povezujejo gibanje in ritem ob glasbeni spremljavi.  

 Razvijajo občutek zadovoljstva ob obvladovanju telesa in izražanju z 

gibanjem. 

 Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: razvijajo gibalne 

sposobnosti kot so gibljivost, natančnost, vzdržljivost.  

 Čustveno-socialna raven: razvijajo medsebojno sodelovanje.  

 Razvijajo veselje do ljudskih plesov. 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah, delo v skupinah  

Učne 

metode: 

razlaga, razgovor, demonstracija (prikaz), praktično delo, igra, vadba 

(urjenje), ples 

Korelacija: GUM 

Učni 

pripomočki 
CD-predvajalnik, CD  

Literatura:  M. Petkovšek, B. Kremžar: 100 + 1 igra 

 Majer, Š., Prelog, M. več kot 400 družabnih iger  

 M. Ramovš (1992): Polka je ukazana, plesno izročilo na 

Slovenskem, Gorenjska, Dolenjska, Notranjska. Ljubljana: Kres.  

 B. Fuchs (2006): Ljudski plesi v osnovni šoli. Ljubljana: ZRSŠ 

 

POTEK VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

I .  U V O D N I  D E L  

KIPI + ATOMČKI: Učenci plešejo na dano glasbo, ko se glasba ustavi, okamenijo. Igro 

lahko popestrimo tako, da med menjavo glasbe, po tistem, ko izberemo najlepši kip, 

dodamo različna navodila: (atomčki) kličemo različna števila (2, 3, 4 …) in točno toliko 

otrok se mora prijeti za roke. Ali druge različne naloge: prikloni se kot princeska, 5 obratov 

okoli svoje osi ... 
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I I .  P R I P R A V L J A L N I  D E L  

Kompleks gimnastičnih vaj ob glasbeni spremljavi 

DIAMANT: Učenci se razdelijo v skupine po štiri in tvorijo obliko kvadrata (kare). Vodilni 

je tisti, ki stoji spredaj in si izmišljuje različne gibe. Ostali ga gledajo v hrbet in mu sledijo. 

Ko se obrne v katero koli smer, vodi tisti, ki nato stoji spredaj. 

 

 

I I I .  G L A V N I  D E L  

 Rašpla (Prilagojene otroške različice, ki jih navaja Branko Fuchs (2006)). 

 

1. del: prvi dve kitice pesmi. 

2. del: 3. in 4. kitica 

3. del: zadnji del pesmi. 

 

1. Del: Rašpla v krogu: Otroci sklenejo 

krog, obrnjeni so proti središču. Med 

glasbeno spremljavo v prvem delu 

odskakujejo na mestu v frontalnih 

razkorakih, pri katerih je izmenično ena 

noga spredaj, druga zadaj. Odskoki se 

ponavljajo v ritmu melodije. V drugem 

delu se obrnejo za četrt obrata v desno in 

tečejo naprej po krogu v levo. 

 Prilagoditev za gibalno ovirane: Otrok v vozičku namesto menjavanja nog usmerja 

voziček levo in  desno, ali naprej in nazaj. Nato se enako kot ostali premika v smeri 

teka po krogu. 

 

 

2. Del: Rašpla v paru: Otroci se razporedijo v pare. Štejemo prva, druga – prve so 

plesalci, druge so plesalke. Pari se primejo za spuščene roke, obrnjeni so drug proti 

drugemu. Ob glasbeni spremljavi v prvem delu melodije odskakujejo na mestu v 

frontalnem razkoraku. Doskoki so izvedeni mehko, s prožnimi koleni. Drugi del so 

obrati v desno s tekalnimi koraki na mestu. Plesalca se primeta pod rahlo skrčenima 

desnicama (pod komolci), levi roki imata spuščeni ali v bokih. 

− Prilagoditev za gibalno ovirane: Otrok v vozičku se s partnerjem ne drži za roke, 

ampak se poskušata uskladiti v gibanju levo – desno. Vrtenje je enako, le počasnejše 

in v večjem radiu. 

 

 

Slika 4: Skica: 1. del Rašplja. 
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3. Del: Rašpla v obliki veriženja: Pari 

stojijo enakomerno razvrščeni po krogu. 

Plesalec in plesalka stojita drug nasproti 

drugemu tako, da je plesalec obrnjen v 

središče kroga z levim, plesalka pa z 

desnim bokom. Za roke se držita v višini 

trebuha. V prvem delu glasbene 

spremljave plesalci odskakujejo na 

mestu v frontalnem razkoraku z 

doskokom na obe nogi. Drugi del poteka 

tako, da si med tekom po krogu otroci, 

ki se srečajo, podajajo roke.  

Plesalke tečejo v smeri urinega kazalca, plesalci pa v nasprotni smeri. Ob začetku 

najprej prvemu nasproti podajo desno roko, naslednjemu levo, pa spet desno in tako 

izmenoma naprej. Seveda morajo otroci teči v kačastem vijuganju, ker se morajo 

umikati drug drugemu. Na začetku vadbe najprej hodijo, kasneje pa tečejo po ritmu 

glasbene spremljave. 

− Prilagoditev za gibalno ovirane: Veriženje med učenci poteka enako, le da si ne 

podajajo rok, ampak se ga hodeči plesalci dotikajo na levo in desno ramo. Upočasniti 

morajo ritem, saj voziček težko hitro vijuga, in povečati radij kroga. 

 

 Izidor ovčice pasel (ketn polka) 

Besedilo: Izidor ovčice pasel, lepo žvižgal, lepo pel. Cingl cin cingl cingl cong. – 4×  

Ko ovčice je napasel, stopil je v vojaški stan. Cingl cin cingl cingl cong.  – 4× 

Opis plesa: Plesalci in plesalke stojijo v krogu v parih obrnjeni eden proti drugemu. Z 

izmenjavo podajajočih se rok se pomikajo v svoji smeri. Na refren lahko pospešijo tempo 

ali se s partnerjem oprijeti pod komolcem vrtijo na mestu. 

Ponovimo: Ob bistrem potoku je mlin, Kovtre šivat, Abraham.  

O P O M B E :  
 

Tabela 11: Učna priprava – Ljudski ples 2. 

plesalec 

 

 

plesalka 

Slika 5: Skica: 2. del Rašplja. 

Slika 6: Skica: 3. del Rašplja. 
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5.4 MERSKI INŠTRUMENTARIJ 

Vprašalnik  

Modificiran anketni vprašalnik CINDI 2002 (priloga 1), prirejen vprašalnik za otroke, 

prevzet od Pisek (2013), je bil uporabljen za oceno stanja na področju gibalno-športne 

dejavnosti za zdravje, ki se uporablja v projektu CINDI od leta 2002 naprej za spodbujanje 

telesne dejavnosti in gibanja za zdravje v zdravstvenih domovih Slovenije. Vprašalnik 

vsebuje najprej splošne osebne podatke (spol, občina bivanja, s kom živijo), sledijo podatki 

o lokaciji preživetega popoldanskega časa, o količini telesne vadbe pri športu in domačih 

opravilih, preživljanju prostega časa v sedečem položaju, o motivih za gibalno/športno 

aktivnost, mnenju o telesni teži, skrbi za zdravje in prehrano. 

Sociogram 

Sociometrična preizkušnja: Rezultate sociometrične preizkušnje najpogosteje prikažemo 

grafično s sociogramom. Z apliciranjem sociometrične preizkušnje s pozitivnim in 

negativnim kriterijem se lahko umesti učence v različne sociometrične skupine (Pečjak & 

Košir, 2002). 

Meritve in testiranja 

 Ocenjevalne lestvice kvalitet gibanja (The movement observation scale) in Lestvice 

ocene gibanja z invalidskim vozičkom (Spontaneous Movement Rating Scale) 

(priloga 2) so bile uporabljene za oceno gibanja gibalno oviranih učencev, obe lestvici 

sta modificirani obliki lestvice avtorice Alice Owen (1999). S pomočjo lestvic so 

ocenjene psihomotorične sposobnosti, prostorska orientacija, usklajeno gibanje delov 

telesa z glasbo ter plesna ekspresivnost gibalno oviranih oseb pred začetkom plesnih 

delavnic in po njih. 

 Podatki o telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih so bili zbrani z modificiranim 

športnovzgojnim kartonom (Strel, et al., 1996) za ugotavljanje gibalnih sposobnosti 

učencev, ki preverja moč, gibljivost, koordinacijo, hitrost in vzdržljivost. 

Športnovzgojni karton je nacionalni program za spremljanje telesnega in gibalnega 

razvoja otrok in mladine. Vključene so vse slovenske osnovne in srednje šole. S 

pomočjo podatkov lahko otroci in njihovi starši spremljajo telesni in gibalni razvoj, 

učitelji športne vzgoje pa pridobijo pomembne informacije, na podlagi katerih lahko 

strokovno pomagajo pri  gibalnem razvoju otrok in mladostnikov (Strel, 1996). 
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5.4.1 Opis meritev za športnovzgojni karton 

 

Strel s sodelavci (1996) je opisal meritve za športnovzgojni karton.  

Na meritvah se meri naslednje (kratica – pomen oz. opis merjenja – enota meritve):  

 

 ATV – telesna višina – dolžinska razsežnost telesa – izmerjeno v mm, 

 ATT – telesna teža – voluminoznost telesa – izmerjena v dkg, 

 AKG – kožna guba nadlahti – količina podkožnega maščevja – izmerjena v          

mm, 

 DPR – dotikanje plošče z roko – hitrost izmeničnih gibov – izmerjeno s             

številom ponovitev v 20 sekundah, 

 SDM – skok v daljino z mesta – eksplozivna moč – izmerjen v cm, 

 PON – premagovanje ovir nazaj – koordinacija gibanja vsega telesa –           

izmerjeno v desetinkah sekunde, 

 DT – dviganje trupa – mišična vzdržljivost trupa – izmerjeno je število            

ponovitev v 60 sekundah, 

 PRE – predklon na klopci – gibljivost – izmerjen v cm, 

 VZG – vesa v zgibi – mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok –              

izmerjena v sekundah, 

 T60 – tek na 60 m – šprinterska hitrost – izmerjen v desetinkah sekunde, 

 T600 – tek na 600 m – splošna vzdržljivost – izmerjen v sekundah. 

 

 

1. ATV – TELESNA VIŠINA: 

Rekviziti: Martinov antropometer ali navadni višinomer. 

Naloga: Merjenec stoji v normalni vzravnani drži, sezuta stopala ima vzporedno drugo ob 

drugem. Glavo ima vodoravno v položaju, v katerem je črta, ki veže spodnji rob očesne 

orbite in zgornji rob slušne odprtine. Merilec stoji na levi strani merjenca in pazi na to, da 

je antropometer pravokotno na podlago in navpično ter neposredno vzdolž hrbta. Nato se 

prečko vodoravno spusti na teme merjenca. 

Ocenjevanje: Rezultat odčitamo z natančnostjo do 0,5 cm in zapišemo v milimetrih. 

Zapis v ATV: Na kartonu je okence s štirimi prostori, rezultat telesne višine vpišemo v 

milimetrih. Primer: 1275 pomeni 127,5 cm telesne višine (prav tam). 
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2. ATT – TELESNA TEŽA 

Rekviziti: Medicinska decimalna tehtnica ali osebna tehtnica na pero. 

Naloga: Merjenci morajo biti v vadbenem oblačilu in bosi ter stopiti na sredino tehtnice in 

mirovati, da izmerimo maso oz. voluminoznost telesa. 

Ocenjevanje: Ko se jeziček na tehtnici umiri, merilec prebere rezultat z natančnostjo 

najmanj do 0,1 kg. 

Zapis v ATT: Na testnem kartonu je okence s tremi prostori, rezultat vpišemo do 0,1 kg 

natančno. Primer: 375 pomeni 37,5 kg. V izjemnih primerih, ko so merjenci težji od 100 

kg, vpišemo v karton rezultat 999, kar pomeni 99,9 kg ali več (prav tam). 

 

3. AKG – KOŽNA GUBA NADLAHTI: 

Rekviziti: Kaliper je naprava za merjenje podkožnega maščevja, tako da je pritisk na kožo 

1 bar. Merilna lestvica je označena v mm. 

Naloga: Merjenec stoji z ohlapno sproščenimi rokami. Merilec s palcem in kazalcem, 

dvigne kožno gubo na zadnji strani (nad tricepsom) leve nadlahti. Kožno gubo stisne s 

prstoma in z vrhom krakov kaliperja prebere rezultat. 

Ocenjevanje: Rezultat se odčita z natančnostjo do 1 milimetra. 

Zapis v AKG: V karton rezultat zapišemo v mm. Primer: 12 pomeni 1 cm in 2 mm, zapis 

07 pomeni 7 mm (prav tam). 

 

4. DPR – DOTIKANJE PLOŠČE Z ROKO: 

Rekviziti: Za merjenje frekvence izmeničnih gibov potrebujemo desko z elektronskim 

merjenjem s števcem dotikov, šolsko klop in stol, kar mora biti prilagojeno starosti in 

velikosti učencev. 

Naloga: Merjenec sedi za mizo, na kateri je elektronska deska s ploščama. Merjenec 

nedominantno roko položi na sredino med plošci, drugo roko pa na ploščo na nasprotni 

strani. Na znak začne z dominantno roko najhitreje izmenično se dotikati obeh plošč. Vsak 

dotik obeh plošč šteje eno točko, kar šteje elektronski števec. Zadostuje, če se učenec 

dotakne plošče le s konico prsta (ni treba udarjati). 

Ocenjevanje: Rezultat testa je število točk, nabranih v 20 sekundah. 

Zapis v DPR: V okence vpišemo število točk, na primer: 37 pomeni 37 dotikov na eni 

izmed plošč (prav tam). 
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5. SDM – SKOK V DALJINO Z MESTA: 

Rekviziti: Za merjenje eksplozivne moči spodnjih okončin potrebujemo posebno blazino s 

številčnico za merjenje skoka v daljino ali navadno blazino in meter. 

Naloga: Merjenec se lahko povzpne na prste in se sonožno odrine, ne sme pa izvesti odriva 

s poprejšnjim poskokom.  

Ocenjevanje: Merjenec opravi najmanj tri skoke, od katerih se zapiše najdaljši. 

Zapis v SDM: V testnem kartonu je okence s tremi prostori, rezultat zapišemo v cm. 

Primer: 177 pomeni 177 cm ali 097 pomeni 97 cm (prav tam). 

 

 

6. PON – POLIGON NAZAJ: 

Rekviziti: Za merjenje skladnosti oz. koordinacije vsega telesa potrebujemo švedsko 

skrinjo, štoparico in kredo.  Poligon je dolg 10 m, potrebujemo pa vsaj 12 m. Od označene 

startne črte izmerimo 3 m in tam postavimo švedsko skrinjo, visoko 50 cm, odstopanje 

največ +/– 2 cm. Nato 6 m od startne črte postavimo okvir švedske skrinje, ki ima globino 

23 cm in je postavljena prečno na stezo, in sicer tako, da se dotika tal s svojo daljšo 

stranico. 

Naloga: Začetni položaj merjenca je na vseh štirih, merjenec je s hrbtom obrnjen proti 

poligonu in s stopali pred startno črto. Merjenec po znaku (»zdaj«) začne s hojo po vseh 

štirih nazaj (z rokami ne sme drseti), prepleza prvo prepreko, skozi drugo pa se mora 

prevleci. Med izvajanjem naloge lahko merjenec gleda nazaj med nogami, ne sme pa 

obračati glave.  

Ocenjevanje: Čas se meri v desetinkah sekunde. Merjenec mora nalogo enkrat preizkusiti 

brez merjenja. Če podre zapreke, nadaljuje z izvajanjem naloge.  

Zapis v PON: V kartonu je okence s tremi prostori, vpišemo čas izvajanja naloge. Primer: 

097 pomeni, da je merjenec nalogo opravljal 9,8 sekunde ali 127 pomeni, da je čas 

opravljanja naloge 12,7 sekunde (prav tam). 
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7. DT – DVIGANJE TRUPA: 

Rekviziti: Za merjenje vzdržljivosti mišičnih skupin trupa potrebujemo blazino in 

štoparico. 

Naloga: Merjenec leži na blazini s pokrčenimi nogami, roke so prekrižane na prsih z 

dlanmi na nasprotnih ramenih. Merjenec se dviguje v sedeč položaj, tako da se komolci 

dotaknejo stegna, in se spusti v ležečega, da je s sredino hrbta v stiku s podlago (rok ne 

sme odmakniti od prsi). Pomočnik ga drži za gležnje in šteje dvige, drugi meri čas. Odmori 

med ponovitvami so dovoljeni. 

Ocenjevanje: Beležimo število pravilno izvedenih ponovitev v 60 sekundah. 

Zapis v DT: V kartonu je okence z dvema prostoroma, kamor vpišemo število ponovitev. 

Primer: 07 pomeni 7 ponovitev ali 52 pomeni 52 ponovitev (prav tam). 

 

8. PRE – PREDKLON NA KLOPI: 

Rekviziti: Gibljivost telesa v smeri naprej merimo s klopco Elan ali z lesenim okvirjem z 

merilom. 

Naloga: Merjenec bos stoji na klopci z iztegnjenimi nogami, stopala so vzporedno. S 

predklonom potisne deščico kolikor more globoko in jo zadrži 2 sekundi. Nalogo lahko 

izvaja dvakrat, ne sme pa je izvesti s sunkom ali zamahom.  

Ocenjevanje: Rezultat je izražen z globino pritiska deščice, odbran je na navpičnem 

merilu v cm.  

Zapis v PRE: V kartonu je okence z dvema prostoroma, kamor vpišemo rezultat v cm. 

Primer: 40 pomeni, da je merjenec potiskal dešcico od začetka merila do višine stopal 40 

cm (prav tam). 

 

9. VZG – VESA V ZGIBI: 

Rekviziti: Mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok izmerimo s pripomočkom 

trimlet ali s telovadnim drogom, blazino in štoparico. 

Naloga: Merilec meri čas, v katerem merjenec vztraja v vesi s pokrčenimi rokami v 

podprijemu, njegova brada mora biti nad višino droga. Ko v opisanem položaju popusti (ali 

nasloni brado), merilec ustavi štoparico, ki jo je sprožil v trenutku, ko je merjenec zavzel 

omenjeni položaj v vesi. Mlajše učence moramo med izvajanjem testa varovati, posebno še 

v trenutku, ko ne zmorejo več opravljati naloge. 
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Ocenjevanje: Rezultat testa je čas drže v zgibi, izražen v celih sekundah.  

Zapis v VZG: V karton zapišemo rezultat v sekundah v okence s tremi prostori.  

Primer: 107 pomeni 107 sekund ali 1 minuta in 47 sekund. Če merjenec izvaja nalogo več 

kot 2 minuti oz. 120 sekund, prekinemo izvajanje naloge in zapišemo maksimalni rezultat 

120 (prav tam). 

 

10. TEK NA 60 M: 

Rekviziti: Za meritev šprinterske hitrosti potrebujemo primerno, ravno, peščeno ali 

asfaltno tekališce, zastavico, piščalko in štoparico. Razdalja 60 m mora biti točno 

odmerjena. 

Naloga: Merjenci začnejo z visokim startom, najmanj po dva skupaj. Povelji na start sta: 

»na mesta« in žvižg s piščalko, ko štarter zamahne še z zastavico, ki jo drži vodoravno. 

Zamah mora biti kratek in bliskovit. Uporaba šprinteric ni dovoljena, učenci so lahko bosi 

ali v copatih. 

Ocenjevanje: Tek na 60 m se izvaja enkrat. Čas se meri s štoparico.  

Zapis: V testnem kartonu je okence s tremi prostori, vpišemo rezultat v desetinkah 

sekunde. Primer: 097 pomeni 9,7 sekunde ali 9 sekund in 7 desetink (prav tam). 

 

11. TEK NA 600 M: 

Rekviziti: Za meritev splošne vzdržljivosti potrebujemo štoparico, piščalko, zastavico in 

krožno tekališče, ki mora biti ravno, brez jam in kotanj. Razdalja mora biti točno 600 m. 

Naloga: Merjenci tečejo v skupinah, ki niso večje od 16 učencev. Start je visok. Povelji na 

start sta: »na mesta« in žvižg s piščalko, ko starter zamahne z zastavico. Merilec mora 

učencem pred tekom razložiti razporeditev moči na progi in povedati, da lahko vmes tudi 

hodijo, če ne zmorejo konstantnega teka.  

Ocenjevanje: Čas merimo s štoparico v celih sekundah. Učencem, ki zaradi preutrujenosti 

ne morejo preteči ali prehoditi 600 m, vpišemo rezultat 300. 

Zapis:: V testnem kartonu je okence s tremi prostori, kamor vpišemo rezultat v celih 

sekundah. Primer: 097 pomeni 1 minuto in 37 sekund oz. 147 pomeni 2 minuti in 27 

sekund  (Strel s sod., 1996, prevzeto po http://www.os-

bozidarjajakca.si/images/stories/dokumenti_sport/sportno_vzgojni_karton.pdf). 

 

http://www.os-bozidarjajakca.si/images/stories/dokumenti_sport/sportno_vzgojni_karton.pdf
http://www.os-bozidarjajakca.si/images/stories/dokumenti_sport/sportno_vzgojni_karton.pdf
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5.5. METODE OBDELAVE PODATKOV 

S programom Microsoft Ofice – Exel smo izdelali ustrezne baze podatkov, vnesli zbrane 

podatke, urejene uvozili v program SPSS (20.0) ter jih analizirali z ustreznimi statističnimi 

metodami. Preverjali smo naslednje hipoteze.  

Pri prvi hipotezi smo preverjali, ali bo po štirimesečnih plesnih vajah prišlo do izboljšanja 

gibalnih sposobnostih v osmih kategorijah. Izračunali smo povprečja pred in po plesnih 

delavnicah in ta povprečja primerjali za vsako kategorijo posebej s t-testom za ponovitev 

meritve na istem vzorcu (Paired-Samples T-Test). Pri analizi antropometrijskih testov in 

testov gibalnih sposobnosti smo v prvem delu najprej grafično predstavili splošne 

podatke (telesne višine, telesne mase in kožne gube nadlahti) ter rezultate testiranja 

gibalnih sposobnosti pred in po plesnimi delavnicami za proučevano skupino.  

Za invalidna učenca sta uporabljene Ocenjevalne lestvice kvalitet gibanja in Lestvice 

ocene gibanja z invalidskim vozičkom, rezultati so prikazani grafično s histogrami. 

 

Pri drugi hipotezi smo preverjali ali se bodo med proučevano in primerjalno skupino 

učencev drugega razreda pojavljale razlike v skrbi za zdravo življenje in v količini telesne 

vadbe. S prikazom splošne ocene stanja učencev med proučevano in primerjalno skupino 

so rezultati prikazani grafično s histogrami. Uporabili smo hi-kvadrat test za atributivne 

spremenljivke in   t-test za neodvisne vzorce (Independent-Samples T-Test) za preverjanje 

enakosti povprečij. 

Uporabljen je Levenov preizkus za ugotavljanje enakosti varianc. 

Pri tretji hipotezi pa smo preverjali razlike v izražanju občutkov do plesa. Uporabili smo 

tudi Levenov test za preverjanje varianc v skupinah, ki sta bili pri drugi meritvi različni, 

zato smo uporabili aproksimativni t-test. 

Pri četrti hipotezi smo preverjali, ali plesno gibalne delavnice pozitivno vplivajo na 

vključitev gibalno oviranega učenca v oddelek, kar smo preverjali s sociometrično 

preizkušnjo. Rezultati sociometrične preizkušnje so prikazani grafično s sociogrami. 

Uporabljen je spletni program GroupDynamics. 
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6 REZULTATI 

 

Rezultate učencev proučevane in primerjalne skupine smo prikazali v štirih sklopih: 

 

1. Za prikaz splošne ocene stanja učencev med proučevano in primerjalno skupino je bil  

uporabljen modificiran anketni vprašalnik CINDI 2002, prirejen vprašalnik za otroke, 

prevzet od Pisek (2013), s katerim smo dobili podatke na področju gibalno-športne 

dejavnosti za zdravje, in sicer: splošne osebne podatke (so predstavljeni pri predstavitvi 

vzorca), količino telesne vadbe pri športu in domačih opravilih, podatke o preživljanju 

prostega časa v sedečem položaju, mnenju o lastni teži in športni aktivnosti ter skrbi za 

zdravje in prehrano.  

 

2. Sociometrična preizkušnja: Rezultate sociometrične preizkušnje najpogosteje 

prikažemo grafično s sociogramom. Z apliciranjem sociometrične preizkušnje s 

pozitivnim in negativnim kriterijem se lahko umesti učence v različne sociometrične 

skupine (Pečjak, Košir, 2002). 

 

3. Ocenjevalne lestvice kvalitet gibanja (The movement observation scale) in Lestvice 

ocene gibanja z invalidskim vozičkom (Spontaneous Movement Rating Scale) so bile 

uporabljene za oceno gibanja gibalno oviranih učencev, obe lestvici sta modificirani 

obliki lestvice avtorice Alice Owen (1999). S pomočjo lestvic so ocenjene 

psihomotorične sposobnosti, prostorska orientacija, usklajeno gibanje delov telesa z 

glasbo ter plesna ekspresivnost gibalno oviranih oseb pred začetkom plesnih delavnic in 

po njih. 

 

4. Z antropometrijskimi testi in testom gibalnih sposobnosti smo primerjali učence 

proučevane skupine pred začetkom in po plesnih delavnicah, s športnovzgojnim 

kartonom (Strel idr., 1996)  za ugotavljanje gibalnih sposobnosti učencev, ki preverja 

moč, gibljivost, koordinacijo, hitrost in vzdržljivost.  
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6.1 SPLOŠNA OCENA STANJA 
 

Prikaz splošne ocene stanja učencev med proučevano in primerjalno skupino obsega 

poleg splošnih podatkov, ki so predstavljeni pri opisu vzorca, še podatke s področja 

gibalno-športne dejavnosti za zdravje, in sicer o lokaciji preživljanja prostega časa, količini 

telesne vadbe pri športu in domačih opravilih, preživljanju prostega časa v sedečem 

položaju, motivih za gibalno/športno aktivnost, mnenju o telesni teži, skrbi za zdravje in 

prehrano. Za analizo teh podatkov smo se odločili, ker nas je zanimala kakovost življenja 

udeležencev v raziskavi. Želeli smo namreč ugotoviti, ali se pojavljajo razlike med skupino 

udeležencev plesnih delavnic in skupino, ki v delavnice ni bila vključena. 

 

Učenci so pred plesnimi delavnicami (kar je pomembno le za proučevano skupino) 

povedali, kako najraje preživljajo popoldanski prosti čas doma. Najpogostejše odgovore 

prikazuje graf. 

 

 

 
 

Graf 3: Struktura vzorca glede na preživljanje prostega časa doma pred plesnimi delavnicami. 
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Popoldanski prosti čas doma ob poljubni igri preživlja 24 % vprašanih učencev. Fantje radi 

igrajo nogomet (15 %). Učenci imajo radi živali in se igrajo s svojimi hišnimi ljubljenčki 

(5 %). Igre s prijatelji (12 %) in z žogo so pri tej starosti zelo pogoste (14 %). Zaradi 

spomladanskega slabega vremena je nekaj več tudi gledanja televizije ali računalnika (14 

%), enako tudi branja ali risanja (11 %). Vožnje s kolesom je verjetno manj zaradi slabega 

vremena (5 %), plesa pa ni izbral nihče (0 %). 

      

 

Graf 4: Struktura vzorca glede na preživljanje prostega časa doma po plesnih delavnicah. 

 

Malo manj kot tretjina (31 %) učencev preživlja prosti čas ob poljubni igri, ki se 

vsakodnevno spreminja. Veliko fantov je navdušenih nad nogometom (11 %). Nekaj 

učencev si popoldneve krajša s svojimi hišnimi ljubljenčki (6 %). Igre s prijatelji in z žogo 

so vedno priljubljene (13 %). Nekaj manj kot pri prvem testiranju je umirjenih iger, kot sta 

branje ali risanje (6 %) in računalniških iger ali gledanja televizije (8 %). Učenci se radi 

vozijo s kolesom (7 %) in nekaj jih sedaj rado tudi pleše (5 %). 

Pri proučevani skupini se je lepo pokazal napredek, saj si pred plesnimi delavnicami učenci 

plesa za igro niso izbirali, po delavnicah pa se je zanimanje dvignilo na pet učencev za 

ples. V primerjalni skupini pa se je naključno pojavil še en plesni navdušenec. Ob tem 

moramo upoštevati, da se je vprašanje glasilo, kaj najraje delajo v popoldanskem času.   
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TELESNA DEJAVNOST 
 

Poleg splošnih podatkov nas je zanimalo, koliko so učenci gibalno-športno aktivni v 

prostem času in telesno dejavni pri opravilih doma. Učence obeh skupin smo vprašali, 

koliko dni v tednu so dejavni na omenjeni način. 

 

a) T-test za neodvisne vzorce (Independent-Samples T-Test) 

 

Ob upoštevanu predpostavke o homogenosti varianc smo uporabili aproksimativni t-test. 
 

Zanimalo nas je, koliko dni v tednu so učenci športno aktivni doma v prostem času. 
 

 

Koliko dni ste bili v zadnjem tednu športno aktivni doma? 

  Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Levenov test 
T-test P-vrednost 

F Sig. 

Prva 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 2,76 1,92 0,34 

0,56

2 
– 4,11 ,000 

Primerjalna 

skupina 
50 4,34 1,92     – 4,11 ,000 

Druga 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 4,52 2,13 0,28 

0,60

0 
– 0,70 ,484 

Primerjalna 

skupina 
50 4,82 2,14     – 0,70 ,484 

 

Tabela 12: Koliko dni ste bili v zadnjem tednu športno aktivni doma?                                         
 

 

 

 

Pri zgornjem vprašanju vidimo, da je bila pri prvi meritvi velika, statistično značilna 

razlika med povprečji. Vrednost t-testa za neodvisne vzorce je statistično pomembna  

(t = – 4,11, α = 0,000). Povprečje proučevane skupine je bilo 2,76 dni, povprečje 

primerjalne skupine pa 4,34 dni na teden. Pri drugi meritvi pa se je povprečje 

proučevane skupine tako dvignilo na 4,52, da razlika do primerjalne skupine, 4,82, ni 

bila več statistično značilna. Vrednost t-testa za neodvisne vzorce ni statistično 

pomembna (t = – 0,70, α = 0,484). To pomeni, da se je športna aktivnost doma v 

proučevani skupini precej povečala, s povprečno 2,76 dni na 4,52 dni.  

Verjetno je nekaj k temu dobremu rezultatu prispevalo lepše poletno vreme, vendar 

mislimo, da so tudi plesne delavnice pripomogle k napredku, saj so učenci ob glasbi 

plesali tudi doma. 
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Koliko dni ste v zadnjem tednu plesali? 

  Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Levenov test 
T-test P-vrednost 

F Sig. 

Prva 

meritev 

Proučevana 

skupina 
49 0,94 1,20 0,09 0,770 0,15 ,883 

Primerjalna 

skupina 
50 0,90 1,40     0,15 ,883 

Druga 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 2,52 1,79 1,31 0,255 4,12 ,000 

Primerjalna 

skupina 
50 1,1 1,66     4,12 ,000 

Tabela 13: Koliko dni ste v zadnjem tednu plesali?

 

Pri vprašanju, koliko dni v tednu so učenci plesali, vidimo, da pred začetkom plesnih 

delavnic ni bilo statistično pomembnih razlik med skupinama. Vrednost t-testa za 

neodvisne vzorce ni statistično pomembna (t = 0,15, α = 0,883). Potem pa so nastale 

statistično pomembne razlike, saj so v proučevani skupini začeli intenzivno plesati in se 

je povprečje dvignilo z 0,94 dni na teden na 2,52 dni na teden. Vrednost t-testa za 

neodvisne vzorce je statistično pomembna (t = 4,12,  α = 0,000). 

 

 

Koliko dni ste bili v zadnjem tednu telesno aktivni doma pri hišnih opravilih? 

  Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Levenov test 
T-test P-vrednost 

F Sig. 

Prva 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 3,08 2,17 0,57 

0,45

0 
– 2,14 ,035 

Primerjalna 

skupina 
50 4,00 2,13     – 2,14 ,035 

Druga 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 3,54 1,76 16,65 

0,00

0 
– 1,87 ,064 

Primerjalna 

skupina 
50 4,34 2,45     – 1,87 ,065 

Tabela 14: Koliko dni ste bili v zadnjem tednu telesno aktivni doma pri hišnih opravilih? 
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Pri zgornjem vprašanju vidimo, da je pred začetkom plesnih vaj obstajala značilna 

razlika med skupinama, in sicer je bila primerjalna skupina bolj aktivna doma, 

povprečno 4,0 dni na teden, v primerjavi s 3,08 dni na teden v proučevani skupini. 

Vrednost t-testa za neodvisne vzorce je statistično pomembna (t = – 2,14, α = 0,035).  

Po plesnih vajah pa je povprečje v obeh skupinah naraslo, v proučevani na 3,54 dni na 

teden, v primerjalni pa na 4,34 dni na teden, tako da razlika ni bila več statistično 

značilna. Vrednost t-testa za neodvisne vzorce ni statistično pomembna (t = – 1,87, α = 

0,065). Proučevana skupina je dohitela primerjalno, torej so plesne delavnice pomagale.  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti variant smo uporabili aproksimativni t-

test. 

 

 

Koliko minut na dan presedite doma? 

  Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Levenov test 
T-test P-vrednost 

F Sig. 

Prva 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 119 92,31 11,42 0,001 – 4,50 ,000 

Primerjalna 

skupina 
50 221 131,60     – 4,50 ,000 

Druga 

meritev 

Proučevana 

skupina 
48 61 64,69 51,35 0,000 – 6,88 ,000 

Primerjalna 

skupina 
50 210 136,28     – 6,97 ,000 

 

Tabela 15: Koliko minut na dan presedite doma? 

 

Pri vprašanju, koliko minut na dan učenci presedijo doma, vidimo, da je statistično 

pomembna razlika obstajala že pred začetkom plesnih delavnic, 119 minut v proučevani 

in 221 minut v primerjalni skupini. Aproksimativni t-test je pokazal statistično 

pomembne razlike. Vrednost t-testa za neodvisne vzorce je statistično pomembna (t = – 

4,50, α = 0,000). Po plesnih delavnicah pa se je razlika še povečala, saj se je v 

proučevani skupini število presedenih minut doma zmanjšalo na 61, kar je pozitivna 

posledica plesnih dejavnosti, saj so dobro vplivale na zmanjševanje minut sedenja. 

Vrednost t-testa za neodvisne vzorce je statistično pomembna (t = – 6,97, α = 0,000).  
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Pri drugi hipotezi smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike med proučevano in 

primerjalno skupino učencev drugega razreda v količini telesne vadbe. Menimo, da so 

rezultati dokazali viden napredek učencev proučevane skupine, ki jim je ples pomagal k 

boljši gibalni aktivnosti. 

 

b) Hi-kvadrat test za atributivne spremenljivke 

Pri vprašanjih o razlogih za gibalno/športno aktivnost sta bili kot možna odgovora 

ponujeni dve kategoriji, »Da« in »Ne«. 

 

Gibalno/športno 

aktiven sem 

zaradi lepšega 

videza svoje 

postave. 

Prva 

meritev 

Odgovor »Da« »Ne« Skupaj 
Hi- 

kvadrat 

P- 

vrednost 

Proučevana 

skupina 
20 30 50 

0,042 0,838 
Primerjalna 

skupina 
19 31 50 

Skupaj 39 61 100 

Druga 

meritev 

Odgovor »Da« »Ne« Skupaj Hi-kvadrat 
P- 

vrednost 

Proučevana 

skupina 
9 41 50 

4,96 0,026 
Primerjalna 

skupina 
19 31 50 

Skupaj 28 72 100 

 

Tabela 16: Gibalno/športno aktiven sem zaradi lepšega videza svoje postave. 

 
 

Pri prvi meritvi med skupinama hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti ni pokazal 

statistično značilnih razlik med odgovori proučevane in primerjalne skupine (p = 0,838), 

pri drugi meritvi pa se je v proučevani skupini  število odgovorov, da so aktivni zaradi 

lepšega videza postave, drastično zmanjšalo, z 20 na 9, zato je nastala značilna razlika 

med skupinama (p = 0,026). Prva sprememba po štirih mesecih plesnih delavnic je bila 

torej, da se je v proučevani skupini zmanjšalo število odgovorov, da so aktivni zaradi 

lepšega videza postave. 
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Gibalno/športno 

aktiven sem, ker 

se ob gibanju in 

športu zabavam. 

Prva 

meritev 

Odgovor »Da« »Ne« Skupaj Hi-kvadrat P-vrednost 

Proučevana 

skupina 
36 14 50 

1,412 0,235 Primerjalna 

skupina 
41 9 50 

Skupaj 77 23 100 

Druga 

meritev 

Odgovor »Da« »Ne« Skupaj Hi-kvadrat P-vrednost 

Proučevana 

skupina 
32 18 50 

5,198 0,023 Primerjalna 

skupina 
42 8 50 

Skupaj 74 26 100 
 

Tabela 17: Gibalno/športno aktiven sem, ker se ob gibanju in športu zabavam. 

 
Pri drugem vprašanju je zelo podobno. Pri prvi meritvi med skupinama hi-kvadrat 

preizkus hipoteze neodvisnosti ni pokazal statistično značilnih razlik med odgovori 

proučevane in primerjalne skupine (p = 0,235). Pri drugi meritvi pa je število odgovorov 

»Da« v proučevani skupini padlo s 36 na 32, s čimer se je ustvarila statistično značilna 

razlika, saj je p = 0,023. Druga sprememba po štirih mesecih plesnih delavnic je bila 

torej, da so v proučevani skupini manjkrat navedli, da so aktivni zaradi zabave. 

 

 

 

Gibalno/športno 

aktiven sem 

zaradi druženja s 

prijatelji. 

Prva 

meritev 

Odgovor »Da« »Ne« Skupaj 
Hi- 

kvadrat 
P-vrednost 

Proučevana 

skupina 
20 30 50 

10,39 0,001 Primerjalna 

skupina 
36 14 50 

Skupaj 56 44 100 

Druga 

meritev 

Odgovor »Da« »Ne« Skupaj 
Hi- 

kvadrat 
P-vrednost 

Proučevana 

skupina 
22 28 50 

8,05 0,005 Primerjalna 

skupina 
36 14 50 

Skupaj 58 42 100 
 

Tabela 18: Gibalno/športno aktiven sem zaradi druženja s prijatelji. 
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Pri tretjem vprašanju se od prve do druge meritve niso zgodile bistvene spremembe. Pri 

prvi meritvi med skupinama je hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti pokazal 

statistično značilno razliko med odgovori proučevane in primerjalne skupine (p = 

0,001). Statistično značilna razlika je bila tudi pri drugi meritvi, saj je p = 0,005. 

Pri obeh meritvah obstajata značilni razliki med obema skupinama, kar pomeni, da 

plesne delavnice pri tem vprašanju niso prinesle sprememb. V proučevani skupini so na 

splošno manj pogosto menili, da so gibalno aktivni zaradi druženja s prijatelji.  

 

 

Gibalno/športno 

aktiven sem 

zaradi zdravja in 

počutja. 

Prva 

meritev 

Odgovor »Da« »Ne« Skupaj 
Hi- 

kvadrat 
P-vrednost 

Proučevana 

skupina 
28 22 50 

2,10 0,147 Primerjalna 

skupina 
35 15 50 

Skupaj 63 37 100 

Druga 

meritev 

Odgovor »Da« »Ne« Skupaj 
Hi- 

kvadrat 
P-vrednost 

Proučevana 

skupina 
35 15 50 

0,00 1,000 Primerjalna 

skupina 
35 15 50 

Skupaj 70 30 100 

 

Tabela 19: Gibalno/športno aktiven sem zaradi zdravja in počutja. 

 

Pri prvi meritvi med skupinama hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti ni pokazal 

statistično pomembne razlike med odgovori proučevane in primerjalne skupine (p = 

0,147). V proučevani skupini je manj odgovorov »Da« v primerjavi s primerjalno 

skupino, kjer jih je 35. Pri drugi meritvi pa vrednost hi-kvadrat preizkusa pokaže, da ni 

več statistično pomembne razlike med primerjalno in proučevano skupino (p = 1,000). 

Tudi v proučevani skupini je sedaj 35 odgovorov »Da«. Iz tega sklepamo, da so se 

učenci v proučevani skupini v času plesnih delavnic bolj začeli zavedati, da so 

gibalno/športno aktivni zaradi zdravja. 
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Gibalno/športno 

aktiven sem, da 

bom v dobri 

telesni kondiciji. 

Prva 

meritev 

Odgovor »Da« »Ne« Skupaj 
Hi- 

kvadrat 
P- vrednost 

Proučevana 

skupina 
27 23 50 

2,72 0,099 Primerjalna 

skupina 
35 15 50 

Skupaj 62 38 100 

Druga 

meritev 

Odgovor »Da« »Ne« Skupaj 
Hi- 

kvadrat 
P- vrednost 

Proučevana 

skupina 
27 23 50 

4,34 0,037 Primerjalna 

skupina 
37 13 50 

Skupaj 64 36 100 

 

Tabela 20: Gibalno/športno aktiven sem, da bom v dobri telesni kondiciji. 

 

 

Pri petem vprašanju smo opazili, da je pri prvi meritvi med skupinama vrednost hi-

kvadrat preizkusa pokazale, da ni več statistično pomembne razlike med primerjalno in 

proučevano skupino (p = 0,099), pri drugi meritvi pa je porazdelitev odgovorov v 

proučevani skupini ostala enaka, v primerjalni skupini pa se je povečalo število 

odgovorov »Da«. Med skupinama je vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze 

neodvisnosti pokazala statistično pomembne razlike med odgovori (p = 0,037). Na 

primerjalno skupino nismo imeli vpliva, saj v njej nismo izvajali nobenih aktivnosti, 

poleg tega se je število odgovorov »Da« povečalo samo za 2, zato to spremembo 

pripisujemo slučajnim vplivom.  
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          Graf 5: Gibalno/športno aktiven sem ... 

 

 

Zgornje ugotovitve smo povzeli v grafu za odgovore »Da« za prvo in drugo meritev v 

proučevani skupini. Graf pokaže, da se je zmanjšalo število odgovorov »zaradi lepšega 

videza« in »ker se ob gibanju in športu zabavam« ter povečalo število odgovorov 

»zaradi zdravja in počutja«, ta premik pa lahko pripišemo plesnim delavnicam.  



 

133 

 

c) Telesna teža     

 

Pri naslednjem vprašanju smo preverjali mnenje o telesni teži. Možni odgovori so bili 

normalna, prevelika, premajhna in ne vem. 
 

Ali menite, da je vaša telesna teža  

  

Ali menite, da je vaša telesna teža 

Total normalna prevelika premajhna 

Skupina eksperimentalna Število odgovorov 38 0 4 42 

kontrolna Število odgovorov 42 3 4 49 

Skupaj Število odgovorov 80 3 8 91 

 

 

      Hi-kvadrat test 

      Vrednost p-vrednost 

    Pearson hi-kvadrat 2,677 ,262 

    N 91   

    
 

Tabela 21: Kakšna je vaša telesna teža? 

 

Pri tem vprašanju je p-vrednost χ2-testa, ki označuje razliko med meritvama, enaka 

p=0,262, to pomeni, da razlika med meritvama ni statistično pomembno vplivala na 

mnenje o telesni teži. Porazdelitvi odgovorov sta si pri obeh meritvah zelo podobni, 

saj se mnenje ni bistveno spreminjalo.  

 

č) Skrb za zdravje 
 

Zanimalo nas je tudi mnenje o skrbi za zdravje. Možni odogovori so bili zelo dobro, 

kar dobro, bolj malo, premalo, skoraj nič in ne vem. 

 

Ali menite, da za vaše zdravje skrbite ... 

  Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Levenov test 
T-test P-vrednost 

F Sig. 

Prva 

meritev 

Proučevana 

skupina 
47 1,51 0,69 0,02 0,892 0,08 ,939 

Primerjalna 

skupina 
50 1,50 0,68     0,08 ,939 

Druga 

meritev 

Proučevana 

skupina 
48 1,46 0,54 0,03 0,860 0,60 ,548 

Primerjalna 

skupina 
49 1,39 0,61     0,60 ,547 

Tabela 22: Ali menite, da za vaše zdravje skrbite … 
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Pred plesnimi delavnicami vrednost t-testa za neodvisne vzorce ni statistično 

pomembna, med proučevano in primerjalno skupino se niso pojavile statistično 

pomembne razlike glede skrbi za zdravje (t = 0,08; α = 0,939). Po plesnih delavnicah 

vrednosti t-testa za neodvisne vzorce ni statistično pomembna             (t = 0,60; α = 

0,547), kar pomeni, da plesne delavnice niso statistično pomembno vplivale na skrb za 

zdravje.  

 

 

d) Prehrana  
 

Pri naslednjih vprašanjih so bili možni naslednji odgovori: vsak dan, pogosto     (4-

krat−6-krat na teden) občasno (2-krat–3-krat na teden), 1-krat na teden, 1-krat na 

mesec in nikoli/redko.  

 

 

 Kako pogosto jeste ocvrte jedi? 

  Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Levenov test 
T-test 

P-

vrednost F Sig. 

Prva 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 2,34 1,38 0,01 0,924 – 1,28 ,203 

Primerjalna 

skupina 
50 2,70 1,43     – 1,28 ,203 

Druga 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 2,48 1,30 1,29 0,259 – 0,63 ,530 

Primerjalna 

skupina 
50 2,66 1,55     – 0,63 ,530 

 

Tabela 23: Kako pogosto jeste ocvrte jedi? 

 

Pri zgornjem vprašanju smo preverjali, kako pogosto učenci jedo ocvrte jedi. Pri prvi 

meritvi med proučevano in primerjalno skupino vrednost t-testa za neodvisne vzorce ni 

statistično pomembna, saj se ne pojavljajo statistično pomembne razlike (t = – 1,28; α = 

0,203).  Tudi druga meritev je pokazala, da plesne delavnice, pri vrednosti t-testa za 

neodvisne vzorce, niso statistično pomembno vplivale na pogostost hranjenja z ocvrtimi 

jedmi (t = – 0,63; α = 0,530).  
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Kako pogosto jeste ocvrt krompirček? 

  Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Levenov test 
T-test 

P-

vrednost F Sig. 

Prva 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 2,44 1,33 0,32 0,573 – 1,07 ,288 

Primerjalna 

skupina 
50 2,72 1,29     – 1,07 ,288 

Druga 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 2,3 1,13 1,95 0,166 – 1,49 ,139 

Primerjalna 

skupina 
50 2,68 1,41     – 1,49 ,140 

Tabela 24: Kako pogosto jeste ocvrt krompirček? 

 

Pri tem vprašanju smo ugotavljali, kako pogosto učenci jedo ocvrt krompirček. Pred 

plesnimi delavnicami med proučevano in primerjalno skupino, ni bilo statistično 

pomembnih razlik (t = – 1,07; α = 0,288). Po plesnih delavnicah je enako, med 

proučevano in primerjalno skupino ni statistično pomembne razlike, saj se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede pogostosti hranjenja z ocvrtim krompirčkom (t = – 

1,49; α = 0,140).   

 

Kako pogosto jeste hitro prehrano? 

  Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Levenov test 
T-test P-vrednost 

F Sig. 

Prva 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 2,28 1,39 2,23 0,138 – 0,07 ,941 

Primerjalna 

skupina 
50 2,30 1,30     – 0,07 ,941 

Druga 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 2,14 1,26 1,56 0,214 – 0,52 ,607 

Primerjalna 

skupina 
50 2,28 1,44     – 0,52 ,607 

 

Tabela 25: Kako pogosto jeste hitro prehrano? 
 

 

Pred plesnimi delavnicami med proučevano in primerjalno skupino ni bilo statistično 

pomembnih razlik (t = – 0,07; α = 0,941). Tudi po plesnih delavnicah med proučevano 

in primerjalno skupino ni statistično pomembna, saj se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede pogostosti hranjenja s hitro prehrano (t = – 1,49; α = 0,140).  
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 Kako pogosto jeste slaščice? 

  Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Levenov test 
T-test P-vrednost 

F Sig. 

Prva 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 3,82 1,65 3,81 0,054 0,38 ,692 

Primerjalna 

skupina 
50 3,70 1,36     0,38 ,692 

Druga 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 3,46 1,25 3,90 0,051 – 0,36 ,722 

Primerjalna 

skupina 
50 3,56 1,54     – 0,36 ,722 

 

Tabela 26: Kako pogosto jeste slaščice? 

 

 

Pred plesnimi delavnicami med proučevano in primerjalno skupino ni statistično 

pomembnih razlik (t = 0,38; α = 0,692). Tudi po plesnih delavnicah med proučevano in 

primerjalno skupino ni statistično pomembna, saj se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede pogostosti hranjenja s slaščicami (t = – 0,36;  α = 0,722).   

 

 

Kako pogosto pijete brezalkoholne sladke pijače? 

  Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Levenov test 
T-test P-vrednost 

F Sig. 

Prva 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 3,80 1,82 5,15 0,025 2,36 ,020 

Primerjalna 

skupina 
50 3,02 1,46     2,36 ,020 

Druga 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 3,10 1,67 0,50 0,479 – 0,23 ,815 

Primerjalna 

skupina 
50 3,18 1,73     – 0,23 ,815 

 

Tabela 27: Kako pogosto pijete brezalkoholne sladke pijače? 

 

Pred plesnimi delavnicami med proučevano in primerjalno skupino so statistično 

pomembne razlike glede pogostosti pitja brezalkoholnih pijač (t = 2,36;                α = 

0,020). Po plesnih delavnicah med proučevano in primerjalno skupino ni več statistično 

pomembna, saj se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede pogostosti pitja 

brezalkoholnih pijač (t = – 0,2; α = 0,815).  
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Statistično pomembna razlika je nastala pri pitju sladkih brezalkoholnih pijačah, saj so v 

proučevani skupini pred plesnimi delavnicami pili bistveno več sladkih pijač, kar kaže, 

da so delavnice dobro delovale na učence, saj so zmanjšali pitje sladkih brezalkoholnih 

pijač.  

V splošnem lahko vidimo, da delavnice sicer niso statistično pomembno vplivale na bolj 

zdravo prehrano učencev, so pa statistično pomembno vplivale na pitje zdravih pijač. To 

je smiselno, saj je s plesom neposredno bolj povezana pijača, saj učenci med vajami 

postanejo žejni. Ni pa bil vpliv plesnih delavnic tako močan, da bi posegel še na 

področje prehrane. Za izboljšanje prehranjevanja bi morali učenci imeti posebne 

delavnice o zdravi hrani.  

 

 

Koliko vode popijete na dan? 

  Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Levenov test 
T-test P-vrednost 

F Sig. 

Prva 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 2,10 0,68 13,95 0,000 – 1,72 ,089 

Primerjalna 

skupina 
50 2,40 1,03     – 1,72 ,089 

Druga 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 2,44 0,91 2,18 0,143 –1,03 ,304 

Primerjalna 

skupina 
50 2,64 1,03     – 1,03 ,304 

 

Tabela 28: Koliko vode popijete na dan 

 

Tudi pri vodi se je pokazala majhna razlika, če pogledamo povprečja. Pred plesnimi 

delavnicami med proučevano in primerjalno skupino ne nastanejo statistično pomembno 

razlike pri količini pitja vode na dan (t = – 1,72; α = 0,089). Po plesnih delavnicah med 

proučevano in primerjalno skupino ni statistično pomembna, saj se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri količini pitja vode na dan (t = – 1,03; α = 0,304).  

V proučevani skupini se je pitje vode povečalo, malo pa tudi v primerjalni skupini, 

čeprav statistično pomembnih razlik tu ni. Če vseeno upoštevamo povečanje pitja vode 

v proučevani skupini, lahko rečemo, da je to skladno z našo zgoraj napisano tezo, da so 

plesne delavnice dobro delovale na učence na področju pijače, področja hrane pa še niso 

dosegle. 
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Glede hipoteze lahko sklepno ocenimo, da so se v času plesnih delavnic med obema 

skupinama pojavile statistično pomembne razlike v količini telesne vadbe. Pri skrbi za 

zdravo življenje je več zavedanja, da je športna aktivnost pomembna zaradi zdravja, ni 

pa spremembe pri mnenju o tem, ali učenci dovolj skrbijo za svoje zdravje. Izboljšalo se 

je tudi pitje zdravih pijač, pri prehrani in mnenju o telesni teži pa ni statistično 

pomembnih razlik.  

Hipotezo lahko torej potrdimo deloma, ne pa v celoti.  

Pri tretji hipotezi smo želeli ugotoviti, ali bo med proučevano in primerjalno skupino 

učencev drugega razreda razlika v izražanju občutkov do plesa.  

 

Merska lestvica je tu obrnjena, odgovor »odlično« ima vrednost 1 in odgovor »zelo 

slabo« ima vrednost 5, zato je nižje povprečje boljše in pomeni boljše občutke glede 

plesa.  

 

Kakšne občutke imate, ko plešete? 

  Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Levenov test 
T-test P-vrednost 

F Sig. 

Prva 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 2,18 1,19 0,71 0,402 – 2,58 ,011 

Primerjalna 

skupina 
50 2,82 1,29     – 2,58 ,011 

Druga 

meritev 

Proučevana 

skupina 
50 1,88 1,08 5,37 0,023 – 3,69 ,000 

Primerjalna 

skupina 
50 2,82 1,44     – 3,69 ,000 

 

Tabela 29: Kakšne občutke imate, ko plešete? 
 

 

Že pred začetkom plesnih delavnic je obstajala statistično pomembna razlika med 

proučevano in primerjalno skupino pri izražanju občutkov do plesa (t = 2,58;        α = 

0,011). Po plesnih delavnicah je med proučevano in primerjalno skupino statistično 

pomembna, saj se pojavljajo statistično pomembne razlike pri izražanju občutkov do 

plesa (t = – 3,69; α = 0,000). 

Plesne delavnice so pozitivno vplivale na dobre občutke učencev o plesu, kar pomeni, 

da so z veseljem plesali in radi hodili na plesne delavnice ter izražali same pozitivne 

pohvale o izvedenih plesih in igrah. Hipotezo glede pozitivnih občutkov do plesa lahko 

potrdimo. 
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6.2 SOCIOMETRIČNA PREIZKUŠNJA – SOCIOGRAM 

Analiza socialne strukture (grafična predstavitev odnosov v razredu) 

 

Sociometrična preizkušnja je metoda, s katero ugotavljamo in merimo odnose in položaj 

posameznika v skupini oz. razredu. S sociometrično preizkušnjo merimo (Pečjak, Košir, 

2002): 

 socialno sprejetost posameznika v razredu (njegovo priljubljenost), 

 povezanost med posameznimi člani razreda, 

 stopnjo povezanosti celotne skupine. 

»Latinska beseda »sociobilis« pomeni biti družaben, prijateljski, združljiv v skupine. 

S to tehniko želimo izmeriti družabne odnose v neki skupini (povezanost med 

posamezniki v skupini) in položaj vsakega posameznika v neki skupini. Z njo 

opredelimo, koliko je nek posameznik v skupini priljubljen ali morda iz skupine izločen 

ali osamljen. Posameznik s svojim obnašanjem in značilnostmi vpliva na skupino in s 

tem sooblikuje celostno podobo skupine, skupina pa prav tako s svojimi značilnostmi, 

navadami, pravili in normami vpliva na posameznika – na njegova prepričanja, 

razmišljanje, obnašanje … 

Metoda je uporabna za ugotavljanje povezanosti nekega razreda in v veliko pomoč pri 

ugotavljanju sociometričnih struktur skupin, sestavljenih iz posameznikov, ki so na 

družbenem robu, a jih poskušamo v družbo ponovno vključiti, izjemnega pomena pa je 

lahko tudi v športu« (Kajtna, 2009). 

Položaj posameznika v skupini definira sociometrični status, ki kaže, kako skupina 

čustveno sprejema posameznika oziroma na kakšen način je posameznik prilagojen 

skupini. Določen je s pozitivnimi in negativnimi izbirami s strani drugih članov skupine 

(Pečjak, Košir, 2002). 

Sociometrični kriterij predstavlja dve vprašanji: 

 s pozitivnim kriterijem − s kom v razredu bi najraje plesal, 

 z negativnim kriterijem − s kom v razredu ne bi rad plesal. 

 

Odnosi med učenci v razredu so zelo pomembni za raziskovanje socialne strukture 

razreda, saj lahko ugotovimo, v kolikšni meri sošolci sprejemajo ali zavračajo gibalno 

oviranega učenca. Iz rezultatov lahko delamo na izboljšavah integracije gibalno 

oviranega učenca. 
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6.2.1 Sociogram šole 1  

Tarčni graf  

 

Graf  3  je v tarčni obliki. Vsak krog (kolobar) predstavlja skupino učencev znotraj 

razreda.  

Iz tarčnega grafa je razvidno, da je bil gibalno ovirani učenec najprej v drugem krogu 

popularnosti (B-krog – bolj všečni drugim kot nevšečni), kar dokazuje, da je bil učenec 

delno priljubljen. Po plesnih delavnicah pa se je iz drugega kroga pomaknil v prvega, 

kar pomeni, da je postal zelo priljubljen (A-krog – popularni učenci). Menimo, da so 

plesne delavnice pripomogle, da se je učenec bolje vključil v razredno klimo in so 

učenci spoznali, da je lahko tudi pri igri in plesu enakovreden in si želijo imeti kontakte 

z njim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Tarčni graf šole 1 pred in po plesnih delavnicah. 

Pred plesnimi delavnicami Po plesnih delavnicah 
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Pred plesnimi delavnicami so v krogu A tri učenke in dva učenca, ki so popularni, v 

krogu B je ena učenka in osem učencev (med njimi gibalno oviran učenec), ki so 

drugim bolj všečni kot ne. V kolobarju C so štiri učenke in en učenec, spadajo med bolj 

nevšečne učence, v kolobar D je umeščena le ena učenka, ki je problematična. V krogu 

E so trije zavrnjeni učenci in sicer dve učenki in en učenec.  

 

Po plesnih delavnicah pa je v krogu A pet učenk in štirje učenci (med njimi gibalno 

ovirani učenec), ki so popularni, v krogu B so le trije učenci, ki so drugim bolj všečni 

kot ne. V kolobarju C je šest otrok – dve učenki in štirje učenci, spadajo med bolj 

nevšečne učence, v kolobarju D  je le ena učenka in je problematična. V krogu E so trije 

zavrti učenci, in sicer dve učenki in en učenec. Sedaj pa se je pojavil še zadnji, F-krog, 

kjer so prezrti učenci, v njem pa je le en učenec. 

Pečjak in Košir (2002) trdita, da imajo zavrnjeni in prezrti učenci pogosto primanjkljaj 

na področju socialnih spretnosti, zato jih je potrebno s pomočjo treningov socialnih 

spretnosti tega naučiti. 

 

Stolpični graf 

 

Pred plesnimi delavnicami 

 

V grafu 4 so prikazani učenci iz šole 1 in njihove povezave s pozitivnimi (zeleni 

stolpiči) in negativnimi (rdeči stolpiči) izbirami. Gibalno ovirani učenec je označen s 

številko 3 in temno modro barvo. Pred plesnimi delavnicami ima le eno pozitivno izbiro 

in nobene negativne. Po plesnih delavnicah pa ima šest pozitivnih povezav in nobene 

negativne. 

Torej so plesne delavnice zelo pozitivno vplivale, saj se je za pet izbir povečalo število, 

ko so učenci izbirali svoje soplesalce. Kar dokazuje, da so zelo radi plesali z njim. 
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Graf 7: Število izborov pred plesnimi delavnicami. 
 

Izrazito priljubljena je učenka 19, ki ima kar dvanajst pozitivnih izbir. Sledi ji učenec 6 

s sedmimi pozitivnimi in nič negativnimi izbirami. Nato sta dva učenca s šestimi 

pozitivnimi izbirami, en s petimi in dva s štirimi ter nekaj negativnimi izbirami. Štirje 

dečki imajo po tri pozitivne in nobene negativne izbire, ena deklica ima tri pozitivne in 

tri negativne izbire. Nato je sedem učenk in učencev z le eno pozitivno izbiro in nekaj 

negativnimi. Med njimi je tudi gibalno oviran učenec. Izstopa deček, ki ima kar 18 

negativnih izbir. Sledijo še učenci brez pozitivne izbire in s po osmimi ali devetimi 

negativnimi izbirami. 

 

Po plesnih delavnicah 

 

Pri tem primeru lahko dobro vidimo, kako plesne dejavnosti pripomorejo k boljšim 

medsebojnim odnosom z gibalno oviranim učencem. Učenci so želeli plesati z njim, še 

posebej dekleta, ki so tekmovala, katera bo pri njem prva. Gibalno ovirani je bil vesel 

take pozornosti in čeprav ga je ples utrujal, se ga je veselil. Menimo, da v tem  razredu 

ne bo nikoli zapostavljen. 
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Graf 8: Število izbir po plesnih delavnicah.  
 

 

Po plesnih delavnicah, se je slika izbir precej spremenila, čeprav naj bi bila prva slika 

zelo podobna več kot eno leto. Sedaj ima kar 10 izbir učenec s številko 9, sledi mu 

učenka 20 z osmimi izbirami. Oba sta dobila največ pozitivnih povezav in nobene 

negativne. Nato sta učenca s šestimi pozitivnimi izbirami in nobeno negativno, med 

njimi je gibalno oviran učenec, ki je vidno napredoval. Učenci s številkami 6, 17 in 22 

imajo vsi po pet pozitivnih povezav. Učenki 14 in 19 imata po štiri pozitivne izbire in 

nobene negativne. Deček 10 ima tri pozitivne in šest negativnih povezav, deček 13 pa le 

tri pozitivne izbire. Trije učenci in ena učenka imajo po dve pozitivni izbiri, učenka 15 

ima kar devet negativnih izbir, druga dva pa nobene. Sledijo štirje učenci z eno 

pozitivno izbiro in različnimi negativnimi izbirami. Nato je pet učencev brez pozitivne 

izbire, imajo pa visoko število negativnih izbir (od osem do trinajst). Ena učenka pa je 

bila prezrta, saj ni imela ne pozitivne ne negativne izbire. 
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6.2.2 Sociogram šole 2 

Tarčni graf  
 

Iz tarčnega grafa je razvidno, da je gibalno ovirani učenec po obeh meritvah zelo 

priljubljen v A-krogu med popularnimi učenci. Menimo, da so plesne delavnice vseeno 

pripomogle, da se je učenec še bolje vključil med učence in so spoznali, da lahko tudi 

pleše z njimi, čeprav je na električnem vozičku. 

 

 

 

 

 

Graf 9: Tarčni graf  šole pred in po plesnih delavnicah.  

 

Pred plesnimi delavnicami je v krogu A pet učenk in trije učenci (med njimi gibalno 

ovirani učenec s številko 4), ki so popularni, v krogu B so štiri učenke in dva učenca, ki 

so drugim bolj všečni kot ne. V kolobarju C sta dve učenki in en učenec; spadata med 

drugim bolj nevšečne učence kot všečne, v kolobar D je umeščena le ena učenka, ki je 

problematična. V krogu E so štirje zavrnjeni učenci. V zadnjem, F-krogu, so prezrte štiri 

učenke. 

KROG A: popularni učenci 

KROG B: bolj všečni kot nevšečni 

KROG C: bolj nevšečni kot všečni 

KROG D: problematični učenci 

KROG E: zavrjeni učenci 

KROG F: prezrti učenci 

 

 

 

Pred plesnimi delavnicami Po plesnih delavnicah 
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Po plesnih delavnicah pa je v krogu A pet učenk in trije učenci (med njimi gibalno 

ovirani učenec), ki so popularni, v krogu B je pet učenk in dva učenca, ki so drugim bolj 

všečni kot ne. V kolobarju C sta dve učenki in en učenec, spadata med bolj nevšečne 

učence kot všečne, v kolobarju D pa ni nikogar. V krogu E so ena učenka in štirje 

zavrjeni učenci ter v krogu F dve prezrti učenki.  

 

Stolpični graf  

 

Pred plesnimi delavnicami 

 

V spodnjem grafu lahko opazujemo medsebojne pozitivne izbire med učenci. Gibalno 

ovirani učenec, ki je označen z modro barvo in številko 4, je bil izbran štirikrat in nima 

nobene negativne izbire, po čemer lahko sklepamo, da je priljubljen.  
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Graf 10: Število izbir pred plesnimi delavnicami. 
 

 

Največ pozitivnih izbir ima učenka s številko 24 z devetimi izbori, sledi ji učenka 7, ki 

jo je izbralo sedem sošolcev. Obe sta dobili največ pozitivnih izbir in nobene negativne. 

Nato so tri učenke s številkami 11, 13 in 17, ki imajo po pet pozitivnih izbir. Učenec 3 

je imel štiri pozitivne in eno negativno povezavo, z enakim rezultatom mu sledi učenec 

5 in gibalno ovirani učenec, ki pa nima negativne izbire. S sedmimi učenci so želeli 

plesati trije sošolci, ki imajo različnime negativne izbore. Z negativnimi povezavami 

visoko izstopata učenca 14 in 10, kjer ima učenka 14 sedemnajst negativnih izbir, 

učenec 10 pa kar dvajset. S petimi učenci ni želel plesati nihče. Dve učenki pa sta bili 

popolnoma prezrti in nista imeli ne pozitivne ne negativne izbire. 

Po delavnicah je imel gibalno ovirani učenec, ki je označen z modro barvo in številko 4, 

eno dodatno pozitivno izbiro, torej pet pozitivnih in nobene negativne izbire. Kljub 

temu da so se izbire po delavnicah zelo spremenile, so še vedno izbrali v ožji izbor 

učenca na vozičku. Cilj je bil dosežen, otroci radi plešejo z njim in se učijo prilagajanja 

plesa z vozičkom. Med vajami so se učenci kar prerivali, kdo bi plesal z njim. Seveda 

mu je to prineslo veliko veselja in odobravanja, zato se bo v razredu še naprej med temi 

učenci dobro počutil. 
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Po plesnih delavnicah 
 

 

Graf 11: Število izbir po plesnih delavnicah.  

 

Največ pozitivnih izbir, kar sedem, so imeli učenci 9, 11 in 17, vendar imajo tudi po eno 

ali dve negativni izbiri. Sledi jim deklica s številko 6 s šestimi pozitivnimi izbirami. 

Nato sledijo trije fantje s petimi pozitivnimi izbirami, med katerimi je tudi gibalno 

ovirani. Tri pozitivne in šest negativnih ima deklica s številko 7. Dve pozitivni izbiri z 

nekaj negativnimi imajo učenci 1, 6, 8 in 9. Sledita dve dekleti z eno pozitivno izbiro in 

ena z dvema negativnima. Sledi fant s številko 10, ki nima pozitivnih izbir, ima pa kar 

24 negativnih izbir, ter dekle s petnajstimi negativnimi izbirami. Tri dekleta so prezrta, 

saj nimajo nobene izbire. Z delavnicami tu nismo mogli pomagati zapostavljenim 

učencev, saj večkrat niso želeli sodelovati in posledično niso znali plesati ter jih sošolci 

niso želeli izbrati za soplesalce. 
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6.3 MERITVE IN TESTIRANJA 

6.3.1 Ocenjevalne lestvice kvalitet gibanja 

 

S pomočjo uporabe Ocenjevalne lestvice kvalitet gibanja (The movement observation 

scale) in Lestvice ocene gibanja z invalidskim vozičkom (Spontaneous Movement 

Rating Scale) – obe modificirani po lestvici avtorice Alice Owen (1999) –, smo 

evalvirali kvaliteto gibanja posameznikov.  

Kakovost posamezne kvalitete gibanja smo vrednotili pri vsakem posamezniku v dveh 

časovnih obdobjih pred in po plesnih delavnicah: 

 prva plesna delavnica – april 2015,  

 zadnja plesna delavnica – junij 2015. 

 

Predstavitev posameznikov, vključenih v raziskavo 

Oba učenca sta moškega spola in rojena leta 2007. Po plesni specifikaciji bi oba spadala 

v kategorijo 1, saj imata premalo moči v rokah, čeprav imata različni gibalni motnji: 

cerebralno paralizo in mišično atrofijo. Učenec s cerebralno paralizo je bolj gibljiv, sedi 

na navadnem invalidskem vozičku in se plazi po tleh, učenec z mišično atrofijo pa je 

omejen na električni voziček. 

 

Analiza opazovalne lestvice kvalitet gibanja 

Opazovalno lestvico kvalitet gibanja smo aplicirali za vsakega posameznega plesalca z 

gibalno motnjo. 

Z numeričnimi ocenami v razponu od 1 do 5 za različne variacije kakovosti gibanja 

uporabljamo lestvico vrednosti različnih področij gibanja v Labanovi terminologiji 

(Laban, 2002). 

 

Vrednotenje ocenjevalne lestvice 

1 – nezadostno    2 – zadostno      3 – dobro       4 – prav dobro         5 – odlično 

 

Ocene smo dobili z opazovanjem gibanja gibalno oviranih učencev ob plesnem 

ustvarjanju, plesanju otroških plesov in plesa v paru. 
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OPAZOVALNA LESTVICA KVALITET GIBANJA (The movement observation 

scale. A. Owen, 1999) 

 
 

                                               Izvajanje aktivnosti  
 

    Kvalitete gibanja                                     

Oseba 

A 

Oseba 

B 

Oseba 

A 

Oseba 

B 

Pred plesnimi 

delavnicami 

Po plesnih 

delavnicah 

Simetrija gibanja 2 2 3 3 

Gladko in tekoče gibanje zgornjega dela telesa 1 2 3 2 

Naraščajoča variabilnost v uporabi gibalnih vzorcev 

telesne drže 

2 2 3 3 

Večanje in razvijanje gibalnega prostora »kinesfere« 2 2 2 2 

Dinamika v zrcaljenju gibov 3 3 4 4 

Prostorska orientacija v znanem prostoru 2 3 3 4 

Prostorska orientacija v neznanem prostoru 2 2 2 2 

Gibanje posameznika, usklajeno z gibanjem cele 

skupine 

2 3 4 4 

Gibanje delov telesa, usklajeno z ritmom 2 2 3 3 

Naraščajoča variabilnost gibov, vezanih na držo 2 2 2 2 

Vzpostavi očesni kontakt 2 3 3 4 

Zadrži očesni kontakt 2 2 4 4 

Odnos plesalec – soplesalec (celostna komunikacija) 2 3 4 4 

Iniciativnost 2 3 3 4 

Ekspresivnost – izraznost 2 2 2 2 

Uživanje v plesnem gibanju 3 3 5 5 
 

Tabela 30: Ocenjevalna lestvica 1 – kvaliteta gibanja. 

 

 

LESTVICA OCENE GIBANJA Z INVALIDSKIM VOZIČKOM (Spontaneous 

Movement Rating Scale, Owen, 1999) 

 
 

                                               Izvajanje aktivnosti  
 

    Kvalitete gibanja                                     

Oseba 

A 

Oseba 

B 

Oseba 

A 

Oseba 

B 

Pred plesnimi 

delavnicami 

Po plesnih 

delavnicah 

Gladkost gibanja z invalidskim vozičkom 1 3 3 4 

Hitrost gibanja z invalidskim vozičkom 2 3 2 3 

Sposobnost orientacije  3 3 4 4 

Obvladovanje gibanja naprej – nazaj 2 4 3 5 

Obvladovanje gibanja hitro – počasi 2 3 3 4 

Obvladovanje gibanja ravno – vijugasto 3 4 3 4 

Sposobnost vrtenja  2 3 3 4 

Kontrola začetka in zaključka gibanja 2 2 3 3 

Kontrola začetka in zaključka gibanja po ritmu 2 2 3 4 

Obvladovanje pavze (mirovanja) v gibanju 3 4 4 5 
 

 

Tabela 31: Ocenjevalna lestvica 2 – kvaliteta gibanja z invalidskim vozičkom. 
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6.3.1.1 Ocenjevalna lestvica 1 – oseba A 

 

Oseba A uporablja navaden invalidski voziček in se večinoma ne premika sama, ampak 

ji drugi pri tem pomagajo. Pri skoraj vseh merjenimi gibalnimi kriteriji je napredovala, 

čeprav bi verjetno bil napredek še večji, če ji okolica ne bi toliko olajševala premikanja, 

vendar na to ne moremo vplivati.  

 

 

Graf 12: Ocenjevalna lestvica 1 – oseba A. 

 

Za eno oceno je napredovala pri vseh kriterijih, razen pri večanju in razvijanju 

gibalnega prostora, pri prostorski orientaciji v neznanem prostoru, pri naraščajoči 

variabilnosti gibov in ekspresivnosti oz. izraznosti, kjer je ostalo stanje nespremenjeno. 

Večji napredek, kar za dve oceni, pa se je pojavil pri gladkem in tekočem gibanju 

zgornjega dela telesa, pri gibanju posameznika, usklajenega z gibanjem cele skupine, pri 

zadrževanju očesnega stika, pri odnosu s soplesalcem in uživanju v plesnem gibanju. 
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Ocenjevalna lestvica 1 – oseba B 

 

Oseba B je zelo dobro mobilna z električnim vozičkom, saj ga odlično obvladuje. Že na 

prvih vajah se je znala hitro prilagoditi skupini, plesom in dinamiki glasbe. Njen 

napredek je bil velik, vendar manj viden zaradi dobre obvladljivosti gibanja v vozičku 

že na začetku. 

 

 
 

Graf 13: Ocenjevalna lestvica 1 – oseba B. 

 

Za eno oceno je napredovala pri vseh kriterijih, razen pri gladkem in tekočem gibanju 

zgornjega dela telesa, pri večanju in razvijanju gibalnega prostora, pri prostorski 

orientaciji v neznanem prostoru, pri naraščajoči variabilnosti gibov in ekspresivnosti oz. 

izraznosti, kjer je ostalo stanje nespremenjeno. 

Večji napredek (za dve oceni) se je pojavil pri zadrževanju očesnega stika in pri 

uživanju v plesnem gibanju. 

 

Napredek v vseh ocenjevalnih kriterijih 

Pri osebi A je viden velik napredek, saj je bilo začetno izhodišče slabše v primerjavi z 

osebo B,   čeprav je tudi oseba B lepo napredovala in povečala skoraj vse kriterije 

ocenjevanja.  
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6.3.1.2 Ocenjevalna lestvica 2 – oseba A 

 

Pri osebi A, ki je na navadnem invalidskem vozičku, smo lažje opazovali kriterije po tej 

lestvici. Sama težje obvladuje voziček, zato so ocene dokaj nizke. 

 
 

 
 

Graf 14: Ocenjevalna lestvica 2 – oseba A. 

 

Za eno oceno je napredovala pri vseh kriterijih, razen pri naslednjih: hitrost gibanja z 

invalidskim vozičkom in obvladovanje gibanja ravno – vijugasto. Nikjer ni napredovala 

za dve oceni.  

 

 

Ocenjevalna lestvica 2 – oseba B 

Oseba B je na električnem vozičku in ga na splošno dobro obvladuje. Najtežje ji je bilo 

hitrostno predvidevanje koreografije, saj je morala en takt pred menjavo smeri spustiti 

kontrolno ročico in jo že obrniti v drugo smer. Tu je potrebno veliko vaje in konkretnih 

situacij. 
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Graf 15: Ocenjevalna lestvica 2 – oseba B. 

 

Oseba B je pri vseh kriterijih napredovala za eno oceno, razen pri hitrosti gibanja z 

invalidskim vozičkom, kjer je ocena ostala nespremenjena. Za dve oceni pa se ji je 

izboljšal rezultat pri kontroli začetka in zaključka gibanja po ritmu, čemur smo na vajah 

dali velik poudarek. 

 

Napredek v vseh ocenjevalnih kriterijih 

Po drugi ocenjevalni lestvici sta oba učenca enako napredovala. Oseba A je imela veliko 

nižje izhodišče, vendar je najpomembnejši napredek. Oseba B pa je imela visoko 

povprečje ocen že pri prvem ocenjevanju, vendar je tekom vaj napredovala, zato je 

rezultat dober. 
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6.3.2  REZULTATI ANTROPOMETRIJSKIH IN GIBALNIH TESTOV 
 

Antropometrijske in gibalne teste smo izvajali za učence proučevane in primerjalne 

skupine. Antropometrijski testi so obsegali merjenja telesne višine in teže ter kožne 

gube nadlahti. Gibalni testi pa testiranje aktivnosti dviganje trupa, dotikanje plošče z 

roko, skok v daljino z mesta, vesa v zgibi, premagovanje ovir nazaj, predklon na klopci, 

tek na 60 in 600 m. 

S tem testom smo analizirali hipotezo 1 (V proučevani skupini učencev drugega razreda 

se bodo pojavljale razlike pred in po plesnih delavnicah glede njihovih gibalnih 

sposobnosti).  

  

 

6.3.2.1 Primerjava telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti med 

skupinama  

 

Splošni podatki: Telesna višina in teža ter kožna guba. 

Telesna višina in teža sta kar sorazmerni. Mediana telesne višine (m1 = 1285 mm, m2 = 

1309,7 mm) je pri šoli2 za skoraj 2 cm višja. Enako pri telesni teži (m1 = 276,2 dag, m2 = 

383,3 dag), ko ima šola2 višjo telesno težo. Izenačenost obeh šol je dobrodošla, saj bo to 

omogočalo večjo zanesljivost pri nadaljevanju vzorca hipoteze.  

 

      
 

Graf 16: Graf telesne višine učencev obeh šol.               Graf 17: Graf telesne teže učencev obeh šol. 
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Kožna guba pa je premosorazmerna, saj 

ima šola1 večjo kožno gubo nadlahti    

(m1 = 11,8 mm, m2 = 9,9 mm), kar nas je 

zelo presenetilo. Lahko bi sklepali, da se 

v šoli2 bolj zdravo prehranjujejo in več 

gibajo, da imajo kožno gubo manjšo 

glede na višjo telesno težo. 

 

                                                                                                        

                                                                                        Graf 18: Graf kožne gube učencev obeh šol. 
 

6.3.2.2 Gibalne sposobnosti – T-test  

 

V spodnji tabeli smo združili kontrolni skupini iz obeh osnovnih šol, ki imajo v razredu 

tudi gibalno oviranega učenca. V osmih kategorijah smo preverjali napredek v gibalnih 

sposobnostih, da bi lahko preverili hipotezo 1. Meritve za športnovzgojni karton smo 

izvajali v telovadnici na ustreznih orodjih in z ustreznimi pripomočki. Pri meritvah so 

sodelovali športni pedagogi in razredničarka. Rezultate učencev smo beležili na vsaki 

postaji. 
 

Gibalne sposobnosti – T test  

  Povprečje N 
Standardni 

odklon T-test 

P-

vrednost 

Par 

1 

Dotikanje plošče z roko – hitrost izmeničnih 

gibov v 20 sekundah – prva meritev. 
27,3 46 4,24 

–2,84 ,007 
Dotikanje plošče z roko – hitrost izmeničnih 

gibov v 20 sekundah – druga meritev. 
28,5 46 3,40 

Par 

2 

Skok v daljino z mesta - eksplozivna moč – 

izmerjen v cm – prva meritev. 
129,5 46 15,20 

–3,70 ,001 
Skok v daljino z mesta – eksplozivna moč – 

izmerjen v cm – druga meritev. 
134,8 46 17,09 

Par 

3 

Premagovanje ovir nazaj – koordinacija 

gibanja vsega telesa – izmerjen v desetinkah 

sekunde – prva meritev. 
176,6 46 37,03 

1,12 ,238 
Premagovanje ovir nazaj – koordinacija 

gibanja vsega telesa – izmerjen v desetinkah 

sekunde – druga meritev. 
171,6 46 36,12 

Par 

4 

Dviganje trupa – mišična vzdržljivost trupa – 

izmerjeno je število ponovitev v 60 sekundah 

– prva meritev. 
30,2 46 6,07 

– 

4,60 
,000 

Dviganje trupa – mišična vzdržljivost trupa – 

izmerjeno je število ponovitev v 60 sekundah 

– druga meritev. 
32,8 46 7,08 
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Par 

5 

Predklon na klopci – gibljivost – izmerjen v 

cm – prva meritev. 
44,4 46 5,99 – 

5,88 
,000 

Predklon na klopci – gibljivost – izmerjen v 

cm – druga meritev. 
47,3 46 6,15 

Par 

6 

Vesa v zgibi – mišična vzdržljivost 

ramenskega obroča in rok – izmerjena v 

sekundah – prva meritev. 
24,8 46 15,96 

–3,29 ,002 
Vesa v zgibi – mišična vzdržljivost 

ramenskega obroča in rok – izmerjena v 

sekundah – druga meritev. 
31,4 46 21,23 

Par 

7 

Tek na 60 m – šprinterska hitrost – izmerjen 

v desetinkah sekunde – prva meritev. 
120,7 46 10,13 

1,72 ,092 
Tek na 60 m – šprinterska hitrost – izmerjen 

v desetinkah sekunde – druga meritev. 
119,0 46 10,33 

Par 

8 

Tek na 600 m – splošna vzdržljivost – 

izmerjen v sekundah – prva meritev. 
186,3 46 23,69 

1,66 ,105 
Tek na 600 m – splošna vzdržljivost – 

izmerjen v sekundah – druga meritev. 
182,8 46 24,63 

N = numerus (število) 

t = vrednost t-testa 

p = stopnja značilnosti t-testa 

 

 

Rezultat dotikanja plošče z roko pri proučevani skupini se je statistično značilno 

izboljšal. Mediana (m1 = 27,3 in m2 = 28,5) je pokazala, da se je za več kot en udarec z 

roko na ploščo povprečno izboljšal rezultat merjenja. Napredek sicer ni velik, vendar na 

hitrost rok pri plesnih delavnicah nismo dali poudarka, zato je rezultat dober. Pri plesu 

je bolj značilna estetska oblikovanost gibanja rok, hitrost pa pri tej zvrsti plesa ni 

pomembna.  

 

Pri skoku v daljino z mesta se je dolžina skoka podaljšala za 5,3 cm, kar je veliko (m1 

= 129,5 cm in m2 = 134,8 cm). Učenci so pri plesu in igrah veliko skakali in uporabljali 

nožne mišice, kar je pripomoglo k zelo velikemu napredku pri odrivu. 

 

Pri premagovanju ovir nazaj je lestvica obrnjena, kar pomeni, da manjše število 

pomeni napredek oz. so v krajšem času premagovali ovire nazaj. Mediana se je pri 

drugem merjenju zmanjšala za pet sekund, kar pokaže dober napredek učencev (m1 = 

176,6 sec in m2 = 171, 6 sec). Pri premagovanju ovir nazaj je pokazatelj splošna 

motorika, kar pri plesu neprestano spodbujamo. Pri ogrevanju so se veliko premikali kot 

živali, kar je podobno gibanju pri premagovanju ovir nazaj, s čimer so krepili celotno 

telo in utrdili premikanje za testiranje. 

 

Tabela 32: Testiranje za športnovzgojni karton – Gibalne sposobnosti. 
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Zelo dober rezultat je mediana pokazala tudi pri dvigovanju trupa, saj je bil napredek 

ob drugem merjenju za dva dviga trupa in pol boljši (m1 = 30,2 cm in  m2 = 32,8 cm). 

Pri ogrevanju smo delali trebušnjake, ki so pripomogli k napredku pri tej vaji.  

 

Tudi pri vesi v vzgibi se je pokazal velik napredek, saj se je povprečje dvignilo za 

skoraj 6 sekund (m1 = 24,8 sec in m2 = 31,4 sec). Napredek je velik, kar je presenetljivo, 

saj na moči rok nismo veliko delali. Roke uporabljajo pri vseh gibanjih, tudi pri vodenju 

vozička, vendar mislimo, da je tu velik napredek tudi pri drugih gibalnih dejavnostih. 

 

Tek na 60 metrov je pokazatelj, da sta se splošna motorika in hitrost izboljšali, saj se je 

povprečni čas izboljšal za sekundo in sedem stotink (m1 = 120,7 sec in  m2 = 119,0 sec). 

 

V teku na 600 metrov sta tudi zelo izboljšani splošna kondicija in hitrost. Povprečni 

čas teka na 600 m se je izboljšal za tri sekunde in pol (m1 = 186,3 sec in m2 = 182,8 

sec). Pri naših plesnih delavnicah so učenci celo šolsko uro neprestano v gibanju in 

verjamemo, da so zato napredovali v kondiciji, saj so tudi večkrat potožili, da so 

utrujeni.  

 

Pri petih sposobnostih je prišlo do izboljšanja, ker so se vrednosti povečale (večkrat so 

se dotaknili plošče, dlje so skočili, večkrat so dvignili trup, večji predklon so naredili, 

dlje so viseli v zgibi).  Pri treh sposobnostih (premagovanje ovir nazaj, tek na 60 m in 

600 m) pa je prav tako prišlo do izboljšanja, saj se je povprečje znižalo, kar pomeni, da 

so hitreje tekli in premagovali ovire nazaj.  

Pri vseh sposobnostih je prišlo do izboljšanja glede na povprečje, pri petih sposobnostih 

pa je to izboljšanje tudi statistično značilno. Torej lahko potrdimo hipotezo 1 (V 

proučevani skupini učencev drugega razreda se bodo pojavljale razlike pred in po 

plesnih delavnicah glede njihovih gibalnih sposobnosti).  
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7. RAZPRAVA 
 

Cilj magistrskega dela je bil raziskati, ali s plesnimi vsebinami (otroškimi, ljudskimi in 

družabnimi plesi), ki so tudi v učnem načrtu glasbene umetnosti in športa, ter s 

socialno-gibalnimi igrami in ustvarjalnim gibom izboljšamo gibalne sposobnosti in 

socialne odnose učencev drugega razreda osnovne šole ter omogočimo boljšo 

integracijo gibalno oviranih učencev, ki so pogosto iz teh gibalnih dejavnosti izločeni. 

Na obeh osnovnih šolah smo v razredu z gibalno oviranim učencem pred in po plesnih 

delavnicah preverili gibalne sposobnosti učencev, skrb za zdravje in izražanje občutkov 

ob plesu. Učence smo testirali za športnovzgojni karton, izpolnjevali anketne 

vprašalnike in naredili sociogram. Za gibalno ovirana učenca pa smo namesto 

športnovzgojnega kartona uporabili Ocenjevalno lestvico kvalitet gibanja in Lestvico 

ocene gibanja z invalidskim vozičkom. 

 

Pri prvi hipotezi smo preverjali, ali bo po plesnih delavnicah prišlo do izboljšanja 

gibalnih sposobnostih v osmih kategorijah. Podatke o telesnih značilnostih in gibalnih 

sposobnostih smo zbrali z modificiranim športnovzgojnim kartonom (Strel, idr., 

1996) za ugotavljanje gibalnih sposobnosti učencev, ki preverja moč, gibljivost, 

koordinacijo, hitrost in vzdržljivost.  

Pri analizi antropometrijskih testov in testov gibalnih sposobnosti smo v prvem delu 

najprej grafično predstavili splošne podatke (telesna višina in masa, kožna guba 

nadlahti) ter analizirali rezultate testiranja gibalnih sposobnosti pred in po plesnih 

delavnicah za proučevano skupino.  T-test je pokazal, da je v petih kategorijah 

(dotikanje plošče z roko, skok v daljino, dviganje trupa, predklon na klopci in vesa v 

zgibi) prišlo do statistično značilnega izboljšanja povprečja. Pri treh kategorijah (pri 

premagovanju ovir nazaj in pri teku na 60 m ter na 600 m) pa do statistično 

neznačilnega, ampak še vedno izboljšanega povprečja.  

 

Pri telesnih značilnostih se ni pojavila nobena statistično pomembna razlika, kar 

pomeni, da je bilo obdobje med merjenjema prekratko, da bi učenci lahko vidno zrasli 

ali da bi se spremenila telesna teža. Pri vseh ostalih motoričnih sposobnostih pa je bilo 

opaziti napredek. K temu so veliko pripomogle naše plesne delavnice ter motivacija za 

več gibanja ob dani plesni glasbi, k napredku pa je delno pripomoglo tudi lepše poletno 

vreme. Prve meritve so bile izvedene v spomladanskem vremenu, druge pa ob zaključku 
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šole, ko so učenci že lahko veliko zunaj. V tej starosti so še zelo gibalno aktivni in ob 

igri krepijo svoje telo. Po pogovoru z učenci pa lahko potrdimo, da so ob dani plesni 

glasbi z veseljem plesali tudi doma, česar pred našim prihodom niso počeli. 

»Ples je gibanje celotnega telega ob glasbeni spremljavi, ob tem pa razvijamo vse 

psihomotorične sposobnosti: moč, gibljivost, hitrost, vzdržljivost, ravnotežje in 

preciznost.  Med plesom se razvija motorika in sposobnost celotne kontrole telesa, ta pa 

je odvisna od obvladovanja gibanja in pogojuje telesni, emocionalni in mentalni razvoj. 

Posameznik se pri plesnem gibanju zaveda svojega telesa in različnosti gibanja, časa in 

prostora ter raznih načinov, kako bi lahko porabil svojo energijo« (Zagorc, 1997).  

»S plesom vplivamo na razvoj in ohranjanje funkcionalnih sposobnosti, predvsem na 

srčno-žilni in dihalni sistem ter posledično na razvoj in vzdrževanje vzdržljivosti« 

(Šušteršič, Zagorc, 2010). Strokovnjaki trdijo, da je ples lahko način za izoblikovanje in 

utrjevanje telesa, poleg tega pa je dinamičen način za treniranje razuma (Jackson, 2004).  

Redno in zadostno gibanje je še posebej pomembno pri otrocih in mladostnikih, saj 

vpliva na njihov celostni razvoj. Pri otroku, ki se bo redno in dovolj gibal, bo to 

pozitivno vplivalo na razvoj, zdravje kosti in sklepov, mišic, motoričnih sposobnosti ter 

na razvoj finomotoričnih sposobnosti, ki jih otrok potrebuje za pisanje in risanje (Zurc, 

2008). 

»Gibanje je življenje, življenje je gibanje. Gibanje je človekova prvinska potreba, ki mu 

omogoča komunikacijo z ožjim in širšim okoljem« (Strel idr., 1996). 

Vsekakor vsaka gibalna dejavnost krepi telo, vendar s plesom otroci nezavedno krepijo 

več različnih sposobnosti in v njem uživajo ter se sprostijo, kar je najvažneje. 

 

Za gibalno ovirana učenca smo uporabili Ocenjevalne lestvice kvalitet gibanja in 

Lestvice ocene gibanja z invalidskim vozičkom za oceno gibalnih sposobnosti. S 

pomočjo lestvic smo ocenjevali psihomotorične sposobnosti, prostorsko orientacijo, 

usklajeno gibanje delov telesa z glasbo ter plesno ekspresivnost gibalno oviranih oseb 

pred začetkom plesnih delavnic in po njih. Ples z vozički je šport, ki povezuje osebo na 

vozičku in osebe brez fizičnih pomanjkljivosti. Cilj tega športa je premagovanje 

predsodkov današnje družbe do ljudi s kakršno koli telesno oviranostjo in stremeti tudi 

k izboljšanju kakovosti življenja plesalca. Načelo je, da lahko vsi, tudi tisti najbolj 

gibalno ovirani, uživajo v glasbi in se plesno izražajo.  
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Plesalci spoznajo svoje telo in ga lažje nadzorujejo, izboljšajo svojo prostorsko 

koordinacijo (s katero imajo ljudje na vozičkih velikokrat težave), sproščajo čustva in 

krepijo mišice. Ples, ki je v učnem načrtu pri športu in glasbeni umetnosti, je lahko 

pomoč pri obvladovanju učnih in vedenjskih težav učencev, saj »prispeva k urejanju 

senzorične integracije, k utrjevanju posamezne psihomotorične funkcije ter zadovolji 

posameznikove potrebe po celotnem gibalno-čustvenem razvoju in socialne potrebe po 

vključevanju v skupino« (Merzlak, 1997). 

 

Glede na zastavljene cilje raziskave smo z Ocenjevalno lestvico kvalitet gibanja 

ugotavljali, ali plesne delavnice vplivajo na gibalno oviranega učenca. Ugotovili 

smo naslednje:  

 Plesna ekspresivnost se je razvijala, kar smo opazovali pri očesnem stiku, mimiki in 

celostni telesni komunikaciji gibalno oviranega. Pri obeh opazovanih učencih se je 

omenjeno zelo izboljšalo. Na začetku delavnic jima je bilo nerodno in sta umikala 

pogled, saj sta se prvič srečevala s plesom na vozičku ter se spoznavala z mentorico. 

Na vsaki vaji je bilo bolje, raje in bolje sta sodelovala, ko smo ju opozorili na očesni 

stik, sta to z veseljem upoštevala in nista več obračala pogleda stran. Tudi mimiko 

sta postopoma izboljšala in izražala občutke med koreografijami. Celostna 

komunikacija se je torej do konca vaj  izboljšala, pri nekaterih kategorijah celo za 

dve oceni (z zadostnega do prav dobrega).  

 Ekspresivnost oz. izraznost je večinoma stagnirala, saj smo tu opazovali, ali znajo 

nastopati in prikazati temo koreografije. Za velik napredek bi bilo potrebno veliko 

vaje in poudarka na tem področju, kar ni bil naš namen, saj je to bolj potrebno ob 

nastopih pred občinstvom. Za naše plesne delavnice pa je najpomembnejša 

medsebojna komunikacija. 

 Gibanje delov telesa, usklajeno z glasbo se je pri obeh gibalno oviranih izboljšala 

za eno oceno, kar je za gibalno ovirane dober napredek. Večinoma je pri vseh 

koreografijah mentorica glasno narekovala ritem ali pa je bil tako enostaven, da sta 

mu učenca lahko sledila. Otroci imajo posluh za ritem v sebi, zato mu lahko brez 

problema sledijo. Če bi s plesnimi delavnicami nadaljevali, bi morali več samostojno 

plesati ob glasbi in nekateri učenci bi verjetno imeli problem slišati ritem. Gibalno 

ovirana sta slišala ritem, mu uspešno sledila in svoje telo usklajeno premikala v ritmu 

glasbe. 



 

161 

 

 Napredovanje v plesni ustvarjalnosti in zmožnosti plesnega improviziranja se je 

najbolj pokazala pri ustvarjalnih igrah na začetku in koncu plesnih delavnic. Na 

začetku sta velikokrat le opazovala sošolce in ju je morala mentorica k plesanju 

spodbuditi, saj sta imela zadržke oz. nista vedela, kako naj sodelujeta. Nihče jima še 

ni razložil, da lahko z vozičkom prikažeta gibanje, kakor ga učenci s svojimi 

okončinami. Namesto gibanja z rokami levo in desno naj voziček zazibata levo in 

desno. Po nekaj spodbudah in demonstraciji sta ugotovila, kako plesati z vozičkom in 

sta z veseljem sodelovala. Večinoma sta uporabljala enostavno gibanje (le ravno 

linijo oz. gibanje po krogu). Opazen je bil napredek, za večje plesno improviziranje 

pa bi jima mogli nameniti več časa, saj je to zahtevno plesno področje, kjer tudi vsi 

izkušeni plesalci ne blestijo. 

 

Glede na zastavljene cilje raziskave smo z Lestvico ocene gibanja z invalidskim 

vozičkom ugotavljali, ali plesne delavnice vplivajo na gibalno oviranega učenca. 

Ugotovili smo naslednje: 

 Razvijanje gibalne koordinacije in telesno aktivnost gibalno oviranega smo 

opazovali pri več kriterijih. Izboljšala se je simetrija gibanja, gladko in tekoče 

gibanje zgornjega dela telesa ter dinamika zrcaljenja gibov. Večinoma se je pri vseh 

kriterijih koordinacije pojavil napredek, saj izvajanje vaj prinese na začetku večje 

napredovanje. Za kompleksnejše koordinacijsko gibanje pa je potrebno počasno 

učenje in veliko utrjevanja, kar bi bila naša naslednja stopnja. Vsako gibanje gibalno 

oviranim prinaša veliko pozitivnih učinkov, saj okolica tega običajno ne zahteva od 

njih in jim le pomaga lajšati gibanje. S tem se sčasoma slabša koordinacija, telo in 

udi zatrdijo, potrebujejo več fizioterapije, čeprav bi to lahko uredili z redno vadbo.  

 Spretnost uporabe invalidskega vozička smo opazovali pri gladkosti in hitrosti 

gibanja z invalidskim vozičkom; pri obvladovanju gibanja naprej – nazaj, hitro – počasi, 

ravno – vijugasto; pri sposobnosti vrtenja, kontroli začetka in zaključka gibanja in 

obvladovanju pavze oz. mirovanja v gibanju. Pri vseh kategorijah sta oba učenca 

napredovala za eno stopnjo, kar je zadovoljivo. Za večji napredek bi potrebovali 

postopno individualno učenje obvladovanja vozička. Največkrat je problem gibanje 

nazaj zaradi strahu, da zadenejo oviro, in vijugasto zaradi kompleksnega gibanja in 

vrtenje, ker ga malo uporabljajo v vsakdanjem življenju.  
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Več izkušenj in samostojne uporabe vozička bosta imela, večjo kontrolo in uporabnost 

kompleksnejših gibanj bosta obvladala.  

 

 »Vadba s povečanim telesnim naporom je ključni faktor v vzdrževanju in napredovanju 

celotnega psihofizičnega in zdravstvenega stanja, še posebno pri tistih, ki imajo kakršno 

koli okvaro, posebnost ali obliko invalidnosti. Raziskave, ki so jih opravili na Roeher 

inštitutu, kažejo, da imajo ti ljudje težnjo k manj aktivnemu življenjskemu stilu. Prve 

izkušnje z redno vadbo, ne glede na obliko invalidnosti oziroma posebnosti, pogosto 

odločilno vplivajo na kasnejši odnos do športnih aktivnosti« (Lah, Filipčič, 2007). 

Oba fanta sta bila zelo navdušena nad novimi gibalnimi igrami in plesi, uživala sta v 

skupini, kjer sta se lahko tudi sama izkazala ob gibanju in plesanju. Ob koncu plesnih 

delavnic sta izkazala veliko navdušenje ter interes nadaljevati s podobnimi dejavnostmi. 

Glede na dobljene rezultate lahko potrdimo hipotezo 1 (V proučevani skupini učencev 

drugega razreda se bodo pojavljale razlike pred in po plesnih delavnicah glede 

njihovih gibalnih sposobnosti). 

Pri drugi hipotezi smo preverjali ali se bodo med proučevano in primerjalno skupino 

učencev drugega razreda pojavljale razlike v skrbi za zdravo življenje in v količini 

telesne vadbe.  

Za prikaz splošne ocene stanja smo uporabili anketni vprašalnik (CINDI 2002), s 

katerim smo učence proučevane in primerjalne skupine spraševali po osnovnih osebnih 

podatkih, o gibalno-športnih dejavnostih, mnenju o telesni teži, o skrbi za zdravje in 

prehrano. Za analizo teh podatkov sem se odločila, ker nas je zanimala kakovost 

življenja udeležencev v raziskavi in smo želeli ugotoviti, ali se pojavljajo razlike med 

udeleženci plesnih delavnic in skupino, ki v delavnice ni vključena. 

Pri vprašanjih, s katerimi smo preverjali količino telesne vadbe, so rezultati pokazali, da 

je viden napredek proučevane skupine, kjer je ples učencem pomagal k boljši gibalnim 

aktivnostim. Pri razlogih za gibalno/športno aktivnost, se je po plesnih delavnicah 

zmanjšalo število odgovorov zaradi lepšega videza in zabave ter se povečalo število 

odgovorov zaradi zdravja, ta premik pa lahko pripišem plesnim vajam. Plesne delavnice 

pa niso vplivale na bolj zdravo prehrano in na mnenje o telesni teži, so pa izboljšale 

količino popite zdrave pijače (vode). 

Hipotezo 2 (Med proučevano in primerjalno skupino učencev drugega razreda se 

bodo pojavljale razlike v skrbi za zdravo življenje in v količini telesne vadbe.) 
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lahko le deloma potrdimo, čeprav je naš cilj dosežen – učenci so se več gibali in popili 

več vode, kot pred začetkom plesnih delavnic. 

Ples je vsekakor vzgajanje za kakovostno preživljanje prostega časa, ozaveščanje 

svojega telesa in socialnega okolja. Kadar smo pod stresom ali zelo obremenjeni, deluje 

tudi terapevtsko, saj je hkrati telesna, duševna in čustvena sprostitev posameznika 

(Kralj, 2012). 

Zdravstvena poročila kažejo, da plesna terapija pomaga pri razvoju telesne predstave, 

izboljšanju samopodobe in samospoštovanja ter zmanjšanju stresa in depresije. 

Zmanjšuje kronične bolečine in telesno napetost, hipertenzijo, diabetes, nekatere 

alergije, astmo, artritis … Lahko pripomore k povečanju komunikacijskih spretnosti in 

splošnemu dobremu počutju. Ples je lahko oblika vadbe v boju proti debelosti pri 

otrocih, pomaga pri izgubi teže, gradi mišično moč, agilnost in srčno-žilno kondicijo 

(Nagar, 2014). 

Izobrazba in vzgoja za športni življenjski slog je poglavitni del zdravstvene vzgoje. Če 

pa upoštevamo stališča in napovedi kardiologov, je športna vzgoja dobesedno vzgoja za 

življenje. Športnovzgojni ideal je vzgojiti vsakega mladega človeka za zdrav športni 

slog  (Kristan, 2010). 

Kot že zgoraj navedeno, vsaka gibalna dejavnost je odlična za človeško telo, vendar kot 

plesalka od malih nog lahko trdim, da pri plesu krepiš vse mišične skupine, dviguješ 

kondicijo skoraj nezavedno, saj ti glasba narekuje ritem in aktivnost gibanja, medtem pa 

uživaš in se sproščaš. 

Pri tretji hipotezi smo preverjali razlike v izražanju občutkov do plesa. Že pred 

začetkom plesnih delavnic je imela proučevana skupina boljše občutke do plesa, po 

delavnicah pa še boljše. Obakrat sta bili razliki statistično značilni, le da je bila po 

delavnicah statistična značilnost še večja (p = 0,00) kot prej (p = 0,01).  

V anketi smo imeli tudi odprto vprašanje o tem, kaj najraje delajo popoldne v prostem 

času, kjer se je v kontrolni skupini število plesnih interesentov dvignilo iz 0 na 5 %. 

Čeprav je odstotek majhen, je za nas to, da so ples izbrali med svoje najljubše 

popoldanske dejavnosti, velik uspeh. 

Potrdimo lahko tudi hipotezo 3 (Med proučevano in primerjalno skupino učencev 

drugega razreda se bodo pojavljale razlike v izražanju občutkov do plesa).  
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Vsak, ki je imel kdaj možnost opazovati otroke, kako se med gibalno ali plesno 

dejavnostjo sprostijo, nima dvomov, da to nanje deluje zelo sproščujoče in jim pomaga 

pri izražanju občutkov. Zaradi velike obremenitve in samokontrole pri pouku jim 

gibalne dejavnosti prinašajo razbremenitev ter veselje ob prostem gibanju po prostoru. 

Že v prvem razredu je vse preveč mirnega sedenja in natančnega zapisovanja v zvezke, 

čeprav je bila devetletka namenjena uvedbi novih metod dela, zato bi morali v pouk 

vpeljevati še več gibanja in glasbe. Verjetno vse učiteljice niso naklonjene razigranim 

učencem, ki se gibljejo po celotnem prostoru; če pa vprašamo učence, je to najboljša 

sprostitev in dejavnost, pri kateri najraje sodelujejo in so aktivni vsi. 

»Pri plesu izrazijo svoja čustva, pa naj bo to veselje, žalost, ljubezen ali jeza, hkrati pa 

sprostijo napetost, napadalnost, togost, komplekse ali apatijo; kar gibalno ovirani zelo 

potrebujejo, je to, da se lahko s svojim telesom sprijaznijo in začutijo smisel in 

sprejetost v svetu« (Geršak, 2007). »Gibalne dejavnosti pripomorejo k čustvenemu 

dozorevanju, pridobivanju socialnih spretnosti, medosebni interakciji in privlačnosti, 

razvijata pa se tudi otrokova samopodoba in samospoštovanje« (Videmšek, Pišot, 

2007). 

Geršakova (2007) je naredila raziskavo, ki kaže, da ustvarjalni gib najbolj vpliva na 

ustvarjalnost učencev, sproščenost, komunikacijo med učenci ter med učenci in 

učiteljem, boljše medosebne odnose, strpnost do sebe in drugih ter na samopodobo. 

Učiteljice, ki so sodelovale v raziskavi, so poročale, da so v razredu opazile višjo 

motivacijo, pozornost in samozavest pri šolskem delu, zmanjša pa se agresivno vedenje. 

Pri ustvarjalno-gibalni dejavnosti pa je bilo vidno napredovanje pri samostojni 

ustvarjalnosti, večji sproščenosti in boljši samopodobi (prav tam). 

Ob zaključku plesnih dejavnosti smo učence vprašali, kako so se počutili ob plesanju. 

Vsi so odgovarjali v superlativih ter spraševali, kdaj bomo dejavnost ponovili. S tem 

smo dobili potrditev, da smo dobro izvajali delavnice in imajo učenci ples radi. Upamo, 

da smo jim s tem dali tudi interes za nadaljnje ukvarjanje s plesom, kjer bodo lahko še 

naprej uživali ter izražali svoja čustva. 

 

Pri četrti hipotezi smo preverjali, ali plesno gibalne delavnice pozitivno vplivajo na 

vključitev gibalno oviranega učenca v oddelek, kar smo preverjali s sociometrično 

preizkušnjo in rezultate prikazali grafično, s sociogramom. S pozitivnim in negativnim 

kriterijem smo umestili učence v različne sociometrične skupine. 
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Gibalno ovirani učenec iz šole 1 je pred plesnimi delavnicami imel le eno pozitivno 

izbiro in nobene negativne. Po plesnih delavnicah pa dobil kar šest pozitivnih povezav 

in nobene negativne. Gibalno ovirani učenec iz šole 2 pa je bil pred plesnimi 

delavnicami izbran štirikrat in ni imel nobene negativne izbire. Po delavnicah pa je imel 

eno dodatno pozitivno izbiro, torej pet pozitivnih in nobene negativne izbire. 

Iz rezultatov lahko vidimo, da so plesne delavnice zelo pozitivno vplivale na pozitivne 

izbire za gibalno ovirana učenca, saj so zelo radi plesali z njima. Večkrat se je zgodilo, 

da so učenci kar tekmovali med seboj, kdo bo lahko plesal z njima, kar jima je zelo 

ugajalo. Mentorica sama je večkrat pokazala, kako se vodi in prilagaja ples z vozičkom, 

ter ju hvalila, da jima gre dobro, kar je bilo dobro za njuno samozavest, saj sta bila 

pozitivno izpostavljena. Rada sta sodelovala in plesala z mentorico, učenci pa so se 

hitro učili in želeli posnemati njune gibe. Gibalno ovirani so veseli pozitivne pozornosti, 

čeprav jih ples izčrpa, ker niso vajeni veliko gibanja, se ga vseeno veselijo. V obeh 

razredih je bila izkušnja zelo pozitivna, učenci so med seboj dobro povezani in gibalno 

ovirana tu ne bosta zapostavljena. Potrdimo lahko, da plesne dejavnosti pripomorejo k 

boljšim medsebojnim odnosom v razredu in z gotovostjo predvidevamo, da bodo z 

njimi še nadaljevali. 

Potrjujemo hipotezo 4 (Plesno gibalne delavnice bodo pozitivno vplivale na 

vključitev gibalno oviranega učenca v oddelek.). 

»Marsikateri otrok z gibalno oviranostjo bo v svetu športa lahko doživel izkušnje, za 

katere je v življenju prikrajšan. Osebne izkušnje pa so nujno potrebne za njegov zdrav 

celostni razvoj. Večkrat se bo tak otrok v športu lahko samopotrjeval, zabaval, sproščal 

in usmerjal odvečno energijo. Učil se bo sodelovati, voditi, podrejati, tekmovati, 

zmagovati in izgubljati. Spoznal bo pomen postopnosti, vztrajnosti, požrtvovalnosti in 

poštenosti. Pomen ukvarjanja invalidov s športom potrjujejo tudi raziskave, ki kažejo, 

da so invalidi športniki, v primerjavi s tistimi, ki se v šport ne vključujejo, s kakovostjo 

svojega življenja bolj zadovoljni. V odnosu do sebe in svojega okolja so 

samozavestnejši, imajo boljšo samopodobo in višjo stopnjo samospoštovanja. Športna 

igra pri otrocih z gibalno oviranostjo ima velik pomen tudi v rehabilitacijskem smislu, 

saj športna vadba, ki je primerno izbrana in ustrezno vodena, predstavlja pomemben 

dejavnik pri okrevanju in razvijanju prizadetih motoričnih funkcij. Še posebej zato, ker 

se običajno otroci vključujejo v šport z velikim veseljem« (Peljhan, 2009).  
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Plesna terapija lahko izboljša tudi delovanje krvnožilnega in dihalnega sistema. Poveča 

se obseg gibanja, koordinacije telesa, pozornosti, medtem ko pomaga otrokom, da 

razvijejo prostorsko zavedanje, spomin in zaporedja veščin s koordinacijsko skupino 

(Nagar, 2014). Raziskave različnih avtorjev kažejo na pomembnost vključevanja plesa 

in ustvarjalnega giba v delo z otroki s posebnimi potrebami, ker je napredek na 

psihomotoričnem, socialno-emocionalnem in intelektualnem področju viden. Raziskave 

prav tako potrjujejo, da ustvarjalno-gibalne dejavnosti krepijo vse štiri temeljne psihične 

potrebe – občutje moči, svobode, ljubezni in zabave (Glasser, 1994).  

»V inkluzivni kulturi drugačnost otrok ni pomanjkljivost, pač pa odlika, ki bogati. Torej 

se mora v šoli razvijati predvsem taka kultura, kjer bodo vladali humani odnosi, v kateri 

se bodo vsi učenci počutili varne« (Resman, 2003). »Povezava gibanja, ustvarjanja in 

skupinske dejavnosti ima trojen učinek: sprostitev, izbiro ustreznega vedenja in 

socializacijo« (Kroflič in Gobec, 1995).  

»Sklenemo lahko, da športno-rekreativne dejavnosti pomagajo pri izboljšanju in 

ohranjanju zdravstvenega ter psihičnega stanja gibalno oviranih, omogočajo kakovostno 

zapolnitev in popestritev prostega časa ter izboljšanje odnosov v skupini« (Filipčič, 

Tomažin, 2003).   

Pontelli (2001) trdi, »da globalni cilj šolske športne vzgoje naj ne bi bilo poudarjanje 

tekmovalnosti in gibalne storilnosti, temveč bi bila to vzgoja s pomočjo gibanja, vzgoja 

z zaznavanjem, doživljanjem in avanturo. Pri tem je motorika samo sredstvo za 

razvijanje harmonične osebnosti, ki bo istočasno pridobivala tudi gibalne izkušnje, kot 

so: gibalne sposobnosti, športna znanja, kultura športa in igre, izrazna kultura in kultura 

zdravja.  

Osnovni cilj je ustvarjanje veselega razpoloženja in veselje do gibanja z doživljanjem 

uspeha, ki ustvarja podlago za pridobivanje samopodobe ter sprejemljivo socialno 

vedenje. 

Dejavnosti naj bi oblikovali iz lastnih potreb po gibanju, motivaciji, po nečem novem, 

in prav to novo je nova kakovost življenja. Te nove izkušnje, grajene na avanturizmu, 

izkazujejo socialno sprejetje: komunikacija, odnosi, statusni boji, motivacija, 

sprejemanje odgovornosti, iniciativnost, sodelovanje, vrednotenje, zaupanje, ljubezen 

…« Pontelli potrjuje naše mnenje, da je gibanje pot do kvalitetnega življenja; če pa ob 

gibanju z glasbo še uživamo in krepimo mnogo različnih kvalitet, pa smo dosegli višek, 

ki nas bo zadovoljil, da bomo srečna in harmonična oseba. 
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8.  SKLEP 

 

Cilj naloge je bil ugotoviti, ali redna plesna vadba razvija socialne in gibalne 

sposobnosti otrok, krepi skrb za zdravje, povečuje količino telesne vadbe, spodbuja 

pozitivne občutke ob plesu in bolje vključi gibalno oviranega v oddelek. Pri gibalno 

oviranih pa smo preverili njihov napredek pri plesnem udejstvovanju in integraciji v 

razredu, saj je cilj plesa na vozičkih premagovanje predsodkov današnje družbe do 

gibalno oviranih ljudi in izboljšanje kakovosti življenja plesalca.  

Šolsko reševanje nalog otroke prisili, da veliko sedijo, kar jim predstavlja velik duševni 

in telesni napor, v njihovi naravi pa je osnovna potreba po gibanju zelo velika, zato jo 

morajo zadovoljiti. Če jim ne damo te možnosti, lahko pride do napetosti, nemira, 

notranjih in zunanjih konfliktov. Ples pa je naraven odziv gibanja ob glasbi, ki 

postopoma pritegne še tako zavrte otroke. Vsi se lahko najdejo v gibalnem ustvarjanju 

in dobijo možnost za sprostitev ter izživijo svoja doživetja in čustva. S plesom lahko 

sprostimo napetosti in konflikte, ki nastanejo zaradi zunanjih in notranjih vplivov 

okolja. Sami otroci pa ob vprašanju, zakaj radi plešejo, odgovarjajo, da jih ples sprosti, 

zabava, veseli, združuje, razgiba … 

Z anketnim vprašalnikom smo dobili oceno stanja na področju gibalno-športne 

dejavnosti za zdravje. V času plesnih delavnic so se med obema skupinama pojavile 

razlike v količini telesne vadbe. Pri skrbi za zdravo življenje je več zavedanja, da je 

športna aktivnost pomembna zaradi zdravja, ni pa spremembe pri mnenju o tem, ali 

učenci dovolj skrbijo za svoje zdravje. Statistično pomembni rezultati so pokazali, da se 

je v proučevani skupini po plesnih delavnicah povečala količina telesne vadbe pri športu 

in domačih opravilih in znižal čas preživljanja prostega časa v sedečem položaju. Pri 

motivih za gibalno/športno aktivnost se je zmanjšalo število odgovorov »zaradi lepšega 

videza in zabave« ter se povečalo število odgovorov »zaradi zdravja«, kar je za 

drugošolce velik dosežek. Izboljšalo se je tudi pitje vode, pri prehrani in mnenju o 

telesni teži pa ni statističnih razlik. Hipotezo lahko le delno potrdimo. Za boljše 

zavedanje o zdravi prehrani in pitju bi bile potrebne posebne delavnice in predavanja, da 

bi se učenci bolje zavedali, kaj jim dolgoročno prinaša slaba prehrana.  

S sociometrično preizkušnjo smo dokazali, da so plesne delavnice gibalno oviranima 

pomagale pri boljših socialnih odnosih, saj sta bila oba na koncu med popularnimi 

učenci. 
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S plesom pripomoremo k povečanju samozavesti, saj s skupinskim delom krepimo 

osebnost posameznika, da se počuti varnega, kar pripomore k zadovoljnejšim in 

integriranim učencem. 

Ocenjevalne lestvice kvalitet gibanja in Lestvice ocene gibanja z invalidskim vozičkom 

smo uporabili za oceno gibanja gibalno oviranih učencev. Dobili smo pozitivne 

rezultate pri ocenjevanju psihomotorične sposobnosti, prostorske orientacije, 

usklajenosti gibanja delov telesa z glasbo ter plesno ekspresivnost gibalno oviranih 

učencev po plesnih delavnicah.  

S športnovzgojnim kartonom smo ugotavljali gibalne sposobnosti učencev proučevane 

skupine. Pri petih sposobnostih je prišlo do izboljšanja, ker so se vrednosti povečale 

(večkrat so se dotaknili plošče, dlje so skočili, večkrat so dvignili trup, večji predklon so 

naredili, dlje so viseli v zgibi).  Pri treh sposobnostih (premagovanje ovir nazaj, tek na 

60 m in 600 m) pa je prav tako prišlo do izboljšanja, saj se je povprečje znižalo, kar 

pomeni, da so hitreje tekli in premagovali ovire nazaj. Pri vseh sposobnostih je prišlo do 

izboljšanja glede na povprečje, pri petih sposobnostih pa je to izboljšanje tudi statistično 

značilno. 

Vsi otroci, tudi gibalno ovirani, se radi plesno izražajo, saj uživajo v glasbi, sprostijo 

čustva, se gibajo, krepijo svoje telo in razvijajo socialne spretnosti, kar prispeva k boljši 

ekspresivnosti, samopodobi, zadovoljstvu in uspešnosti posameznika.  

Z nalogo smo dokazali, da redno treniranje plesa in plesa na vozičku po določenem času 

prinese poleg razvijanja osnovnih motoričnih sposobnosti tudi veliko osebnega 

zadovoljstva in krepi socialne odnose. Tovrstni trening sprošča domišljijo in energijo, 

prinaša izkušnje s področja umetniškega doživljanja in izražanja ter tako krepi 

ustvarjalnost.  

Z raziskavo smo potrdili pozitivni vpliv plesnih delavnic na učence in gibalno ovirane 

osebe. Predstavili, analizirali in evalvirali smo različne načine vpeljave plesa na 

vozičkih v osnovne šole. Prišli smo do spoznanj, ki bodo imela pomemben vpliv na 

razvoj poučevanja na razredni stopnji z vključenim gibalno oviranim učencem. 

Zavedati se moramo, da inkluzivne vzgoje in izobraževanja za gibalno ovirane ni brez 

prilagajanja učnih in vzgojnih metod. Vendar ne smemo dopustiti, da nas to omejuje ali 

prestraši, ampak moramo na to gledati kot na možnost, da se preko novih izkušenj 

učimo, nadgrajujemo znanje, vpeljujemo nove metode in načine dela.  
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Veliko učiteljev je priznalo, da je prav gibalno ovirani učenec v razred prinesel novo 

pozitivno socialno raven, ki je prej učenci niso bili zmožni doseči.   

Ples v šolah lahko vključimo v redni pouk, podaljšano bivanje, jutranje varstvo, izbirni 

predmet, interesne dejavnosti ali v obšolske aktivnosti.  

Želeli smo, da bi v našem magistrskem delu dobili ideje in podporo za pomoč gibalno 

oviranim učencem v razredu ter z veseljem sprejemali učence, ki nas vse s svojimi 

posebnostmi bogatijo.  

Plesno-ustvarjalni gib nam prikazuje, da so učenci lahko zelo ustvarjalni, če jih k temu 

spodbujamo s kvalitetnimi vsebinami, skrbno izbranimi temami in z zanimivimi 

zunanjimi spodbudami. Vedno se moramo postaviti v stališče otrok in iz njih izhajati. 

Če se vprašamo, kaj imajo radi in kaj jim je blizu, ne moremo zgrešiti. Mogoče moramo 

kdaj prestopiti meje zasidranih stalnic v našem učnem načrtu in uporabiti lastno 

domišljijo in ustvarjalnost ter to povezati s svojim znanjem, saj bomo tako našli 

vsebine, ki jih bodo učenci oboževali.  

 

Doprinos naloge k teoriji in praksi: 

 Spoznanja, da redno plesno treniranje izboljša gibalne sposobnosti. 

 Pozitiven vpliv plesne vadbe na kakovost življenja učencev in gibalno ovirane 

osebe. 

 Razumevanje, da lahko gibalno ovirane učence s posebnim programom plesnih 

delavnic bolje integriramo v oddelek. 

 Priporočila za delo z gibalno oviranimi, učne priprave s plesnimi predlogi iz učnega 

načrta pri glasbeni umetnosti in športu (otroški, ljudski in družabni plesi). 

 Opisane socialno-gibalne igre in ustvarjalni gib izboljšujejo gibalne sposobnosti in 

socialne odnose vseh učencev ter omogoča boljšo integracijo gibalno oviranih 

učencev.  
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Predlogi za nadaljnje delo na tem področju: 

 Potrebno bi bilo napisati strokovno knjigo, učbenik ali priročnik za delo z gibalno 

oviranimi, s strokovno opredeljenimi zdravstvenimi diagnozami. 

 Prevesti literaturo o plesu na vozičkih in posneti gibalne vaje. 

 Izobraziti učitelje za delo z gibalno oviranimi glede gibalnih vaj ali plesa na 

vozičkih (dodatne ure na fakulteti pri športu ali ustvarjalnem gibu, dodatno 

izobraziti že delujoče učitelje). 

 Razširiti ples na vozičkih v šole kot krožek ali vsaj v plesne vaje za valeto v 9. 

razredu. 

 Razširiti ples na vozičkih kot izvenšolsko dejavnost po celi Sloveniji. 
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PRILOGE 

Priloga 1.                              SPLOŠNA OCENA STANJA 

 

SPLOŠNI PODATKI                                  ID koda:  _____________ 
 

          1.   Spol (obkroži): 

1. ženski 

                                      2. moški 

 

                     2.    Občina bivanja:  _____________________ 

 

                     3.    Živim (obkroži): 

                            1.    stalno z obema staršema                          

                            2.    občasno z mamo in občasno z očetom                                       

                            3.    samo z očetom                           

                            4.    samo z mamo 

                            5.    v rejniški družini 

                            6.    s skrbniki – z bratovo, sestrino ali drugo družino  

 

4.     Popoldne sem: 

         1. v šoli v podaljšanem bivanju 

         2. doma 

         3.  v varstvu pri sorodnikih (babici, dedku, teti ...) 

 

5.    Kaj najraje delaš v popoldanskem času? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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TELESNA DEJAVNOST 
           

                 6.   Gibalna/športna aktivnost v prostem času doma  

                            (ne dopoldne v šoli ali podaljšanem bivanju).                                              

 
Koliko ste: 

 
(mislite samo na tiste dejavnosti, ki ste jih 

izvajali najmanj 10 min skupaj) 

 

 
 
         DNI V ZADNJEM TEDNU 
                               
                    (obkrožite) 

 
bili gibalno/športno aktivni doma 

(kot npr. pri teku, kolesarjenju, plavanju, 

telesni vadbi, hoji, nogometu, ipd.) 

 

 
 
            0   1   2   3   4   5   6   7 

 
plesali 

 

            
           0   1   2   3   4   5   6   7 
 

 

 

7.   Telesna aktivnost pri opravilih doma     

 
Koliko ste: 

 
(mislite samo na tiste dejavnosti, ki ste jih 

izvajali najmanj 10 min skupaj) 

 

DNI V ZADNJEM TEDNU 

                        
(obkrožite) 

 
 

 
bili telesno dejavni  

(pri gospodinjskih in vrtnih opravilih, 

splošnih delih doma, npr. pri pometanju, 

grabljenju, pomivanju oken, sesanju, 

nošenju lažjih bremen ipd.) 

 
          
        0   1   2   3   4   5   6   7 
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     8.   Gibalno/športno aktiven sem: (obkrožite lahko več možnih odgovorov). 

1. zaradi lepšega videza svoje postave           

2. ker se ob gibanju in športu zabavam 

3. zaradi druženja s prijatelji 

4. zaradi zdravja in počutja 

5. da bom v dobri telesni kondiciji 

6. ne vem 

                  

 9.   Ocenite, koliko ur časa presedite na dan  (v prostem času doma, pri 

prijateljih, pred televizorjem, pred računalnikom …). 

           Skupaj ur _________________ za sedenje na dan. 
 

 

 

10. Kakšne občutke imate, ko plešete: 

1.  odlične 
                   

                            2.    zelo dobre                                        

                            3.    dobre                              

                            4.    slabe 

                            5.    zelo slabe 

 

     III.        TELESNA TEŽA     

                       11.   Ali menite, da je vaša telesna teža: 

                                     1.    normalna 

                                     2.    prevelika  

                                     3.    premajhna 

                         4.    ne vem 
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IV. SKRB ZA ZDRAVJE 
 

             12.   Ali menite, da za vaše zdravje skrbite: 

                     1.     zelo dobro                                                            

                     2.     kar dobro 

                     3.     bolj malo, premalo 

                     4.     skoraj nič 

                     5.     ne vem 
 

 

V. PREHRANA 
          

            13.    Kako pogosto jeste/pijete naslednje vrste jedi oz. pijač? 

                    (označite en odgovor v vsaki vrsti)                                    

VRSTA  
 
ŽIVILA 

vsak 

dan 

pogosto 

4x–6x na 

teden 

občasno 

2x–3x na 

teden 

1-krat 

na 

teden 

1-krat 

na 

mesec 

nikoli/ 

redko 

ocvrte jedi 6 5 4 3 2 1 

ocvrt krompirček 6 5 4 3 2 1 

hitra prehrana 6 5 4 3 2 1 

slaščice 6 5 4 3 2 1 

brezalkoholne 
sladke pijače  

6 5 4 3 2 1 

               

                        14.   Ali imate radi zgoraj naštete jedi in bi jih radi jedli večkrat? 

                                1.    Da. 

                                2.    Ne. 

 

                     15.   Koliko vode popijete na dan? 

1.   do 2 dl (en kozarec)                                  3.   0,5 litra–1 litra 

2.   2 dl–0,5 litra (2–3 kozarce)                      4.    2 litra in več 
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Priloga 2 

 

 

OPAZOVALNA LESTVICA KVALITET GIBANJA (The movement observation scale. A. Owen, 

1999). 
 

                                             Izvajanje aktivnosti  

    Kvalitete gibanja                                     

  

Simetrija gibanja     

Gladko in tekoče gibanje zgornjega dela telesa     

Naraščajoča variabilnost v uporabi gibalnih vzorcev 

telesne drže 

    

Večanje in razvijanje gibalnega prostora 

»kinesfere« 

    

Dinamika v zrcaljenju gibov     

Prostorska orientacija v znanem prostoru     

Prostorska orientacija v neznanem prostoru     

Gibanje posameznika, usklajeno z gibanjem cele 

skupine 

    

Gibanje delov telesa, usklajeno z ritmom     

Naraščajoča variabilnost gibov, vezanih na držo     

Vzpostavi očesni kontakt     

Zadrži očesni kontakt     

Odnos plesalec-soplesalec (celostna komunikacija)     

Iniciativnost     

Ekspresivnost – izraznost     

Uživanje v plesnem gibanju     

 

Lestvica ocene gibanja z invalidskim vozičkom 
 

                                               Izvajanje aktivnosti  
 

    Kvalitete gibanja                                     

  

Gladkost gibanja z invalidskim vozičkom     

Hitrost gibanja z invalidskim vozičkom     

Sposobnost orientacije      

Obvladovanje gibanja naprej – nazaj     

Obvladovanje gibanja hitro – počasi     

Obvladovanje gibanja ravno – vijugasto     

Sposobnost vrtenja      

Kontrola začetka in zaključka gibanja     

Kontrola začetka in zaključka gibanja po ritmu     

Obvladovanje pavze (mirovanja) v gibanju     
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