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II 

POVZETEK 

Dolgotrajna bolezen je za vsakega mladostnika težka preizkušnja zlasti takrat, ko mu 

onemogoča gibanje zunaj bolniške postelje. V okviru bolnišnične šole izvajamo 

prilagojeno gibalno aktivnost, pri kateri lahko mladostnik v bolniški postelji obvladuje 

svoje telo, izoblikuje gibalne vzorce glede na svoje potrebe in zdravstvene omejitve ter s 

tem doživlja gibalni uspeh. Na ta način lažje premaguje čustvene stiske in razvija pozitivno 

samopodobo. V teoretičnem delu magistrskega dela smo izpostavili pomen gibanja za 

izboljšanje zdravstvenega stanja ter psihofizičnega počutja dolgotrajno bolnih 

mladostnikov v času hospitalizacije. Predstavili smo najnovejše raziskave, ki potrjujejo 

ugodne vplive gibalnih aktivnosti na proces zdravljenja. S pomočjo slovenske in tuje 

literature smo oblikovali nabor prilagojenih gibalnih aktivnosti, ki se lahko izvajajo v 

bolniški postelji. Za namen raziskave smo uporabnost gibalnih aktivnosti praktično 

preverili na bolnišničnem športnem dnevu Pediatrične klinike v Ljubljani. Vključene 

dolgotrajno bolne mladostnike in bolnišnične učitelje smo povprašali o zahtevnosti in 

zanimivosti zbranih gibalnih aktivnostih ter vplivu gibalnih iger na počutje učencev. 

Rezultati so pokazali, da so bili dolgotrajno bolni mladostniki in bolnišnični učitelji 

zadovoljni z izbranimi gibalnimi aktivnostmi. Strinjajo se, da gibalna aktivnost pozitivno 

vpliva na počutje in zdravstveno stanje dolgotrajno bolnih mladostnikov. Motivacija za 

izvajanje gibalnih aktivnosti je pri mlajših učencih višja kot pri mladostnikih. Pri slednjih 

je zato ključno timsko načrtovanje prilagojene gibalne aktivnosti in upoštevanje 

individualnih želja in potreb. Na podlagi pridobljenih odgovorov smo oblikovali smernice 

za uspešno uporabo gibalnih aktivnosti v bolnišničnih šolskih oddelkih. Bolnišnične 

učitelje smo strokovno izobrazili o pomenu gibalne aktivnosti in spodbudili k 

pogostejšemu vključevanju gibanja v delo z dolgotrajno bolnimi mladostniki. S tem smo 

naredili pomemben korak naprej na športno-gibalnem področju bolnišničnih šol. 

 

 

 

Ključne besede: gibalna aktivnost, gibalna oviranost, bolnišnična šola, dolgotrajno 

bolni mladostniki, gibalno ovirani mladostniki
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Physical activities for adolescents in hospital school 

ABSTRACT 

Long-term illness is a difficult challenge for any adolescent, particularly when it limits 

movement to the hospital bed. Adapted physical activities are performed within hospital 

schools where young patients can master their bodies, form physical activity patterns with 

respect to their needs and health limitations, and thus achieve physical success. This way, 

it is easier for them to overcome emotional hardships and develop a positive self-image. 

The theoretical part of the master’s thesis highlights the importance of physical activities 

for improving the health condition and the psychophysical well-being of young patients 

during long-term hospitalisation. Furthermore, it presents the newest research confirming 

the positive effects of physical activities on the process of recovery. Using Slovenian and 

foreign literature, a set of adapted physical activities for the hospital bed was prepared. The 

usefulness of the selected physical activities was tested at a hospital sports day of the 

Ljubljana Children’s Clinic. The young patients in long-term hospitalisation and their 

hospital teachers who were involved in the research were asked how difficult and 

interesting the physical activities were and how they affected the well-being of the patients. 

The results show that the young long-term patients and hospital teachers were happy with 

the selected physical activities. They agree that physical activity has a positive impact on 

the well-being and the health condition of young long-term patients. Motivation for 

physical activities is higher with younger pupils than adolescents. For the latter, it is 

therefore crucial to plan the adapted physical activities together and to consider the 

individual’s wishes and needs. Based on the answers obtained in the research, guidelines 

were prepared for successfully performing physical activities in hospital school. Hospital 

teachers were educated about the importance of physical activities and encouraged to 

include them in their work with young patients more often. Thus, an important step 

forward has been made in the field of sports and physical activities in hospital schools.  

 

Key words: physical activities, physical impairment, hospital school, young long-term 

patients, physically impaired adolescents 
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I. UVOD 

Gibalna aktivnost predstavlja osebam s posebnimi potrebami osnovo za celovit razvoj, 

kajti učinkuje na njihovo bio-psiho-socialno skladnost. To pomeni, da vpliva na vsa 

človekova področja: duševno, doživljajsko, čustveno in duhovno komponento (Karpljuk, 

idr., 2013). Avtorji (prav tam) športne vzgoje ne opredelijo zgolj kot gibalno dejavnost, 

sprostitev in razvedrilo, ampak poudarjajo tudi pomen športa kot vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti, s katero se uresničujeta dva cilja, in sicer skladnost bio-psiho-socialnega 

razvoja odraščajočega in zorečega mladega človeka ter vzgoja za kakovostno, zdravo in 

ustvarjalno življenje. Športna vzgoja pozitivno vpliva na duševno stanje učenca, ker 

omogoča ustrezno sproščanje napetosti in urjenje fizičnih spretnosti (Pregelj in Kobentar, 

2009). Redna telesna aktivnost pomembno vpliva na zmanjšanje stresa, anksioznosti in 

depresije. Obdobje med 9. in 18. letom starosti je za mlade čas hitre rasti. Mladostništvo ali 

čas odraščanja pomeni obdobje posameznikovega duševnega in telesnega prehoda iz 

otroštva v odraslost (Wechsler, 2013). Mladostniki so v času oblikovanja lastne identitete 

pogosto čustveno nestabilni, občutljivi in ranljivi, zato iščejo potrditve med vrstniki 

(Braconnier, 2001, str. 17). Bolezen in hospitalizacija sta za mladostnika stresni 

preizkušnji. Bolnišnična šola predstavlja pomembno psihosocialno okolje, ki dolgotrajno 

bolnemu mladostniku ob številnih zdravniških pregledih, možnih poslabšanjih bolezni, 

omejitvah v gibanju ali hrani ter spremenjenemu videzu kot posledici zdravljenja pomeni 

most do običajnega življenja in upanje za prihodnost (Bečan, 2012). Z vključevanjem 

prilagojene gibalne aktivnosti v vzgojno-izobraževalno delo lahko dolgotrajno bolnim 

učencem oziroma dijakom omogočimo pridobivanje telesnih in senzornih izkušenj, hkrati 

pa tudi doživljanje ugodja v gibanju, pridobivanje zaupanja v svoje telo in razvijanje 

gibalnih sposobnosti. T. Bečan (2012, str. 73) navaja, da je gibanje koristno in 

priporočljivo za vse mladostnike v bolnišnični šoli. Pri tem je potrebno upoštevati 

zdravniško mnenje in izbrati ustrezne prilagojene gibalne dejavnosti v skladu z učenčevim 

počutjem ter učnim načrtom. Za bolnišničnega učitelja oziroma specialnega pedagoga je 

načrtovanje in izvajanje športnih dejavnosti v bolnišnici velik izziv, saj zahteva dobro 

poznavanje otrokove razvojne stopnje, njegovih interesov ter posebnosti zdravstvenega 

stanja. Upoštevati je potrebno tudi časovne in prostorske omejitve bolnišničnih oddelkov. 

Izvajanje gibalnih dejavnosti je zato pogosto omejeno le na bolniško posteljo. Športne igre 

je potrebno prilagajati potrebam in zmožnostim posameznega učenca tako, da bo športna 

aktivnost učencu pomenila dovolj zahtevno in hkrati pozitivno gibalno izkušnjo. 
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 Bolnišnična šola 

1.1 Začetki bolnišnične šole v Sloveniji 

V mestni otroški bolnišnici v Ljubljani je leta 1951 začela delovati prva vzgojno-

izobraževalna dejavnost, ki jo je izvajala ena učiteljica. Leta 1958 je bolnišnična šola prišla 

pod okrilje OŠ Ledina. Osnova začetnemu poučevanju v bolnišničnih šolskih oddelkih so 

bile praktične izkušnje učiteljic, ki so jih sčasoma začeli dopolnjevati s teoretičnimi 

spoznanji. Temu so leta 1976 dodali zakonsko podlago za izvajanje vzgojno-

izobraževalnega dela za učence, ki so na zdravljenju v bolnišnici. Zakon o izobraževanju in 

usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. l. 

SRS, št. 19/76) je med otroke, ki potrebujejo posebne oblike vzgoje, izobraževanja in 

usposabljanja, uvrstil tudi otroke na zdravljenju in okrevanju. Leta 1988 je Strokovni svet 

SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje sprejel navodila za vzgojno-izobraževalno delo z 

otroki, ki so na zdravljenju v bolnišnicah (Bečan in Kajfež, 2013, str. 5). 

V Sloveniji trenutno obstajajo naslednji bolnišnični šolski oddelki bližnjih osnovnih šol, ki 

v bolnišnicah izvajajo učno-vzgojno delo za bolne otroke in mladostnike: 

 v bolnišnici v Valdoltri in v Izoli (bolnišnični šolski oddelki Osnovne šole Dekani), 

 v bolnišnici v Šempetru pri Gorici (bolnišnični šolski oddelki Osnovne šole Ivana 

Robba Šempeter pri Gorici), 

 v bolnišnici na Jesenicah (bolnišnični šolski oddelki Osnovne šole Toneta Čufarja 

Jesenice), 

 v bolnišnici v Celju (bolnišnični šolski oddelki I. Osnovne šole Celje), 

 v bolnišnici v Slovenj Gradcu (bolnišnični šolski oddelki Prve osnovne šole Slovenj 

Gradec), 

 v bolnišnici v Mariboru (bolnišnični šolski oddelki Osnovne šole Bojana Ilicha), 

 v bolnišnici v Murski Soboti (bolnišnični šolski oddelki Osnovne šole III Murska 

Sobota), 

 v bolnišnici v Novem mestu (bolnišnični šolski oddelki Osnovne šole Drska), 

 v Mladinskem klimatskem zdravilišču na Rakitni (bolnišnični šolski oddelki 

Osnovne šole Preserje), 
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 v Centru za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični (bolnišnični šolski oddelki 

Osnovne šole Ferda Vesela) in 

 v bolnišnicah v Ljubljani (bolnišnični šolski oddelki Osnovne šole Ledina). 

1.2 Opredelitev dolgotrajno bolnih učencev 

Zakon o osnovni šoli (Zakon o osnovni šoli, 2006) je leta 1996 med učence s posebnimi 

potrebami uvrstil tudi dolgotrajno bolne učence. »Dolgotrajno bolni otroci so otroci z 

dolgotrajnimi oziroma kroničnimi motnjami ter boleznimi, ki jih ovirajo pri šolskem delu. 

Dolgotrajna bolezen je vsaka bolezen, ki ne izzveni v treh mesecih. Med dolgotrajne 

bolezni sodijo kardiološke, endokrinološke, gastroenteorološke, alergološke, revmatološke, 

nefrološke, pulmološke, onkološke, hematološke, dermatološke bolezni, psihiatrične in 

nevrološke bolezni (npr. epilepsija), avtoimune motnje in motnje prehranjevanja.« (Vovk-

Ornik, 2015, str. 21)  

Hatherill (2007) navaja, da je dolgotrajno bolan otrok odvisen od podaljšane medicinske 

oskrbe v bolnišnici ali na domu in potrebuje posebno nego, lahko tudi podporo posebnih 

medicinskih naprav ali osebno asistenco. 

10.a člen Zakona o osnovni šoli (Zakon o osnovni šoli, 2006) določa, da se za učence, ki so 

na zdravljenju v bolnišnici, lahko organizira pouk v bolnišničnih oddelkih. Zakon določa, 

da gre za prostovoljno obliko izobraževanja, v katero se učenci, ki so zaradi zdravstvenih 

razlogov daljši ali krajši čas hospitalizirani, vključijo na podlagi pisnega soglasja staršev 

(Bečan in Kajfež, 2013, str. 6). 

Odstotek dolgotrajno bolnih otrok v svetu variira glede na definicijo kronične bolezni v 

posamezni državi, in sicer od 3,5 % do 35 % otrok v populaciji (Lešnik Musek in Krkoč, 

2011, str. 1). Delež dolgotrajno bolnih otrok se povišuje, saj otroci vse pogosteje obolevajo 

za kroničnimi boleznimi, kot sta astma in sladkorna bolezen. 

V šolskem letu 2015/2016 je v Sloveniji usmerjenih 1.416 oziroma 14,0 % dolgotrajno 

bolnih učencev v skupini oseb s posebnimi potrebami. Podatki (Podatki o učencih s PP, 

2015) iz leta 2015 kažejo, da število dolgotrajno bolnih učencev narašča s starostjo otrok. 
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Tabela 1: Število dolgotrajno bolnih učencev v šolskem letu 2015/2016. 

Razred Število dolgotrajno bolnih učencev v Sloveniji 

1. 53 (14,3 %) 

2. 93 (17,3 %) 

3. 142 (18,4 %) 

4. 141 (14,5 %) 

5. 198 (15,6 %) 

6. 177 (12,5 %) 

7. 184 (12,2 %) 

8. 194 (11,5 %) 

9. 234 (15,2 %) 

Skupaj 1416 

1.3 Vzgojno-izobraževalno delo v bolnišničnih šolskih oddelkih 

V času hospitalizacije učenca/dijaka se šolsko delo izvaja, če to dopušča njegovo 

zdravstveno stanje. O tem vedno odloča zdravnik oziroma strokovni tim na posameznem 

bolnišničnem oddelku. Namen bolnišničnih šol je (Bečan in Kajfež, 2013): 

 ohranjanje kontinuitete šolskega dela dolgotrajno bolnega učenca ali mladostnika,  

 ohranjanje njegove socialne vloge,  

 zagotavljanje možnosti za uspešnost in samostojnost v nadaljnjem življenju. 

Šola hospitaliziranemu dolgotrajno bolnemu učencu predstavlja pomembno psihosocialno 

okolje ter most do običajnega življenja, upanje za prihodnost in pogoj za samostojno 

življenje (Bečan, 2012). 

Glede na način zdravljenja dolgotrajno bolnih učencev/dijakov razlikujemo več modelov 

vzgojno-izobraževalnega dela v bolnišničnih šolskih oddelkih, ki opredeljujejo tudi cilje, 

načine in oblike učnega procesa (Bečan in Kajfež, 2013, str. 12). 

1. Model vzgojno-izobraževalnega dela za učence, ki so v bolnišnici krajši čas 

Učni proces poteka predvsem v obliki interesnih dejavnosti in projektnega učenja. 

Glavni cilji so vezani na omogočanje kontinuitete učnega procesa, razvijanje 

samopodobe, zmanjševanje občutkov osamljenosti, strahu in tesnobe učencev/dijakov. 

Preverjanje in ocenjevanje se ne izvaja. 
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2. Model vzgojno-izobraževalnega dela za učence, ki so dolgotrajno bolni 

Vzgojno-izobraževalno delo se v tem primeru načrtuje timsko in se nudi v obliki 

individualne pomoči v skladu z individualiziranim programom matične šole. Preverjanje 

in ocenjevanje znanja se izvaja, pri tem se upoštevajo posebne prilagoditve. 

3. Model vzgojno-izobraževalnega dela za učence, ki so zelo težko bolni 

Glavno vodilo vzgojno-izobraževalnega dela pri tretjem modelu je spoštovanje bolnega 

učenca/dijaka in upoštevanje njegovih vzgojno-izobraževalnih potreb. Cilji so vezani na 

ustvarjanje pogojev, s katerimi želimo osmisliti učenčeve/dijakove dni v času 

hospitalizacije ter zmanjšati negativne občutke. Preverjanje in ocenjevanje se ne izvaja.  

Med splošnimi cilji vzgojno-izobraževalnega dela v bolnišničnih šolskih oddelkih, ki jih 

navaja Koncept vzgojno-izobraževalnega dela za učenke in učence ter dijakinje in dijake, 

ki so na zdravljenju v bolnišnici (Bečan in Kajfež, 2013, str. 7), so tudi sledeči: 

 prepoznati učenčeva močna področja in mu tako omogočiti, da bo krepil svojo 

samopodobo in samozavest; 

 ustvariti pogoje in načine dela za premagovanje občutkov osamljenosti, 

izgubljenosti, strahu in tesnobe pri bolnem, obolelem in hospitaliziranemu učencu; 

 ustvariti pogoje za osmislitev dni v bolnišnici. 

Omenjene cilje lahko dosežemo tudi s pomočjo terapevtskih dejavnosti, s katerimi lahko 

dolgotrajno bolnemu učencu/dijaku bolnišnični učitelji ponudijo več prijetnih in 

spodbudnih situacij, ki ga motivirajo za nadaljnje vztrajanje in razvijanje njegovih 

potencialov. Gre za sklop dejavnosti, ki segajo na področje likovne in glasbene vzgoje, na 

področje literature ter gibalne vzgoje (Trnavčevič, 1993).  

Svet bolnega učenca praviloma zaznamujejo (Bečan, 2012, str. 11): 

 zdravljenje (v bolnišnici in ambulantno), 

 pogosti in redni kontrolni pregledi, 

 poslabšanja bolezni in s tem povezane hospitalizacije, 

 številne omejitve v gibanju, hrani itd., 

 negativne posledice zdravljenja (spremenjen videz, slabo počutje, slabosti), 

 odsotnosti od pouka, ki so lahko stalne, občasne ali ciklične, 

 bolečine, 

 negativna čustva (jeza, strah, skrb, žalost, brezvoljnost), 
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 manj prostega časa za zunajšolske dejavnosti in druženje z vrstniki. 

Raziskave (Irwin in Elam, 2011) kažejo, da pedagoško delo v bolnišnici učencu ali dijaku 

zmanjšuje negativne posledice hospitalizacije, izboljšuje uspešnost zdravljenja ter kvaliteto 

življenja po zdravljenju. Med učenjem se hospitalizirani učenci počutijo enakovredne 

zdravim vrstnikom. Biti učenec in se učiti je pomemben element otrokove samo-

percepcije. Osnovna naloga bolnišnične šole je zmanjšati otrokov stres, ki je posledica 

soočenja z boleznijo in zdravljenjem, ter posebno pozornost nameniti otrokovim čustvom. 

Pri tem pa je nujno interdisciplinarno timsko sodelovanje med bolnišničnimi pedagoškimi 

delavci in zdravstvenim osebjem, saj samo timski pristop oblikuje okolje, kjer se učenec 

počuti varno, srečno in izpolnjeno. 

1.4 Izbor metod pedagoškega dela v bolnišnični šoli 

Izbor učnih metod pedagoškega dela v bolnišnični šoli je odvisen od različnih dejavnikov.  

Upoštevati moramo: 

 dolžino hospitalizacije, 

 vrsto bolezni, 

 način zdravljenja in 

 psihofizično kondicijo otroka. 

Vrsta bolezni in način zdravljenja pogojujeta tudi oblike pedagoškega dela, kar pomeni, da 

moramo izbirati med individualno oziroma skupinsko obliko dela. Med bolnišničnimi 

učenci so pogosto tudi taki, ki jim bolezen ne dopušča prostega gibanja in se šolsko delo 

izvaja ob/na bolniški postelji. Teh učencev učitelj ne sme prezreti, kajti prav oni so najbolj 

občutljivi in potrebujejo veliko učiteljeve opore in pomoči. Glede na učenčevo 

psihofizično kondicijo pa izbiramo primerno količino in težavnost učnega dela (Bernhard, 

1993). 

Ž. Bernhard (1993, str. 23) navaja, da pri učencih, ki so dlje časa hospitalizirani in omejeni 

v gibanju, pogosto opaža, da si želijo šolskega dela. Šolsko delo poteka povsem 

individualno, zato je izbor metod popolnoma odvisen od zdravstvenega stanja učenca. 

Avtorica kot najprimernejšo metodo dela priporoča metodo pogovora, ki omogoča, da se 

učitelj otroku približa in nudi tolažbo s prijazno besedo. 

S. Brezničar (1993) ugotavlja, da dolgotrajna bolezen in z njo povezane zmanjšane vitalne 

sposobnosti otrok ter vpliv različnih medikamentoznih in drugih medicinskih terapij 
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vplivajo na funkcije učenca, ki so ključne za uspešno šolsko delo. Gre za telesno kondicijo, 

gibalne sposobnosti, pozornost in koncentracijo ter storilnostno motivacijo, ki so 

pomembni dejavniki uspešnega učenja. Pri izboru pedagoških dejavnosti je nujno 

upoštevati omenjene dejavnike, če želimo doseči zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje. 

1.5 Terapevtske dejavnosti v bolnišnični šoli 

Dolgotrajno bolni otroci in mladostniki odraščajo drugače kot njihovi zdravi sovrstniki. 

Občutljivejši so na vedenje odraslih, subtilnejši, previdnejši v kontaktu z odraslimi, zato 

potrebujejo močno podporo in možnost za izražanje čustev tudi na druge, neverbalne 

načine. Potrebujejo dejavnosti, ki jim bodo izražanje čustev omogočile, zato se v 

bolnišničnih šolah izvajajo različne terapevtske dejavnosti (Trnavčevič, 1993). 

A. Trnavčevič (1993. str. 10) omenja naslednje cilje terapevtskih dejavnosti v bolnišnični 

šoli: 

 ohranjanje intelektualnih sposobnosti otroka oziroma mladostnika (skrb za 

ohranjanje tekočnosti branja, razvijanje in ohranjanje prostorske predstavljivosti 

ipd.); 

 skrb za dobre socialne odnose, učenje načinov reševanja težav v skupnosti, razvijanje 

prijateljskih odnosov, ohranjanje komunikacije med učencem in »zunanjim« svetom; 

 možnost izražanja lastnih čustev. Preko risbe, glasbe, projektov, pisanih besedil, 

športne aktivnosti otrok lažje izrazi svoj strah, zaskrbljenost, žalost, pa tudi veselje, 

upanje; 

 krepitev volje in želje po ozdravitvi, spodbujanje učenca v boju proti bolezni. 

S pomočjo terapevtskih dejavnosti lahko učencu preusmerimo misli z bolezni na 

aktivnosti, ki spodbujajo razvoj njegovih močnih področij in motivacijo za nadaljnje 

vztrajanje pri premagovanju bolezni. Terapevtske dejavnosti se lahko odvijajo v skupini, 

individualno, v bolniški sobi ali ob postelji otrok (Trnavčevič, 1993). S. Brezničar (1993, 

str. 29) pojasnjuje, da je vpliv terapevtskih dejavnosti širok in tesno povezan z učenčevo 

šolsko uspešnostjo. Po mnenju avtorice lahko terapevtske dejavnosti vplivajo na čustveno 

stabilnost otroka in njegovo razpoloženje, izboljšajo pozornost, koncentracijo in motivacijo 

učenca, vplivajo na govor, branje, računanje in pisanje ter krepijo socialne veščine. Učenec 

je bolj toleranten do drugih, pridobi veščine kooperativnosti ter sposobnost upoštevanja 

socialnih norm. Terapevtske dejavnosti sledijo širšim ciljem na socialnem, emocionalnem 
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in kognitivnem področju. Njihov namen je ustvarjati pozitivno, optimistično in življenjsko 

klimo, ki istočasno motivira učence za doseganje izobraževalnih ciljev. Heimer in Relac 

(2003) pripisujeta športni rekreaciji tudi psihoterapevtske lastnosti, saj dokazujeta 

pozitivne vplive športnih terapevtskih dejavnosti na izboljšanje samopodobe in 

sprejemanje samega sebe pri osebah z gibalnimi primanjkljaji.  
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2 Bolnišnični učitelj/specialni in rehabilitacijski pedagog 

Mourik (2008, str. 6) je oblikoval model treh ravni strokovnosti, s katerim je opredelil 

zahtevane kompetence bolnišničnega učitelja. 

Tabela 2: Model treh ravni strokovnosti bolnišničnega učitelja (Mourik, 2007). 

RAVEN A – SPLOŠNE POKLICNE KOMPETENCE 

 Zmožnost reševanja problemov. 

 Sposobnost hitrega pridobivanja in procesiranja informacij. 

 Delo v skladu z zakonodajo in vrednotami. 

 Uspešno soočanje s kompleksnimi situacijami. 

Splošne poklicne kompetence omogočajo bolnišničnemu učitelju osebnostno in 

strokovno rast. 

RAVEN B – PODPORNA VLOGA 

 Nudenje individualne podpore učencem, učiteljem in ostalim šolskim 

strokovnim delavcem. 

 Komunikacija s starši. 

 Svetovanje staršem in zunanjim ustanovam. 

RAVEN C – SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 Upoštevanje socialnih in kulturnih razlik med učenci. 

 Sposobnost samostojnega dela. 

 Sposobnost oblikovati individualne načrte pomoči in podpore za 

hospitalizirane učence. 

 Pri poučevanju uporabljati individualno prilagojene oblike in metode dela. 

 Razvijati učenčeve potenciale ter skrb za njegov celostni in optimalni razvoj. 

V. Kiswarday (2011, str. 1) poudarja, da morajo biti bolnišnični učitelji pri svojem delu 

ustvarjalni, fleksibilni in inovativni ter vključeni v več sistemov (po Bronfennbrenerejevi 

bio-ekološki sistemski teoriji): 

 v učenca/dijaka, ki je hkrati otrok/mladostnik z dolgotrajno ali s kronično boleznijo,  

 v družino,  

 v tim bolnišničnih učiteljev,  

 v zdravstveni tim,  

 v tim učiteljev in strokovnih delavcev matične šole učenca,  

 v lokalno skupnost (društva, prostovoljci, podjetniki, umetniki idr.) in nenazadnje  

 v razvoj šolstva.  
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Glavni namen bolnišničnih učiteljev je ohranjati kakovostno kontinuiteto vzgojno-

izobraževalnega procesa, ki mladostniku z dolgotrajno boleznijo daje priložnosti, da si 

navkljub bolezni prizadeva razvijati svoje potenciale (prav tam). 

V bolnišnični šoli poteka večsmerno učenje, kjer se izmenjujeta vlogi učitelja in učečega se 

v učnem, delovnem in svetovalnem procesu. To od učitelja zahteva odgovornost in 

avtonomijo, etičnost ter profesionalno usposobljenost (Kiswarday, 2011, str. 2). 

Najpomembnejše so učenčeve potrebe in zmožnosti, ki so popolnoma individualne. 

Bolnišnični učitelj je primoran v poglobljeno strokovno (avto)refleksijo pedagoškega dela 

z namenom povečati razumevanje potreb dolgotrajno bolnega mladostnika in načrtovati 

kakovosten pedagoški pristop (prav tam). 

Bolnišnični učitelj mora zaradi težkih pogojev dela razviti ustrezno stopnjo rezilientnosti. 

V. Kiswarday (2011, str. 3) navaja, da gre za proces aktivne krepitve notranje moči z 

zunanjimi (v okolju) in notranjimi (kompetence posameznika) viri, s katerimi zmore tudi v 

negativnih izkušnjah poiskati možnosti za svojo strokovno in osebnostno rast ter tako 

uspešno poučevati. 

Henderson in Milstein (2003) med dejavnike rezilientnosti bolnišničnega učitelja uvrščata: 

 visoka, a realna pričakovanja. Bolnišnični učitelj mora znati primerno komunicirati, 

biti sposoben nuditi medsebojne spodbude in pozitivne povratne informacije ter 

aktivno medinstitucionalno in interdisciplinarno sodelovati z drugimi strokovnimi 

delavci; 

 ciljna usmerjenost in zagotavljanje podpore. Skrbeti mora za pozitivno učno klimo, 

timsko načrtovati pedagoško delo, sodelovati z drugimi strokovnimi delavci pri 

doseganju ciljev; 

 aktivna vključenost vseh članov bolnišničnega tima; 

 strukturiranost. Bolnišnični učitelj mora skrbeti za jasno opredelitev kriterijev 

kakovosti, pravičnosti in enakosti v kolektivu; 

 vsestranski razvoj kompetenc. Omogočanje in spodbujanje profesionalnega razvoja 

in rasti bolnišničnega učitelja. Medsebojno izobraževanje, spodbujanje 

vseživljenjskega učenja. 
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2.1 Bolnišnični tim 

Bolnišnični učitelj se sooča s hudimi stiskami otrok in staršev, dela v zahtevnih pogojih 

(soočanje s posledicami težkega zdravljenja, sprejemanje slabe zdravstvene prognoze ipd.). 

Zato je nujno potrebno kakovostno sodelovanje s starši, zdravstvenim osebjem in matično 

šolo, da se ustvarijo ustrezni pogoji za optimalen napredek učenca/dijaka. 

2.1.1 Sodelovanje s starši 

Starši dolgotrajno bolnih učencev ali dijakov doživljajo stisko, so prizadeti, delujejo pod 

vplivom negativnih čustev, žalosti in strahu. Bolnišnični učitelj mora biti pozoren na 

ustrezno komunikacijo, s katero starši pridobijo občutek medsebojnega zaupanja in 

spoštovanja (Kiswarday, 2011). Specialni in rehabilitacijski pedagog poskuša od staršev 

pridobiti informacije o otrokovi šolski situaciji, o seznanjenosti otroka oziroma 

mladostnika z njegovim zdravstvenim stanjem in programom zdravljenja. Običajno večina 

staršev spremlja otroka ves dan, zato so potrebne posebne oblike sodelovanja. Še posebej 

na razredni stopnji imajo starši možnost aktivnega vključevanja v šolske dejavnosti (Wabra 

in Klinc, 2002, str. 124). 

2.1.2 Sodelovanje z zdravniškim timom 

Zdravniški tim predstavlja bolnišničnemu učitelju temeljni vir znanja o bolezni in 

zdravljenju dolgotrajno bolnega učenca. Za kakovostno in uspešno delo je nujna 

medsebojna strokovna pomoč in izmenjava izkušenj z ostalimi timi bolnišničnih učiteljev 

(Kiswarday, 2011). Sodelovanje med zdravstvenimi delavci in pedagoškim osebjem 

bolnišnične šole poteka redno (dnevno, tedensko). Specialni in rehabilitacijski pedagog 

lahko uspešno načrtuje svoje delo le, če ima vse potrebne informacije o zdravstvenem 

stanju ter morebitnih duševnih in čustvenih stiskah dolgotrajno bolnega učenca. Na timskih 

sestankih se načrtujejo tudi posamezne dejavnosti ali prireditve glede na zdravstvene 

zahteve oddelka (Wabra in Klinc, 2002). 

2.1.3 Sodelovanje z matično šolo učenca 

Matična in bolnišnična šola morata biti v dobrem sodelovalnem odnosu, da prehod iz 

bolnišnične v matično šolo učencu ne predstavlja stresne učne in socialne izkušnje. S 

timskim pristopom je potrebno ustvariti primerne pogoje in oblike pomoči, ki dolgotrajno 

bolnemu učencu oziroma dijaku omogočijo čimbolj kakovostno vključitev v učni proces. 

Partnerstvo obeh šol je usmerjeno v vzpostavljanje varovalnih dejavnikov in oblikovanje 

mreže pomoči (Kiswarday, 2011, str. 3). 
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3 Mladostništvo 

Mladostništvo se začne v starosti od deset do trinajst let. Gre za kritično obdobje v 

posameznikovem življenju, saj v tem času pride do pomembnih fizičnih, razvojnih in 

psihosocialnih sprememb. Mladostnik začne spreminjati predstavo o sebi in drugih. Proces 

tranzicije v odraslost pomeni dobre priložnosti za mladostnika, preko katerih lahko 

raziskuje svet okrog sebe in začne oblikovati lastno identiteto, si postavljati življenjske 

cilje, se samostojno odločati. Mladostnik začne samostojno odločati o svoji življenjski poti, 

o izobrazbi, oblikuje si socialno vlogo, ki v veliki meri vpliva na odnose v družini in z 

vrstniki. Vzajemna povezanost socialne, emocionalne, psihološke, fizične in šolske podobe 

ima velik vpliv na posameznikovo oblikovanje osebnosti (Hopkins, Nisselle, Zazryn in 

Green, 2013). 

3.1 Razvoj mladostnika 

V obdobju od šestega leta starosti dalje poteka razvoj otroka oziroma kasneje mladostnika 

na vseh področjih: telesni razvoj mu omogoča obvladovanje težjih spretnosti in športov, 

razvijajo se višje oblike mišljenja (logično, abstraktno), pridobiva se čut za pravičnost in 

poštenost. V tem obdobju je mladostnik usmerjen k storilnosti in produktivnosti (Lešnik 

Musek in Krkoč, 2011). 

3.1.1 Telesni in čustveni razvoj 

Po štirinajstem letu starosti mladostnik telesno in spolno dozoreva. Telesni razvoj povzroči 

tudi psihološke spremembe, ki se kažejo kot negotovost v vse dejavnike, ki so mu v 

otroštvu predstavljali varnost in usmerjali njegovo čutenje in mišljenje. V času 

mladostništva postane telo vir skrbi in negotovosti. Razvijejo se strahovi pred boleznimi, 

telesnimi poškodbami in neustreznim videzom (Braconnier, 2001). Mladostnik odkriva, kaj 

ima rad, česa si želi in kaj v življenju pričakuje. Oblikuje lastno identiteto. Prisotno je 

menjavanje razpoloženj in občutij (prav tam). 

3.1.2 Socialni razvoj 

Značilnost mladostništva je tudi povezovanje z vrstniki in iskanje vzornikov. Skupina 

vrstnikov je za mladostnika nujna, saj mu omogoča, da se oddalji od staršev in tako bolje 

spoznava osebne ter družbene odnose odraslih, v svet katerih vstopa (Braconnier, 2001). 

Prav zato so pogosti upori zoper avtoriteto in nesporazumi s starši (Musek in Pečjak, 1997, 

str. 213). Čeprav mladostnik prepovedi in meje na videz zavrača, globoko v sebi čuti, da 

mu pomenijo varnost (Braconnier, 2001).  
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3.1.3 Spoznavni razvoj 

Otrokov spoznavni razvoj poteka postopoma vse do obdobja, ko razume sebe in svet okoli 

sebe. Mladostniki so od enajstega leta dalje (po psihologu Piagetu) na stopnji formalnih 

operacij, kar pomeni, da razmišljajo abstraktno, ukvarjajo se s hipotetičnimi situacijami, 

razvijajo boljše introspektivne zmožnosti in večjo sposobnost konceptualizacije 

prihodnosti (Lešnik Musek in Krkoč, 2011). 

3.2 Razumevanje bolezni v času mladostništva 

Po dvanajstem letu starosti je mladostnik sposoben razumeti bolezen in postopke 

zdravljenja tako kot odrasli. Sposoben je opisati svoja občutja, simptome, podati 

zgodovino bolezni in prevzeti odgovornost za svoje zdravljenje. Na tej stopnji mladostniki 

v razlago bolezni vključujejo tudi vlogo duševnosti. Narašča zavedanje, da lahko misli in 

čustva vplivajo na telesne funkcije in ozdravitev (Vrba, 2009, str. 21). 

Lešnik Musek in Krkoč (2011) navajata, da zmore mladostnik razložiti bolezen skozi 

specifične fiziološke procese, ki se dogajajo pri posamezni kronični bolezni. 

3.3 Mladostnik in bolezen  

Dolgotrajno bolan mladostnik se sooča s težavami, ki mu jih prinaša tako bolezen kot tudi 

obdobje mladostništva. Podrediti se mora številnim zahtevam in izbrati primerne strategije 

prilagajanja. Pogosto se mladostniki preizkušajo z neupoštevanjem zdravniških navodil in 

si tako nabirajo nova spoznanja. To je lahko način začasne prilagoditve kronični bolezni, s 

katero dolgotrajno bolan mladostnik razvija občutek samostojnosti. Toda mladostnik se 

mora naučiti, da mu upoštevanje zdravniških navodil prinese večje samospoštovanje in 

večji občutek neodvisnosti, kajti s takšnim ravnanjem pokaže, da za svojo bolezen 

prevzema odgovornost. Odnos staršev in zdravnikov je pri tem odločilen, mladostnik pa 

mora biti dejaven partner pri skrbi za svoje zdravje (Braconnier, 2001).  

3.3.1 Dejavniki prilagajanja mladostnikov na dolgotrajno bolezen  

Dolgotrajno bolan mladostnik občuti enaka čustva kot njegovi zdravi vrstniki, ima enake 

želje in interese. Nekateri mladostniki se precej hitro prilagodijo na bolezen, drugi bolezen 

sprejemajo kot vir bolečine, agresije, prikrajšanosti in tesnobe. Pomembno je, da 

mladostniku zagotovimo sogovornika, ki ga razume in pokaže sočutje. Mladostništvo 

lahko namreč sproži v posamezniku spremembe, ki vodijo v zavračanje zdravljenja.  



 

 14     

Odločilna dejavnika pri prilagajanju na nove razmere in bolezen sta odnos okolja ter 

mladostnikova motivacija, da postane neodvisna odrasla oseba. Predpogoj temu je, da 

dolgotrajno bolnemu mladostniku natančno pojasnimo njegov položaj, postopek in 

posledice zdravljenja, imeti moramo posluh za njegovo bolečino, stiske ter poskrbeti, da se 

počuti čim bolje. Bracconier (2001) predlaga, naj se bolni mladostniki veliko družijo s 

sovrstniki ter se skupaj udejstvujejo v dejavnostih, pri katerih lahko razvijejo telesne in 

intelektualne sposobnosti.  

Hatherill (Hatherill, 2007) opisuje, da na prilagajanje mladostnika na kronično bolezen ne 

vplivajo samo značilnosti bolezni, temveč številni drugi dejavniki. 

Tabela 3: Dejavniki prilagajanja na kronično bolezen (Hatherill, 2007). 

Bolezen 

Trajanje bolezni, predvidljivost poteka zdravljenja, smrtnost, starost ob začetku bolezni, 

opaznost bolezni navzven, stigma, funkcionalna oviranost, telesne deformacije, postopki 

zdravljenja, vpliv na centralno živčevje. 

Posameznik 

Temperament, sposobnosti, kompetence, strategije soočanja s problemi, predhodni 

čustveni/vedenjski problemi, predhodne izkušnje z boleznijo, lokus kontrole. 

Razvoj 

Razvojno obdobje, tempo razvoja, čustveni razvoj, kognitivni razvoj, socialni razvoj. 

Družina 

Bolezen v družini, družinski konflikti, povezanost članov družine, izražanje čustev v 

družini, vzgojni stil. 

Socialno okolje 

Podpora vrstnikov, SES, odnosi z medicinskim osebjem, kulturne značilnosti, stigma. 

Kronične ter akutne bolezni v veliki meri vplivajo na šolske in socialne dosežke 

mladostnikov še posebej, če pride do dalj časa trajajoče hospitalizacije ali pogostih 

odsotnosti iz matične šole zaradi zdravniških pregledov ali okrevanja v domači oskrbi. 

Povečano je tveganje za nižje šolske dosežke, poklicne dosežke, delovno usposobljenost in 

nadaljnjo kakovost življenja. Ključna pri tem je močna povezanost med skrbjo za zdravje 

in šolsko podporo, da se ustvarijo pogoji in izboljšajo dolgoročni življenjski izidi kronično 

bolnih mladostnikov (Hopkins, Nisselle, Zazryn in Green, 2013). 
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Akutna dalj časa trajajoča bolezen ustvari številne faktorje tveganja za mladostnika. 

Pogosta odsotnost od pouka vodi v pomanjkanje znanja, prihaja do telesnih sprememb, 

zmanjšanja telesnih zmožnosti, psihosocialnega umika ter izgube socialnih interakcij s šolo 

in vrstniki. Mladostniki pogosto doživljajo ustrahovanja in posmeh zaradi bolezni ali 

telesnih sprememb. Raziskava (Martinez in Ercikan, 2009; Shiu, 2004; Taylor, Gibson in 

Franck, 2008), narejena med kronično bolnimi mladostniki, je pokazala, da imajo veliko 

tveganje za pojav učnih težav. 

Hopkins in sodelavci (2013) navajajo, da obstajajo tudi mladostniki s pozitivnimi 

življenjskimi izidi kljub kronični bolezni. Pozitivni izidi so v veliki meri odvisni od 

varovalnih dejavnikov v njihovih življenjih: podpora družine, prijateljev, šolske skupnosti 

in pozitivne osebnostne lastnosti posameznika, podporno bolnišnično okolje, z 

vključevanjem vzgojnega/šolskega programa. 

Pomemben varovalni dejavnik predstavlja družina, ki se mora naučiti živeti z bolnim 

otrokom in premagati morebitne občutke krivde. Do otroka ne smejo biti preveč zaščitniški 

oziroma bolezni otroka ne smejo zanikati. Upoštevati morajo tri dejavnike: mladostnika, 

šolsko okolje in zdravnike. Najbolj pomembno je, da bolnega otroka nikoli ne izključijo iz 

odločanja o stvareh, ki zadevajo njegovo samostojnost (Braconnier, 2001).  

Lešnik Musek in Krkoč (2011, str. 9) opisujeta naslednje težave in reakcije, ki se pojavijo 

pri mladostnikih, soočenih z lastno kronično boleznijo: odsotnost od odraslih, ločenost od 

vrstnikov in družine, strah pred izgubo identitete, strah pred telesno poškodbo in bolečino, 

pomen telesne samopodobe in spolnosti, zaskrbljenost glede sprejetosti s strani vrstnikov 

po številnih hospitalizacijah, nesodelovanje v procesu zdravljenja, umaknjenost, 

anksioznost, depresivnost, zavračanje zdravljenja in medicinskih postopkov, zaskrbljenost 

v zvezi z izgledom in negativni učinki medicinskih postopkov (sprememba telesne teže, 

ipd.), zanikanje bolezni. Avtorici (prav tam) predlagata naslednje intervencije: 

 starši naj dolgotrajno bolnemu otroku še vedno postavljajo meje, ki naj bodo 

razumne in zagotavljajo varnost; 

 spodbujanje izobraževanja in sodelovanje z učitelji; 

 sprejemanje in razumevanje mladostnikove jeze; 

 učenje spretnosti za skrb zase; 

 upoštevanje mladostnikove potrebe po intimnosti, potrebe po neodvisnosti (možnost 

izbire, odločanja o postopkih zdravljenja); 
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 spodbujanje oblikovanja prijateljstev; 

 pogovori o telesnem videzu, spolni vlogi, spolnosti, načrtih za prihodnost. 

Ustrezna socialna podpora zmanjša delovanje dejavnikov tveganja ter pozitivno vpliva na 

proces zdravljenja in počutje dolgotrajno bolnega mladostnika. 

3.4 Mladostnik in hospitalizacija 

Mladostniki so lahko hospitalizirani zaradi različnih razlogov. Najpogosteje so vzrok 

poškodbe, ki zahtevajo kirurški poseg, kronične somatske bolezni (astma, sladkorna 

bolezen, maligna obolenja ipd.) ali poskusi samomora, motnje hranjenja (anoreksija, 

bulimija). 

Ko so mladostniki hospitalizirani, se soočajo s strahovi in nezaupanjem, ki so posledica 

stika z neznanim okoljem, strahom pred bolečino, ranami, omejitvami, izgubo možnosti za 

lastne odločitve ter nadzor. Za vse otroke je hospitalizacija travmatična izkušnja. Prvi 

pogoj uspešne psihološke priprave mladostnika na hospitalizacijo je vzpostavitev zaupanja 

ter nudenje ustrezne psihološke pomoči. Pomembno je tudi, da mladostniku omogočimo 

bližino staršev, ki so najpomembnejši vir podpore in pomoči (Filipušić, Opić in Krešić, 

2014).  

Za mladostnika je zelo pomemben prvi stik z zdravnikom, ki mora izkazati občutljivost za 

njegove potrebe, upoštevati mora individualnost posameznika in njegovo privoljenje v 

postopke zdravljenja. S strani zdravniškega osebja in bolnišničnih učiteljev je potreben 

prilagodljiv pristop in razumevanje. Dolgotrajno bolan mladostnik mora biti obravnavan 

kot celostna osebnost in pomemben sogovornik, saj le tako lahko odkrijemo načine 

zdravljenja ter oblikujemo program pomoči, ki je zanj najprimernejši (Braconnier, 2001). 

V tem obdobju je pomen vrstnikov zelo velik, zato lahko spremenjen videz kot posledica 

bolezni ali zdravljenja vpliva na vključenost mladostnika v vrstniško skupnost, prizadene 

njegovo samopodobo ter občutek sprejetosti v skupino (Vrba, 2009). Lešnik Musek in 

Krkoč (2011) navajata, da se dolgotrajno bolan mladostnik najtežje sooča z boleznimi, ki 

vplivajo na njegov videz. 

Mladostnik mora v bolnišnici začutiti, da ga sprejemamo, razumemo, vendar mora tudi 

sam ob tem sprejeti določeno mero odgovornosti za svoje ravnanje in zdravje (Vrba, 2009, 

str. 26–27). Ustrezno timsko sodelovanje med starši, otroci in medicinskim osebjem ter 
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pedagoškim kadrom lahko reši veliko omenjenih težav in strahov. Priporočljivo je, da 

mladostnik strahove izraža s pogovorom, z igro, gibanjem (Filipušić, idr., 2014). 

Ko je mladostnik hospitaliziran, prehaja čez naslednje tri faze (Lacković-Grgin, 2002): 

1. FAZA PROTESTA: Otrok/mladostnik doživlja jezo in izraža bes. Počuti se 

izgubljeno. Mlajši otroci menijo, da jih je mama zapustila, pozabila ali celo izgubila. 

2. FAZA ŽALOVANJA/OBUPA: Značilnost te faze je apatija mladostnika, umik, 

izguba zanimanja za okolico, mladostnik težko sprejema nove osebe (npr. 

medicinske sestre). 

3. FAZA PRILAGODITVE: Do tretje faze pride, če je mladostnik dalj časa v bolnišnici 

in se prilagodi situacijam. Pojavi se lahko brezbrižnost do bližnjih oseb, staršev. 

Proces prilagajanja na hospitalizacijo je individualno pogojen, odvisen je predvsem od 

starosti otroka. Prilagajanje traja dlje pri naslednjih skupinah otrok (Havelka, 2002, v 

Filipušić, idr., 2014): edinci, mlajši otroci, otroci, ki se bojijo neznanih oseb, otroci s 

travmatičnimi izkušnjami, otroci, katerih mame izražajo čezmerno skrb ali premalo 

interesa, ter otroci, ki manj komunicirajo z odraslimi osebami. 

Havelka (1998) navaja, da so posledice hospitalizacije lahko psihične in fizične narave, kar 

je odvisno od posameznika, njegove osebnosti, temperamenta, dolžine hospitalizacije. Van 

Haren in sodelavci (2013) ugotavljajo, da se dolgotrajno bolna oseba po presaditvi organov 

oziroma različnih kirurških posegih težje vključi v normalno življenje, kar vpliva na njeno 

kakovost življenja, socialno vlogo ter vedenje. Kljub velikemu napredku medicinske 

oskrbe se mladostniki s kroničnimi boleznimi soočajo s šolskimi in psihosocialnimi 

težavami. Velik pomen imajo v tem primeru bolnišnične šole, ki morajo v sodelovanju z 

matično šolo oblikovati/načrtovati individualen program podpore, ki omogoča lažji prehod 

v primarno šolsko okolje (Shaw in McCabe, 2008).  

Filipušić, Opić in Krešić (2014) so ugotovili, da so otroci v splošnem zadovoljni z 

bolnišnično oskrbo ter bolnišnično šolo, vendar ugotavljajo, da se pri mladostnikih, v 

primerjavi z otroci, zadovoljstvo zmanjša. Lešnik Musek ter Krkoč (2011) navajata, da so 

za razvoj mladostnikovih pozitivnih prilagoditvenih potencialov potrebni predvsem 

ustrezna organizacija bolnišnične oskrbe, ki na prvo mesto postavlja potrebe mladostnika, 

specializirani zdravstveni kadri in pedagoško osebje pod okriljem bolnišnične šole. 
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3.4.1 Pravice mladostnikov v bolnišnici 

Leta 1988 je bila na Nizozemskem pripravljena Leidenska listina oziroma Magna charta, ki 

v desetih točkah opredeljuje pravice otrok v bolnišnicah. Evropsko združenje za otroke v 

bolnišnici – European Association for children in hospital (EACH) je krovna organizacija, 

ki skrbi za otroke pred hospitalizacijo, med njo in po njej. 

Osnovne pravice otrok in mladostnikov v bolnišnicah so (EACH, 2002): 

 otrok/mladostnik je v bolnišnico sprejet samo takrat, ko mu potrebne oskrbe ni 

mogoče zagotoviti doma ali v ambulanti; 

 možnost imeti ob sebi starše ali nadomestne skrbnike; 

 pravica do informiranosti na način, ki ustreza njihovi starosti in ravni razumevanja; 

 zagotoviti se morajo koraki za ublažitev telesnega in čustvenega pritiska; 

 otroci/mladostniki in njihovi starši morajo imeti pravico do informacij, sodelovati 

morajo pri vseh odločitvah, ki so povezane z njihovim zdravstvenim varstvom; 

 vsak otrok je zavarovan pred nepotrebnimi zdravstvenimi posegi in preiskavami; 

 otroke se mora obravnavati obzirno in razumevajoče, vedno se upošteva njihova 

zasebnost; 

 otroci imajo pravico do igre, rekreacije in izobraževanja v skladu s svojo starostjo in 

stanjem.  

Natančneje listina EACH v 7. členu opredeljuje, da imajo vsi otroci/mladostniki v 

bolnišnici pravico do okolja, ki zadovoljuje njihove potrebe v vseh starostih. Zagotoviti jim 

je zato potrebno osebje, ki bo ustrezno usposobljeno, da lahko doseže omenjen cilj ter 

otrokom nudi igro, rekreacijo in izobraževanje. Temu primerna mora biti arhitektura ter 

notranja oprema okolja (EACH, 2002) 

3.5 Dejavniki tveganja za šolsko neuspešnost hospitaliziranega 

mladostnika  

Tabela 4: Dejavniki tveganja za šolsko neuspešnost hospitaliziranega mladostnika 

(Hopkins idr., 2013). 

Dejavniki tveganja za šolsko 

uspešnost hospitaliziranega 

mladostnika 

Značilnosti 

Daljša odsotnost od pouka 

 Pojavi se lahko več kot 60% odsotnost od pouka. 

 Izguba povezanosti s šolo, slabši šolski dosežki. 

 Izguba socialnih interakcij z vrstniki. 
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 Izguba povezanosti s širšo skupnostjo (učitelji, 

šolska skupnost). 

Komunikacija, prenos 

informacij 

 Potreba po večji komunikaciji med družino in šolo. 

 Matična šola potrebuje natančne informacije glede 

značilnosti učenčeve bolezni, o morebitnih ukrepih 

ob poslabšanjih zdravstvenega stanja. 

Prehod v srednjo šolo, 

univerzo 

 30 % mladostnikov s kronično boleznijo ima težave 

pri prehajanju v srednjo šolo. 

 Težave imajo pri vključevanju v novo šolo, pri 

vzpostavljanju novih prijateljstev, pri vključevanju 

v socialne aktivnosti (zaradi pogostih odsotnosti). 

 Odklonitev nadaljnjega izobraževanja. 

Psihosocialne težave 

 Nizek SES. 

 Kulturne/jezikovne različnosti. 

 Slabša družinska podpora (bolezni, enostarševska 

družina, ločitev ipd.). 

 Učne težave. 

 Neprilagojeno vedenje. 

Zasmehovanje, zavračanje s 

strani vrstnikov 

 Povečana ranljivost zaradi bolezni. 

Mentalno zdravje 

 Pogosta anksioznost, depresija. 

 Prekinitev normalnega razvoja, načina življenja 

dolgotrajno bolnega mladostnika. 

3.6 Potrebe dolgotrajno bolnih mladostnikov v času hospitalizacije 

3.6.1 Izobraževalne potrebe 

Učenci z levkemijo so odsotni od pouka povprečno 40 šolskih dni, pogosta šolska 

odsotnost zaradi različnih pregledov in terapij traja tudi tri leta (Shaw in McCabe, 2008).  

Zdravljenje dolgotrajne bolezni večinoma vključuje negativne stranske učinke, ki 

upočasnjujejo učenčevo šolsko delo in vplivajo na njegovo šolsko uspešnost. Shaw in 

McCabe (2008) omenjata, da se po različnih terapijah pojavljajo predvsem razdražljivost, 

lenobnost, težave s pozornostjo ipd., kar vpliva na učenčevo hitrost procesiranja 

informacij, pomnjenje in izvršilne funkcije. Učenec je zaradi vpliva različnih dejavnikov 

manj motiviran za šolsko delo in učenje. Mnogi dolgotrajno bolni mladostniki poročajo 

(Robinson in Summers, 2012), da jim je ponovna vključitev v šolske aktivnosti 

predstavljala zelo stresen dejavnik, saj so se počutili premalo kompetentni in 

opolnomočeni za vstop v matično šolsko skupnost. 
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Pomembno je, da so bolnišnični učitelji pozorni na omenjene potrebe posameznega učenca 

ali dijaka ter skupaj z zdravniškim osebjem oblikujejo primeren program podpore in 

pomoči, s katerim bi zadovoljili individualne potrebe dolgotrajno bolnega učenca ter mu 

omogočili optimalno učno uspešnost. Shaw in McCabe (2008) poudarjata, da spodbudno 

domače okolje in pozitivna podpora staršev pomagata izboljšati šolsko motivacijo otrok s 

kronično boleznijo.  

Individualiziran pristop poučevanja omogoča sodelovanje mladostnika pri učenju, poudarja 

njegovo aktivno vlogo pri konstruiranju svojega znanja in upoštevanje njegovih želja. 

Bolnišnični učitelj lahko učenca opazuje in ugotavlja morebitne učne težave, dejavnike 

tveganja, ki bi mu lahko onemogočali optimalno vrnitev v primarno šolsko okolje. Uči ga 

podpornih strategij, s katerimi si bo pomagal pri soočanju s stiskami in strahovi v času 

zdravljenja ter kasneje v življenju (Hopkins idr., 2013). 

Hopkins in sodelavci (Hopkins, 2013) so oblikovali model dejavnikov tveganja za 

hospitalizirane dolgotrajno bolne mladostnike (Prikaz 1). Omogoča nam identifikacijo 

močnih področij posameznika, identifikacijo varovalnih ter rizičnih dejavnikov v ožji in 

širši okolici dolgotrajno bolnega mladostnika. Avtorji (Lešnik Musek in Krkoč, 2011), ki 

proučujejo vplive kronične bolezni na odzivanja otrok in mladostnikov, ugotavljajo, da je 

pomembno predvsem proučevanje zaščitnih dejavnikov, s katerimi lahko razložimo, zakaj 

nekateri dolgotrajno bolni mladostniki razvijejo ustrezno mero rezilientnosti ter se na 

bolezen uspešno prilagodijo. Na osnovi ugotovljenih varovalnih dejavnikov lahko 

načrtujemo za posameznika ustrezen individualiziran načrt podpore in pomoči ter mu 

omogočimo možnosti za dosego zastavljenih izobraževalnih in življenjskih ciljev. 
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Prikaz 1: Model dejavnikov tveganja za hospitalizirane in dolgotrajno bolne mladostnike 

(Hopkins, 2013). 

 

3.6.2 Socialno-emocionalne potrebe 

Pri hospitaliziranih dolgotrajno bolnih mladostnikih, ki so oboleli za kronično boleznijo, se 

pogosto pojavljajo odstopanja na socialnem in emocionalnem področju, kot so neprimerna 

vedenja, depresivnost, impulzivnost, jeza pri reševanju problemov, pogostejša 

samopoškodbena vedenja, samomorilska nagnjenja, strah pred vrstniškim zavračanjem, 

anksioznost in nizka samopodoba. Zaradi hospitalizacije so bolniki pogosto socialno 

izolirani. Pomanjkanje vrstniških odnosov še posebej v času mladostništva vodi v dodaten 

stres, zmanjšuje možnosti za socialno podporo in povečuje ranljivost za nastanek drugih 

bolezni (Shaw in McCabe, 2008). Avtorja (prav tam) opozarjata, da omenjene težave 

pogosto pripeljejo do težjih psihopatologij, kot so depresija, nizka samopodoba in 

samozavest. Mladostniki s kronično boleznijo pogosteje storijo samomor oziroma 

pogosteje uporabljajo psihoaktivna sredstva.  

Raziskave (Filipušić, idr., 2014) kažejo, da se pri hospitaliziranih otrocih dvakrat pogosteje 

pojavijo različne psihosocialne težave, kot so vedenjski problemi in emocionalne stiske. 

Tudi Robinson in Summers (2012) v svoji raziskavi dokazujeta, da bolezen v času 

mladostništva prinese številne vedenjske težave, saj so dolgotrajno bolni mladostniki s 

hospitalizacijo izključeni iz družbe, počutijo se izolirane in tako pogosto obstanejo na 

predhodni fazi odraščanja. Odrasle osebe, ki so v času mladostništva zbolele za malignim 

obolenjem, doživljajo psihološko stisko, 12 % od njih tudi posttravmatski stres. 
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Tudi kanadska študija (Lešnik Musek in Krkoč, 2011), narejena na vzorcu 3294 otrok s 

kronično boleznijo, je pokazala, da so pri kronično bolnih otrocih dvakrat pogostejše 

prilagoditvene ali druge psihiatrične motnje kot med zdravimi vrstniki. Večje tveganje za 

razvoj motenj imajo tudi otroci s pridruženo gibalno oviranostjo in otroci z nevrološkimi 

boleznimi. 

Dejavniki, ki omogočajo uresničevanje socialno-emocionalnih potreb dolgotrajno bolnega 

mladostnika (Shaw in McCabe, 2008): 

 pozitivna podpora in večja kontrola staršev zmanjšuje agresivno vedenje dolgotrajno 

bolnih mladostnikov; 

 mladostnik ob soočenju z boleznijo razvije strategije, s katerimi lažje premaguje 

stresne situacije, ki se pojavijo v času zdravljenja ali po njem; 

 dolgotrajno bolni mladostniki, ki so bili hospitalizirani, pogosteje manj sebično 

ravnajo v socialnih interakcijah kot njihovi zdravi sovrstniki. Pogosteje so tudi 

sposobni zavzeti perspektivo osebe, ki potrebuje pomoč; 

 kljub temu da so bili mladostniki s kronično boleznijo v času hospitalizacije in 

zdravljenja prikrajšani za socialne interakcije, pogosteje razvijejo zaželene 

osebnostne lastnosti, kot so fleksibilnost, nesebičnost, prosocialno vedenje; 

 telesna aktivnost je pomembna v času odraščanja dolgotrajno bolnih mladostnikov in 

pri njihovem psihosocialnem dozorevanju (Miller in Kaitz, 2015). 

Pomembno je, da učitelji že v bolnišnični šoli prepoznajo in izkoristijo pozitivne lastnosti 

dolgotrajno bolnega učenca ter ga vključijo v socialne situacije, kjer so poudarjena njegova 

močna področja. Davis (1998) navaja, da je dolgotrajno bolnemu mladostniku v bolnišnici 

najpomembnejše, da so do njega pošteni in mu posredujejo razumljive ter verodostojne 

informacije. Pomembno se je z otrokom ali mladostnikom odkrito pogovarjati glede 

postopkov zdravljenja, da se nanje ustrezno pripravi, ter mu dati možnost, da lahko odkrito 

izrazi svoja občutja.  

Braam in sodelavci (2010) so opravili raziskavo, s katero so potrdili, da bolezen v 

splošnem zmanjša otrokovo telesno pripravljenosti in posledično aktivno vključenost v 

dnevne aktivnosti po hospitalizaciji. Na vzorcu stotih otrok z malignimi obolenji so poleg 

gibalnega treninga izvajali tudi psihosocialni trening, s katerim so želeli vplivati na njihovo 

samozavedanje in pozitivno čustvovanje. Dokazali so, da s kombinacijo gibalnega in 
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psihosocialnega treninga izboljšamo telesno pripravljenost otrok in mladostnikov z 

malignimi obolenji ter pripomoremo h kakovosti njihovih življenj.  

Tabela 5: Primer tematskih sklopov na šestih srečanjih v okviru psihosocialnega treninga 

(Braam idr., 2010). 

Psihosocialni trening Vsebina 

Prvo srečanje (1h) Na prvem srečanju je poudarek na samozavedanju ter 

samozaupanju v lastne zmožnosti. Med treningom spodbujajo 

k izražanju pozitivnih čustev in misli o sebi. 

Drugo srečanje Drugo srečanje se osredotoči na čustva, misli in vedenje. 

Glavna tema so osnovna čustva: strah, jeza, sreča, žalost. 

Tretje srečanje Glavna tema tretjega srečanja je soočenje s težkimi situacijami, 

ki so posledica bolezni. V tem srečanju poteka tudi trening 

sproščanja. 

Četrto srečanje Glavna tema so socialni odnosi z vrstniki. Ali bolezen vpliva 

na socialne interakcije? Pri starejših mladostnikih se vključi 

tudi tema spolnosti ter odnosi s partnerjem. 

Peto srečanje Peto srečanje je namenjeno iskanju možnih sprememb v 

družini po soočenju z boleznijo. Spremembe v odnosu do 

staršev ter sorojencev in reševanje težav, povezanih s 

separacijo. 

Šesto srečanje Glavna tema je prihodnost in učenje, kako vključiti fizično 

aktivnost v dnevno rutino. 

Srečanje s starši in 

otrokom 

Glavna tema je iskanje strategij primerne podpore in pomoči za 

bolnega otroka. 

Srečanje s starši in 

otrokom 

Evalvacija celotnega programa, doseženih ciljev ter sprememb, 

ki bi jih bilo potrebno vključiti v program. 

3.6.3 Fizične potrebe 

Hospitalizacija in soočenje z boleznijo predstavlja za otroka ali mladostnika hudo 

spremembo, pri čemer ima kakovost bolnišničnega okolja velik vpliv. Opravljena je bila 

študija (Gruberg Ekra in Gjengedal, 2012), ki je raziskovala vpliv bolnišničnega okolja na 

počutje dolgotrajno bolnih otrok s sladkorno boleznijo. Rezultati študije dokazujejo, da si 

želijo bolni mladostniki v bolnišnici najti povezavo z njihovim življenjem preko hrane, 

igre, prostočasnih dejavnosti. Želijo si prijeten prostor, ki jim omogoča stike s svojimi 
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bližnjimi in zasebnost. Zaznavanje časa v bolnišnici je po njihovem mnenju v veliki meri 

odvisno od aktivnosti, v katere so vključeni. Kljub bolezni si želijo biti čimbolj aktivni, pri 

tem pa sodelovati z ostalimi učenci na oddelku. Vsi dolgotrajno bolni otroci potrebujejo 

njihovemu zdravstvenemu stanju primerno prilagojeno telesno aktivnost, ki izboljša fizično 

sposobnost, olajša prehod v matično šolo, zmanjšuje utrujenost in stranske učinke 

zdravljenja. Zdravniki bi morali opogumljati mlade k športnemu udejstvovanju. Telesne 

aktivnosti bi moral bolnišnični tim sistematično in skrbno izbirati (Der Fang, idr., 2013). 

Ob vrnitvi mladostnika v matično šolo je potrebno zagotoviti prilagoditve fizičnega okolja, 

kot so možnost umika v miren prostor, možnost počitka in zasebnosti, prostor za 

dokončanje nalog ipd. Pomembno je tudi, da se upošteva napotke zdravniškega osebja, ko 

se mladostnika v skladu z njegovimi fizičnimi zmožnostmi in zdravstvenim stanjem 

vključuje v športno vadbo z vrstniki. 
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4 Pomen gibanja za zdravje mladostnikov 

4.1 Faze gibalnega razvoja otrok in mladostnikov 

Gibalni razvoj otroka vsebuje štiri faze, znotraj katerih obstajajo različne stopnje. Faze 

gibalnega razvoja otroka so slednje: refleksna, rudimentalna, temeljna in specializirana 

(športna) gibalna faza. 

4.1.1 Refleksna gibalna faza 

Refleksni gibi so prva gibanja pri fetusu in novorojenčku, ki predstavljajo osnovo vsem 

ostalim fazam motoričnega razvoja. Prisotnost refleksov je močan pokazatelj nevrološkega 

in gibalnega razvoja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). Refleksna dejavnost omogoča 

preživetje organizma. Namen refleksov je zaščita pred nevarnimi dražljaji iz okolja in 

nadzor čustvenega razburjenja dojenčkov. Večina refleksov v prvih šestih mesecih 

življenja izgine, le nekateri se v razvoju ohranijo, saj imajo še naprej prilagoditveno 

funkcijo (Videmšek in Pišot, 2007). 

4.1.2 Rudimentalna gibalna faza 

V rudimentalni gibalni fazi se pojavijo prve oblike zavestnega gibanja, ki so odvisne od 

zorenja organizma. Značilnost teh gibanj je natančno določeno zaporedje njihovega 

ponavljanja. Faza vključuje razvoj treh gibanj: stabilnostnih (pridobivanje nadzora nad 

mišicami glave, vratu in trupa, kar omogoča sedenje in pokončno držo telesa), 

manipulativnih (prijemanje in spuščanje predmetov) in lokomotornih gibanj (plazenje in 

hoja) (Gallahue in Ozmun, 1998). 

Rudimentalno fazo delimo na dve stopnji: 

1. stopnja inhibicije refleksov, ki traja od rojstva do prvega leta starosti. Gibanje je 

vedno bolj pod nadzorom korteksa, vedno več refleksov inhibira in postopno izgine; 

2. predkontrolna stopnja, ki traja od prvega do drugega leta starosti. Otroci se vse bolj 

kontrolirano gibajo. 

4.1.3 Temeljna gibalna faza 

V temeljni gibalni fazi se razvijejo temeljni vzorci gibanja, otroci se naučijo ustrezno 

odzivati na različne dražljaje iz okolja. Kontrola gibanja je vse večja, kar se kaže v 

izvrševanju diskretnih, serialnih in kontinuiranih gibanjih. Za razvoj temeljnih oblik 

gibanja so potrebni tudi ustrezni pogoji, spodbude in učenje (Gallahue in Ozmun, 1998). 
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Temeljno gibalno fazo razdelimo na tri stopnje (Gallahue in Ozmun, 1998): 

1. začetna stopnja, ki traja od drugega do tretjega leta starosti. Pojavljajo se otrokovi 

prvi poskusi k cilju usmerjene gibalne dejavnosti; 

2. osnovna stopnja, ki traja od četrtega do petega leta starosti. Otroci razvijejo večji 

nadzor in boljšo ritmično usklajenost temeljnih gibanj; 

3. zrela stopnja, ki traja od šestega do sedmega leta starosti. Razvijejo se gibalni 

vzorci, za katere je značilna večja učinkovitost, usklajenost in kontrola pri 

izvrševanju gibalnih dejavnosti.  

4.1.4 Specializirana (športna) gibalna faza 

V tej gibalni fazi se lokomotorna, stabilnostna in manipulativna gibanja izpopolnjujejo. 

Mladostniki so sposobni izvajati zahtevne oblike gibalnih dejavnosti. 

Specializirano gibalno fazo razdelimo na tri stopnje: 

1. splošna stopnja traja od sedmega do desetega leta starosti. Pri izvrševanju gibalnih 

dejavnosti se začnejo kombinirati temeljna gibanja. Prisotna je večja natančnost in 

kontrola gibanja. Otroci so aktivni, raziskujejo različne gibalne vzorce in spretnosti 

ter so motivirani za športne dejavnosti; 

2. specifična stopnja traja od enajstega do trinajstega leta starosti. Otroci se usmerijo v 

posamezne športne dejavnosti, na izbor katerih vplivajo številni dejavniki, kot so 

želje, telesne prednosti in omejitve posameznika. Gibalne dejavnosti se v tem 

obdobju izpopolnijo in uporabljajo v različnih športnih aktivnostih; 

3. specializirana stopnja poteka od štirinajstega leta dalje in predstavlja višek 

gibalnega razvoja. Označuje jo želja mladostnika po vključevanju v določeno športno 

panogo, na kar vplivajo naslednji dejavniki: denar, čas, oprema, objekti in zdravje 

(Gallahue in Ozmun, 1998). M. Videmšek in Pišot (2007) navajata, da naj bi 

mladostniku v tem obdobju zagotovili pestro izbiro različnih gibalnih dejavnosti, saj 

izboljšajo nadzor gibanja ter gibalno učinkovitost. 

4.2 Opredelitev igre in športa 

Kuret (Šugman, 2004, str. 22) opredeli igro kot »duševno in telesno dejavnost, ki nima 

neposrednega praktičnega namena in poteka zgolj iz veselja nad samim seboj« oziroma kot 

»dejavnost, ki je uravnavana po določenih smernicah in pravilih, sprejetih od vseh 
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sodelujočih in dopušča uspeh ali neuspeh, dobiček ali izgubo.« Šugman (2004) navaja, da 

je v igri poudarjena duševna dejavnost, ki se izvaja iz veselja, medtem ko so v športu 

poudarjeni telesna dejavnost, tekma in poštenost (fair play). 

Mednarodni svet za športno znanost in telesno izobraževanje opredeli šport kot »telesno 

dejavnost, ki ima značaj igre in obsega možnost boja samega s seboj, z drugimi ali s 

prvinami narave« (Šugman, 2004, str. 22). Šport vključuje štiri glavne elemente, ki morajo 

biti sočasno navzoči: telesna dejavnost, gibanje oziroma motorika, igra, boj/tekma in 

viteški duh (poštenost). O športni vadbi govorimo takrat, ko se sistematično ponavlja 

določena telesna dejavnost s prizadevanjem za napredek, izboljšanje stanja. Gibalna 

aktivnost je namensko in prostovoljno usmerjena v ohranjanje in/ali razvoj telesnih 

sposobnosti in/ali zdravja (Škof, 2010). Telesna dejavnost ima v vseh življenjskih obdobjih 

nenadomestljivo vlogo. Nujna je za normalen socialni, biološki in mentalni razvoj ljudi 

(prav tam). 

4.3 Pomen gibalne dejavnosti za razvoj mladostnikov 

Gibalna aktivnost mladostnikov je nujna za njihov skladen in celostni razvoj, zato je 

pomembno, da se izvaja kakovostno in v primerni količini (Završnik in Pišot, 2005). 

Priporoča se gibalna aktivnost, ki dosega zmerno do visoko intenzivnost, trajati pa mora 

vsaj 60 minut, najmanj dvakrat tedensko. Del gibalnih vaj mora biti namenjen tudi 

ohranjanju in izboljšanju moči in gibljivosti. Pri izbiranju in načrtovanju primernih 

gibalnih aktivnosti moramo upoštevati razvojne značilnosti otrok in mladostnikov. Z 

raznoliko, kakovostno in intenzivno gibalno dejavnostjo lahko ublažimo negativne 

dejavnike posameznega razvojnega obdobja. Raznovrstne oblike gibanja mladostniku 

omogočijo pridobivanje gibalnih izkušenj, ki mu nudijo možnosti za sprostitev, igro in 

veselje (Zurc, 2008). 

4.3.1 Vpliv gibalne dejavnosti na socialni razvoj mladostnikov 

Socialni in gibalni razvoj mladostnika sta tesno prepletena. Bandurov socialno-kognitivni 

model učenja uvršča gibalno dejavnost, gibalne spretnosti in sposobnosti med tri glavne 

dejavnike učenja socialnega vedenja. Vloga gibanja je pomembna pri učenju identifikacije 

s skupino, pri razvoju samopodobe mladostnika ter pri učenju različnih oblik socialnega 

vedenja, kot so spolna vloga, odnosi z vrstniki in razvoj samostojnosti (Zurc, 2006). 
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4.3.2 Vpliv gibalne dejavnosti na čustveni razvoj mladostnikov 

Zurc (2006) navaja, da študije kažejo pozitiven vpliv gibanja na čustveni razvoj otroka. 

Predvsem poudarja pozitiven vpliv gibanja na otrokovo pojmovanje samega sebe, na 

pogostejše izražanje pozitivnih čustev, na večje zadovoljstvo s samim seboj in lastnim 

življenjem. Gibalna aktivnost zmanjša možnost nastanka depresije, stresa in tesnobe ter 

spodbuja čustveno stabilnost posameznika (Škof, 2010). 

Mladostnik, ki je telesno sproščen, se lažje posveti šolskim dejavnostim, ki zahtevajo 

potrpežljivost in vztrajnost. Gibalna sprostitev namreč zmanjša duševne obremenitve in 

pomaga vzpostaviti notranje ravnovesje na naraven in dejaven način (prav tam). 

4.3.3 Vpliv gibalne dejavnosti na kognitivni razvoj mladostnikov  

Gibalna aktivnost vpliva na razvoj kognitivnih sposobnosti, saj neposredno vpliva na 

centralno živčevje, ki je odgovorno za kognitivno delovanje. Zurc (2008) navaja, da 

obstaja statistično dokazana povezava med gibalno dejavnostjo in usvajanjem novega 

znanja. 
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5 Gibalna aktivnost dolgotrajno bolnih mladostnikov 

5.1 Gibalna aktivnost dolgotrajno bolnih mladostnikov v okviru 

bolnišnične šole 

Pri bolnem šolarju je potrebno prilagojeno izvajanje pouka športne vzgoje. Podrobnejša 

navodila posreduje zdravnik. T. Bečan (2012, str. 73) navaja, da je gibanje izjemno 

koristno in priporočljivo za večino šolarjev z dolgotrajno boleznijo, saj pripomore k 

boljšemu zdravju in psihofizičnemu počutju. V skladu z zdravnikovim mnenjem je 

potrebno izbrati ustrezne prilagojene dejavnosti in v skladu z njimi ter učnim načrtom 

določiti dosegljive cilje za posamezne športne veščine (prav tam). 

Pri vključevanju gibalnih aktivnosti v vzgojno-izobraževalno delo v bolnišničnih šolah 

oziroma pri načrtovanju športnih dni v bolnišničnih šolah moramo upoštevati splošna 

načela vzgojno-izobraževalnega dela v bolnišničnih šolskih oddelkih, ki jih navaja 

Koncept vzgojno-izobraževalnega dela za učenke in učence ter dijakinje in dijake, ki so na 

zdravljenju v bolnišnici (Bečan in Kajfež, 2013). Še posebej moramo upoštevati slednja:  

 načelo odkrivanja in spodbujanja močnih področji pri bolnem učencu spodbuja, 

da pri vsakem hospitaliziranemu učencu/dijaku moramo prepoznati njegova močna 

področja, talente, nadarjenosti in pri načrtovanju individualiziranega dela izhajati iz 

njih. Še posebej moramo biti pozorni na učence/dijake, ki so močni na športnem 

področju in jim bolezen ovira nadaljnje razvijanje športnega talenta. Omogočiti jim 

moramo prilagojeno telesno vadbo, s katero bodo pridobili samozavest ter potrditev, 

da so lahko kljub bolezni telesno aktivni in pri tem uspešni; 

 načelo upoštevanja zdravstvenega stanja posameznega učenca poudarja, da 

moramo vedno izhajati iz učenčevega trenutnega zdravstvenega stanja in temu 

primerno prilagajati metode in oblike vzgojno-izobraževalnega dela;  

 načelo sodelovanja bolnega učenca, spodbujanje notranje motivacije dosežemo z 

vključevanjem učenca v učenje, s spodbujanjem njegove samoiniciativnosti pri 

učenju in občutkov kompetentnosti; 

 načelo postavljanja optimalnih ciljev pomeni, da skupaj z učencem postavljamo 

realne in dosegljive cilje, ki povečujejo motivacijo za učenje in možnost uspeha; 

 načelo dolgoročne usmerjenosti vodi v iskanje optimalnih možnosti in dejavnosti, s 

katerimi lahko učencu zagotovimo čimbolj kakovostno nadaljnje življenje; 



 

 30     

 načelo odgovornosti in načrtovanja narekuje, da skupaj z učencem načrtujemo 

dejavnosti, ki so njemu prilagojene, njemu v interes in realno izvedljive; 

 načelo vrednotenja uresničujemo tako, da vsako dejavnost timsko evalviramo – 

preverimo njeno uspešnost, uspešnost pri doseganju zastavljenih ciljev, uspešnost 

metod/oblik dela, primernost pripomočkov, zadovoljstvo učencev – ter sprejmemo 

predloge za načrtovanje v prihodnje; 

 načelo interdisciplinarnosti pomeni sodelovanje učiteljev, specialnih pedagogov, 

vodstev šol, kliničnih psihologov, socialnih, zdravstvenih in drugih strokovnih 

delavcev; 

 načelo visoke etičnosti zajema spoštovanje osebnostne integritete bolnega učenca, 

spoštovanje mnenja učenca in njegovih staršev, delo s ciljem optimalne 

opolnomočenosti bolnega učenca, visoko strokovnost učiteljev v bolnišničnih 

oddelkih, varovanje osebnih podatkov. 

5.2 Pomen gibalne dejavnosti za dolgotrajno bolne mladostnike 

Šport predstavlja pomemben temelj celovitega razvoja otrok in mladostnikov, kajti 

učinkuje na njihovo bio-psiho-socialno skladnost, na posameznikovo duševno, čustveno, 

doživljajsko ter duhovno komponento (Karpljuk, idr., 2013). Dežman (1996) dodaja, da 

športna vzgoje ne pomeni zgolj gibalne dejavnosti, sprostitve in razvedrila, ampak 

vzgojno-izobraževalno dejavnost, preko katere se uresničujeta dva cilja: 

1. skladnost bio-psiho-socialnega razvoja odraščajočega in zorečega mladega človeka, 

2. vzgoja za kakovostno, zdravo ter ustvarjalno življenje. 

Športna vzgoja pomembno vpliva na razvoj gibalnih, kognitivnih in čustveno-socialnih 

sposobnosti ter razvoj osebnostnih lastnosti (Karpljuk idr., 2013). 

Košir (2010) navaja, da gibalna aktivnosti izboljša duševno zdravje in umske sposobnosti. 

Poudarja pomen redne gibalne aktivnosti za vse skupine oseb s posebnimi potrebami, 

kamor spadajo tudi dolgotrajno bolni otroci in mladostniki. Le-ti potrebujejo več 

aktivnosti, več motivacije, več bližine in ljubezni, da si pridobijo samozavest in ohranijo 

primerno telesno gibljivost in moč ter se optimalno razvijajo.  

Glavni cilji pri izvajanju gibalnih aktivnosti so: 

 pridobivanje in ohranjanje kakovostnejših gibalnih vzorcev,  

 vzpostavljanje boljše kontrole trupa,  
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 inhibicija patoloških gibalnih vzorcev, 

 pridobivanje čutno-gibalnih izkušenj,  

 trening vizualno-motorične koordinacije,  

 trening koordinacije roka-roka,  

 načrtno in sistematično izvajanje dejavnosti, ki povezujejo elemente glasbe, gibanja 

in govora,  

 razvijanje senzomotoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter  

 ustvarjanje varnega in spodbudnega razpoloženja, ki omogoča čustveno sproščenost 

in varnost (Karpljuk idr., 2013, str. 18). 

Gibanje pomaga dolgotrajno bolnim mladostnikom, da »predelajo« težka doživetja, 

neugodne izkušnje in duševne obremenitve ter pridejo do notranjega duševnega ravnotežja 

(Uranjek, 1995). 

Sistematična telesna dejavnost uči mladostnika, da je do ciljev potrebno priti s postopnim 

trudom in potrpljenjem. Vodi ga v občutenje lastnega telesa, doživljanje telesa kot 

zanesljivega zaveznika. Gibalno premagane preizkušnje povečujejo splošno prožnost in 

prilagodljivost posameznika. Telesna dejavnost lajša depresijo, odpravlja občutek tesnobe, 

preko športnih zmag spodbuja zadovoljstvo s seboj (Škof , 2010).  

Riner in Sellhorst (2013) poudarjata, da se dolgotrajno bolnim mladostnikom, ki so telesno 

aktivni, izboljšata samopodoba in počutje, zmanjšata pa se anksioznost in stres. Glede na 

posebna zdravstvena stanja, ki jih povzročajo kronične bolezni, je potrebno intenzivnost in 

količino gibalnih aktivnosti prilagajati. Nekaterim gibalnim aktivnostim se je potrebno 

izogniti zaradi prevelikega tveganja za nastanek poškodb ali drugih poslabšanj 

zdravstvenega stanja. Avtorja (prav tam) navajata, da je potrebno veliko pozornosti 

posvetiti tudi staršem, ki so pogosto do svojih otrok preveč zaščitniški in negativno 

vrednotijo vsakršno gibalno aktivnost. Menita, da je potreben precejšen trud bolnišničnega 

tima, da se bolnega mladostnika kljub omejitvam bolezni vključi v njemu prilagojeno 

gibalno aktivnost. 

Lastna dejavnost potrjuje pomen zanašanja nase pri gradnji notranje stabilnosti in podpira 

samozavest, ki izhaja iz zmag nad nemočjo. Telo, ki se krepi s telesno dejavnostjo, je 

odpornejše na stresne preizkušnje, zmanjšajo se duševne napetosti, vzpostavlja se notranje 

ravnovesje. (Škof , 2010). 
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5.3 Vpliv gibanja na zdravstveno stanje dolgotrajno bolnih 

mladostnikov  

Heimer in Relac (2003) navajata, da športno-rekreativne in športne aktivnosti lahko 

obsegajo: 

 vsebine, ki so sestavni del procesa zdravljenja in rehabilitacije dolgotrajno bolnih 

učencev ali dijakov, in  

 vsebine, katerih glavna naloga je dvig ravni telesnega in psihosocialnega zdravja in 

razvijanje kakovosti življenja dolgotrajno bolnih oseb. 

Njihov cilj je s pomočjo kinezioloških dražljajev: 

 pospešiti in izboljšati postopke medicinske rehabilitacije,  

 usposobiti bolnika za telesno samostojnost ter  

 pri bolnemu učencu ustvariti realno prepričanje o lastnih sposobnostih.  

Športne aktivnosti imajo dopolnilno nalogo pri medicinski rehabilitaciji ter zmanjšujejo 

občutke nemoči učenca s postopnim razvijanjem občutka varnosti, samospoštovanja in 

socialne integracije. Športno-rekreacijske aktivnosti v času zdravljenja pripomorejo k 

uspehu medicinskih postopkov (Heimer in Relac, 2003). Ista avtorja predlagata, da so 

športne aktivnosti dopolnilo rehabilitacijskega postopka in pomemben dejavnik kakovostne 

zapolnitve prostega časa med bivanjem v stacionarni zdravstveni ustanovi. Zdravstvene 

ustanove morajo zato zagotoviti primerne prostorske, materialne in kadrovske pogoje za 

športno-rekreacijsko dejavnost. Pri izdelavi športnega programa v okviru bolnišnične šole 

je potrebno ob značilnostih in zahtevah telesne aktivnosti poznati tudi somatske in 

funkcionalne značilnosti hospitaliziranih dolgotrajno bolnih mladostnikov. Če gre za 

gibalno ovirane osebe, je potrebno upoštevati tudi njihov telesni primanjkljaj oziroma 

pridružene motnje (prav tam). 

Telesna dejavnost ima pozitiven vpliv na zdravje samo takrat, ko se kontinuirano izvaja 

vse življenje. Prav zato je osnovna naloga športne vzgoje mladostnike spodbuditi k redni 

telesni aktivnosti. Navada namreč preide v potrebo in se ohrani celo življenje. Le tako ima 

športna aktivnost optimalen učinek na zdravje ne glede na to, ali so dejavniki tveganja za 

nastanek določene bolezni že nastali (Mišigoj-Duraković, 2003). 

Durstine s sodelavci (2012) navaja, da kronične bolezni povzročijo kar 36 milijonov smrti 

na leto. Najpogostejše kronične bolezni v zadnjem desetletju so:  
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 srčno-žilne bolezni,  

 sladkorna bolezen,  

 dihalne bolezni in  

 rakava obolenja. 

Isti avtor (Durstine, 2012) ugotavlja, da je fizična aktivnost pomemben preventivni ukrep 

nastanka kroničnih bolezni še zlasti pri mladostnikih. V ZDA je bila opravljena raziskava, 

ki ugotavlja, da kar 77 % otrok, mlajših od trinajst let, v prostem času ni telesno aktivnih. 

Durstine s sodelavci (2012) z raziskavo potrjuje, da je umrljivost oseb z različnimi 

oblikami rakavih obolenj manjša, če je v času zdravljenja in po njem bolna oseba 

vključena v telesno aktivnost.  

Mladostniki z malignimi obolenji se težko soočajo s posledicami obsevanj in kemoterapij. 

Povzročajo namreč večjo utrujenost, stiske, strahove, povečajo možnost infekcij in bolečin. 

Vplivajo tudi na slabšo telesno pripravljenost oziroma vzdržljivost bolne osebe. 

Vključevanje telesne aktivnosti pred in med zdravljenjem ter po njem dokazano lajša 

premagovanje stranskih učinkov terapij in tako izboljša kakovost življenja oseb z rakavimi 

obolenji (Van Haren idr., 2013).  

Prikaz 2: Vpliv gibalne aktivnosti na upad utrujenosti v času zdravljenja dolgotrajne 

bolezni (Guidelines, 2009). 
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Dokazano velik vpliv ima telesna aktivnost na zmanjšanje utrujenosti, ki je najpogostejši 

stranski učinek terapij pri mladostnikih z rakavimi obolenji, kar prikazuje tudi Prikaz 2. 

Posledice zdravljenja malignega obolenja ter telesna neaktivnosti bolnih otrok in 

mladostnikov vodi v začaran krog utrujenosti, ki negativno vpliva na kakovost življenja 

hospitaliziranih otrok in mladostnikov.  

Utrujenost oseb z rakavim obolenjem lahko omilimo s pomočjo (Prikaz 3): 

1. gibalnih aktivnosti (aerobne vaje oziroma vaje za mišično moč), 

2. psihosocialnim treningom, ki se lahko izvaja individualno ali skupinsko, ter z 

3. drugimi oblikami terapij, kot so joga, meditacija, ustrezna prehrana, dovolj počitka 

ipd. (Guidelines, 2009). 

Prikaz 3: Vpliv gibalnih aktivnosti, psihosocialnega treninga ter drugih oblik terapij na 

zmanjšanje utrujenosti oseb z rakavim obolenjem (Guidelines, 2009). 

 

Van Haren in sodelavci (2013) ter San Juan in sodelavci (2007) ugotavljajo, da je gibalna 

aktivnost pri osebah s kroničnimi boleznimi povsem varna in jo bolniki vseh starosti dobro 

prenašajo. Pri tem poudarjajo, da je potrebno gibalne aktivnosti ustrezno prilagajati glede 

na trenutno zdravstveno stanje in morebitne zaplete pri bolezni. 

S fizično aktivnostjo pomagamo bolni osebi povečati njeno telesno in psihično 

pripravljenost in jo tako pripravimo na lažji prehod v običajno življenje ter vplivamo na 

kakovost njenega nadaljnjega življenja. Van Haren in sodelavci (2013) so z raziskavo 

ugotovili, da so bile osebe z levkemijo (starejše od 18 let), ki so bile v času zdravljenja 
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deležne prilagojene gibalne aktivnosti, po odpustu iz bolnišnice manj izčrpane v primerjavi 

s kontrolno skupino bolnih oseb, ki gibalnih aktivnosti ni izvajala. Dokazujejo tudi, da so 

najboljši rezultati takrat, ko se gibalne vaje izvajajo že v času hospitalizacije. Braam in 

sodelavci (2010) navajajo, da telesna aktivnosti med zdravljenjem in po njem lahko 

izboljša mišično moč in zmogljivost srca ter dihal, v kombinaciji s psihosocialnim 

treningom pa so pozitivni učinki še večji. 

5.4 Motivacija dolgotrajno bolnih mladostnikov za gibalne aktivnosti 

Miller in Kaitz (2015) navajata, da pri dolgotrajno bolnih mladostnikih upade zanimanje za 

gibanje. Fantje si v splošnem želijo predvsem tekmovalnih športov, dekleta pa 

individualnih, in sicer v obliki neformalnih gibalnih aktivnosti. 

V procesu načrtovanja gibalnih aktivnosti je nujno upoštevanje želja, interesov in potreb 

dolgotrajno bolnih mladostnikov. Le tako bodo zanje tudi ustrezno notranje motivirani, 

zastavljeni cilji pa lažje in hitreje doseženi.  

Glasserjeva kontrolna teorija (Škof, 2010) razlaga, da človeka najbolj motivirajo tista 

dejanja in dejavnosti, ki v največji meri zadovoljujejo njegove psihološke potrebe. 

Kontrolna teorija poudarja pomen notranje motivacije, ki temelji na petih izpolnjenih 

psiholoških potrebah človeka: 

 potreba po občutku sprejetosti, pripadnosti in sodelovanju, 

 potreba po nadzoru nad lastnimi odločitvami, 

 potreba po občutku uspešnosti, 

 potreba po doživljanju zadovoljstva ob lastni dejavnosti, 

 potreba po samospoštovanju. 

Na osnovi te teorije moramo torej izbirati gibalne aktivnosti, ki zadovoljujejo omenjene 

potrebe dolgotrajno bolnega mladostnika. Gibalne aktivnosti morajo učencu oziroma 

dijaku predstavljati izziv. Pomembno je, da telesne aktivnosti izbira sam ter je v igri 

uspešen. 

S. Horga (2003, str. 280) kot najpomembnejši dejavnik, ki določa stopnjo koristnosti vadbe 

za psihični status, opredeljuje posameznikovo sprejetje in strinjanje s športno dejavnostjo. 

Osebe, ki jih gibalna aktivnost zabava, veseli, so zanjo motivirane, vadijo zaradi 

radovednosti, igre, pri aktivnosti bodo dlje časa vztrajale ter si s tem zagotovile večje in 

zanesljivejše učinke.  
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Motivacijo posameznika za telesno udejstvovanje lahko povečamo s pomočjo različnih 

tehnik, kot so kognitivna (vedenjska) modifikacija, fleksibilni programi vadbe, ugodna 

lokacija prostorov, individualno postavljanje ciljev itd. 

Psihološke modulatorje psihičnih sprememb pod vplivom telesne vadbe lahko pojasnimo s 

pomočjo dveh glavnih hipotez: 

1. hipoteza distrakcije predpostavlja, da telesna vadba omogoča izključitev iz 

vsakodnevnih problemov in tako vpliva na pozitivne spremembe psihičnega stanja; 

2. hipoteza o zvišanju občutka kompetentnosti pa predpostavlja, da telesna vadba 

razvija občutek kompetentnosti in vrednosti, če je napredek v dejavnosti zaznaven. 

Ta občutek pozitivno deluje na psihično stanje vadečega (Horga, 2003, str. 281). 

5.5 Vpliv telesne vadbe na psihično blagostanje  

S. Horga (2003, str. 278) opredeljuje telesno vadbo kot: 

 dejavnik, s katerim je mogoče zmanjšati oziroma izničiti negativne učinke stresa, 

 dejavnik kratkoročnih sprememb razpoloženja, 

 sredstvo doseganja občutka zadovoljstva in uživanja, ki je ključno za dobro psihično 

blagostanje. 

Telesna aktivnost vpliva na razpoloženje, stopnjo splošnega prilagajanja, podobo lastnega 

telesa, samozavest, samozaupanje, kognitivno in perceptivno procesiranje ipd. S telesno 

vadbo dosežemo pomirjevalni in sprostitveni učinek, zmanjša se tako telesni kot tudi 

kognitivni vidik napetosti. S. Horga (2003) opisuje tudi vpliv športne aktivnosti na 

zmanjšanje živčno-mišične napetosti ter zmanjšanje ponavljajočih, stalnih ter neprimernih 

misli. Potrebna je relativno visoka tedenska frekvenca vadbe za dosego sprememb 

razpoloženja. Psihični učinki telesne vadbe se lahko hitro izgubijo, če ni redna in trajna.  



 

 37     

Prikaz 4: Dvodimenzionalni model razpoloženja (Berger, 2004). 

 

Za doseganje psihičnih sprememb pri posamezniku so primerne naslednje športne 

dejavnosti (Berger, 2004): 

 aerobne dejavnosti, ki vadečega prisilijo, da spremeni ritem dihanja, kar zmanjša 

neprijetne občutke; 

 netekmovalne dejavnosti, ki ne povzročajo stresa in omogočajo možnost tekmovanja 

s samim s seboj, zmanjšujejo možnost neuspeha in povečujejo občutek samozavesti, 

kompetentnosti in nadzora; 

 dejavnosti naj potekajo v zaprtih prostorih, ki omogočajo vadbo vsak dan; 

 ponovljivost in ritmičnost dejavnosti pripomore k introspektivnemu mišljenju med 

telesno vadbo ter tako poveča možnost pozitivnih psihičnih sprememb.  

Prav tako je potrebno upoštevati naslednja priporočila (Horga, 2003): 

 frekvenca vadbe naj bo najmanj trikrat tedensko; 

 intenzivnost vadbe naj bo zmerna; 

 vadba mora trajati vsaj 20 do 30 minut. 

5.6 Gibalna vzgoja s psihomotorično zasnovo 

Čustvovanje in gibanje sta med seboj tesno povezana procesa. Psihomotorika predstavlja 

tesen stik med notranjimi psihičnimi procesi in gibalno obliko izražanja. S 

psihomotoričnimi vajami lahko pozitivno vplivamo na otrokovo čustvovanje, saj pomagajo 
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premostiti notranje nemire in sprostiti energijo. Psihomotorična vzgoja pomeni, da učenec 

sam obvladuje svoje telo in izoblikuje gibalne vzorce po svojih zamislih in potrebah. 

Učencu ponuja take gibalne možnosti, s katerimi lahko sam preizkuša svoje sposobnosti. 

Motorika je sredstvo za razvijanje harmonične osebnosti. Cilj psihomotorične vzgoje je 

ustvarjanje veselega razpoloženja z doživljanjem uspeha (Kremžar, 1992, str. 22–23).  

Gibalno vzgojo s psihomotorično zasnovo priporočajo učencem/dijakom, pri katerih 

opazimo:  

 strah, zadržanost, zavrtost ali nemirnost pri gibanju, 

 gibalno neurejenost ali podpovprečno motorično stabilnost, 

 socialno izolacijo, 

 težave v zaznavnih sposobnostih, počasnost pri igrah, težave v prostorski orientaciji 

in pri kontroli telesa, 

 hitro utrujenost (Filipčič, 2005). 

T. Filipčič (prav tam) navaja naslednje metodične napotke, ki jih moramo upoštevati pri 

izvajanju gibalnih aktivnosti: 

1. zagotovimo pridobivanje novih gibalnih vzorcev v različnih pogojih; 

2. upoštevamo učenčeve potrebe in motivacijo; 

3. vzpostavimo prijetno vzdušje; 

4. učenec naj preizkuša različne gibalne dejavnosti v novem okolju;  

5. vaje izvajamo individualno in ne poudarjamo otrokovih slabosti; 

6. pri vadbi vzpostavimo red; 

7. upoštevamo že najmanjši uspeh;  

8. otroku ponudimo dovolj časa in prostora za pridobivanje in utrjevanje gibalnih 

vzorcev;  

9. uporabljamo primerne oblike in metode dela;  

10. pri vadbi otrokom dovolimo izražati njihova občutja;  

11. otroke navajamo tudi na možne neuspehe. 

5.7 Vpliv telesne dejavnosti na posamezne kronične bolezni 

Riner in Sellhorst (2013) menita, da večina otrok s kroničnimi boleznimi, kot so astma, 

srčno-žilne bolezni, maligna obolenja, sladkorna bolezen itd., lahko izvaja prilagojene 

gibalne aktivnosti. Vključevanje gibanja v proces zdravljenja pozitivno vpliva na njihov 

razvoj. 
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Pri dolgotrajno bolnih mladostnikih je nujno potreben predhoden posvet z zdravnikom 

glede izvajanja in zahtevnosti telesne aktivnosti še posebej pri naslednjih boleznih: 

kronična bolezen jeter, bolezni krvi, rakava obolenja, debelost, motnje hranjenja (Der Fang 

idr., 2013). 

5.7.1 Sladkorna bolezen  

Sučić (2003, str. 137) sladkorno bolezen opredeli kot skupek metaboličnih motenj, pri 

katerih je povišana glukoza v krvi. Nastaja zaradi relativnega ali absolutnega zmanjšanja 

izločanja inzulina ali zmanjšane inzulinske občutljivosti oziroma obojega. Najpogostejši 

sta dve vrsti sladkorne bolezni, in sicer inzulinsko odvisna sladkorna bolezen ter inzulinsko 

neodvisna sladkorna bolezen. Inzulinsko odvisna sladkorna bolezen se pojavlja večinoma 

pri osebah, mlajših od 30 let. Vzrok so popolnoma uničene beta celice trebušne slinavke 

zaradi imunske motnje ali virusne poškodbe. Inzulinsko neodvisna sladkorna bolezen 

nastane zaradi inzulinske rezistence v mišicah, jetrih in maščobnem tkivu in je pretežno 

povezana z debelostjo in zmanjšanim in/ali nenormalnim izločanjem inzulina. Ta tip 

sladkorne bolezni lahko razdelimo na dve podskupini. Pri prvi podskupini se nezadostno 

izloča inzulin za metaboliziranje glukoze zaradi motenj v beta celicah. Pri drugem podtipu 

je primarno povišana inzulinska rezistenca v tkivih – skeletnih mišicah in jetrih (prav 

tam,). 

Že leta 1959 so Joslin in sodelavci (Sučić, 2003) ugotovili, da so gibalna aktivnost, 

ustrezna prehrana in inzulin najpomembnejši dejavniki za zdravljenje sladkorne bolezni. 

Kasneje so tudi številni drugi avtorji v svojih raziskavah (prav tam) dokazali, da telesna 

vadba izboljšuje toleranco glukoze in povečuje inzulinsko občutljivost. 

5.7.1.1 Priporočila glede telesne aktivnosti za mladostnike s sladkorno boleznijo 

Pri osebah s sladkorno boleznijo je pomembno upoštevati naslednja priporočila, ko 

načrtujemo gibalno aktivnost (Sučić, 2003): 

 pred začetkom telesne vadbe je potrebno opraviti celovito fizikalno in laboratorijsko 

preiskavo bolnika ter glede na izvide načrtovati primerne gibalne aktivnosti; 

 intenzivnost in obseg vadbe je potrebno postopno povečevati, zaradi možnih 

sprememb v metabolizmu glukoze pa prilagajati količino in vrsto hrane ter odmerek 

inzulina; 



 

 40     

 gibalno aktivnost se izvaja, ko je metabolizem sladkornega bolnika dobro uravnan, 

kajti telesna vadba lahko poslabša metabolično stanje, če poteka, dokler je 

koncentracija glukoze visoka ali je prisotna ketoza; 

 sladkornim bolnikom lahko priporočimo večino različnih oblik prilagojene gibalne 

aktivnosti, vendar se izogibamo napornih aktivnosti. Izhajamo iz želja in sposobnosti 

posameznega bolnika; 

 sladkorni bolnik se lahko ukvarja tudi s tekmovalnim športom, vendar je potrebno ob 

tem prilagoditi načine terapije zahtevnosti izbrane športne aktivnosti; 

 pri bolnikih, ki prejemajo inzulin, se moramo izogibati športom, kjer lahko nastopi 

hipoglikemija (npr. skoki v vodo, alpinizem, jadranje ipd.); 

 priporočljivo je, da se gibalne vaje izvajajo redno, po možnosti vsak dan; 

 vaje prilagodimo individualnim potrebam in sposobnostim osebe; 

 prilagodimo temperaturo prostora, kjer poteka gibalna aktivnost, saj ne sme biti 

prevroče oziroma premrzlo; 

 po končani vadbi je priporočljivo osebi pregledati noge; 

 če ima bolnik inzulinsko odvisno sladkorno bolezen, je potrebno meriti glikemijo 

pred in med vadbo ter po njej. Prav tako je potrebno pri dalj časa trajajoči vadbi 

zaužiti dodatno količino ogljikovih hidratov, da bi preprečili nastanek hipoglikemije; 

 pri bolnikih z inzulinsko odvisno sladkorno boleznijo moramo biti pozorni, da med 

vadbo ne pride do hipoglikemije. Preprečimo jo tako, da bolnik pred vadbo in vsako 

uro med vadbo zaužije dodatno od 20 g do 40 g ogljikovih hidratov (npr. sok). Med 

maksimalnim delovanjem inzulina se izogibamo naporni vadbi, v okončine vadečih 

oseb ne dajemo inzulina, po potrebi pa zmanjšamo dozo inzulina za 30 % do 50 % 

pred vadbo; 

 pri bolnikih z inzulinsko neodvisno sladkorno boleznijo ni potrebe po dodatno 

zaužitih ogljikovih hidratih pred in med vadbo ter po njej, zanje je priporočljiva 

redna gibalna aktivnost vsak dan oziroma trikrat tedensko bolj intenzivna telesna 

aktivnost. Prav tako moramo upoštevati navodila o ogrevanju pred vadbo ter 

postopnemu prenehanju aktivnosti po vadbi oziroma prilagajati aktivnosti 

individualni kondicijski pripravi posameznika. 

Sučić (2013) priporoča, da mora ogrevanje potekati od pet do deset minut in vključevati 

počasno razgibavanje, da se zmanjša možnost poškodb. Ogrevalne vaje morajo biti 
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izvedene pazljivo in brez zadrževanja dihanja, ki lahko povzroči povečanje sistoličnega 

pritiska zaradi Valsalvinovega efekta. Prav tako mora umirjanje po vadbi trajati od pet do 

deset minut, da se zmanjša nevarnost hipotenzije ali kardiovaskularnih in muskuloskeletnih 

zapletov. Priporoča se tudi vzdrževanje dobre hidracije telesa med vadbo in po njej. 

5.7.2 Cistična fibroza 

Raziskava (Williams in Stevens, 2012) je pokazala, da imajo otroci in mladostniki s 

cistično fibrozo zmanjšano zmožnost tolerance gibalnih vaj, kar ima resne vplive na 

njihovo počutje ter kakovost življenja. Prav tako jim bolezen predstavlja oviro in manjše 

možnosti za njihovo vključitev v športne ter rekreativne dejavnosti. Otroci z zmerno obliko 

cistične fibroze so lahko fizično aktivni, ampak pogosto telesno aktivnost zavračajo, kar je 

posledica različnih dejavnikov, med drugim prezaščitenosti pri starših, slabšega 

razumevanja bolezni pri učiteljih, zavračanja pri vrstnikih. Williams in Stevens (2012) pa 

dokazujeta pomembnost telesne aktivnosti že od začetka pojava bolezni, kajti bolezen se 

lahko poslabša in vodi v popolno neaktivnost osebe. Telesna aktivnost ne bo poslabšala 

stanja bolezni, ampak osebi s cistično fibrozo prinesla samo določne ugodnosti. Avtorja 

raziskave (prav tam) še ugotavljata, da imajo pozitiven vpliv tako aerobne vaje kot vaje za 

moč.  

5.7.3 Astma 

Mladostniki z astmo so lahko vključeni v vse športne aktivnosti, če prejemajo ustrezno 

medikacijo in je njihovo zdravstveno stanje stabilno. Študije (Škof, 2010) potrjujejo, da 

telesna dejavnost pomaga pri zmanjševanju simptomov bolezni. Večina študij je povsem 

enotna v spoznanjih, da skrbno načrtovani programi telesne dejavnosti izboljšajo aerobno 

sposobnost bolnikov z astmo.  

Otroci s težjo obliko astme potrebujejo pri športnih aktivnostih določene prilagoditve (Der 

Fang idr., 2013). Pred telesno vadbo priporočajo naslednje preventivne ukrepe: 

 primerno ogrevanje z dihalnimi vajami, ki pripomorejo k razširitvi dihalnih poti; 

 telesno dejavnost začnemo počasi, intenzivnost vaj postopoma povečujemo; 

 izključitev alergenov iz okolja. 

Van Veldhoven je s sodelavci (2001) dokazal, da trimesečni gibalni trening osebam z 

bronhialno astmo povzroči 6% izboljšanje aerobne kapacitete in ekonomičnosti gibanja. 
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5.7.4 Srčne bolezni 

Pri mladostnikih s srčnimi boleznimi se je potrebno izogibati treningom za moč. Pri težjih 

oblikah srčnih bolezni je potrebno upoštevati zdravstvene posebnosti, kot so utrujenost, 

krvni pritisk ipd. Pregled trenutnega zdravstvenega stanja je nujen pred začetkom izvajanja 

vsake telesne aktivnosti ter med samo gibalno vajo/igro (Der Fang idr., 2013). 

5.7.5 Rakava obolenja 

Thune (2010) navaja, da raziskave dokazujejo pomembnost vključevanja gibalne aktivnosti 

v času zdravljenja in rehabilitacije bolnikov z rakavimi obolenji. Fizična aktivnost izboljša 

njihovo kakovost življenja ter zmanjša stranske učinke zdravljenja.  

Pozitivni vplivi telesne aktivnosti na osebe z rakavimi obolenji: 

 vzdrževanje telesne pripravljenosti, 

 povečanje telesne moči in zmanjšanje tveganja za padce, zlome, 

 zmanjšanje tveganja za nastanek srčnih težav, 

 izboljšanje samopodobe, 

 povečanje samostojnosti, razvijanje sposobnosti lastnega odločanja, 

 zmanjšanje anksioznosti in depresije, 

 zmanjšanje slabosti in utrujenosti, 

 razvijanje sposobnosti za lažjo vključitev med vrstnike, 

 izboljšanje kakovosti življenja, 

 ohranjanje primerne telesne teže, 

 spodbujanje k zdravemu načinu življenja, 

 povečana možnost ozdravitve. 

Izbor primernih gibalnih aktivnosti mora biti načrtovan timsko skupaj z zdravniškim 

osebjem, fizioterapevti ter v skladu z bolnikovimi potrebami. V primeru, da se bolnik 

dobro počuti, Thune (2010) priporoča dnevno izvajanje prilagojene gibalne aktivnosti (30–

60 minut). Avtor (prav tam) opozarja, da je pomembno upoštevati različne oblike rakavih 

obolenj in vpliv kemoterapij ter obsevanj, ki lahko povzročijo boleče stranske učinke, ki 

zmanjšajo mladostnikovo motivacijo za sodelovanje v gibalnih aktivnostih. Vključevanje 

telesne vadbe je v takih primerih težje izvedljivo. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

6 Opredelitev raziskovalnega problema 

Strokovni delavci, ki delamo s skupino dolgotrajno bolnih mladostnikov, vključenih v 

bolnišnično šolo, se moramo zavedati pozitivnih učinkov gibanja na njihovo počutje in 

hitrost okrevanja ter pomena vključevanja gibalnih aktivnosti v učni proces. Prilagajanje 

gibalnih aktivnosti predstavlja velik izziv, saj zahteva interdisciplinaren pristop pri 

načrtovanju in izvedbi. Upoštevati je potrebno zdravstveno stanje mladostnika ter 

materialne in prostorske pogoje, ki so na voljo za izvajanje telesne vadbe. Pri nekaterih 

dolgotrajno bolnih mladostnikih smo lahko zaradi vpliva bolezni ali posledic zdravljenja 

oziroma različnih terapij omejeni na izvajanje športne dejavnosti v postelji. Njihovo 

gibanje telesa je omejeno, pogosto je gibalno aktiven le zgornji del (roke, ramenski obroč, 

glava). V literaturi zasledimo, da se zaradi omenjenih omejitev pri delu z mladostniki v 

bolniški postelji izvajajo le različne namizne družabne igre ter sprostitvene dejavnosti, kot 

so meditacija, vizualizacija ipd. Naš osnovni raziskovalni cilj je bil obogatitev nabora 

prilagojenih gibalnih aktivnosti za omenjeno populacijo ter preverjanje njihove 

uporabnosti, primernosti in učinkovitosti v praksi. Zanimalo nas je, v kolikšni meri se 

gibalne aktivnosti lahko izvajajo v bolnišnični postelji, kako so z njimi zadovoljni 

mladostniki in bolnišnični učitelji, ali pozitivno vplivajo na počutje mladostnikov ter 

razvoj njihovih gibalnih sposobnosti. Z raziskavo želimo bolnišnične učitelje spodbuditi k 

pogostejši uporabi gibalne vadbe ter jim pomagati k hitrejšemu in lažjemu izboru 

primernih telesnih dejavnosti za dolgotrajno bolne mladostnike v bolniški postelji, 

slednjim pa tako omogočiti celostni razvoj ter krepitev in ohranjanje njihovih gibalnih 

sposobnosti. 

7 Cilji raziskave  

V okviru raziskave želimo:  

1. obogatiti nabor gibalnih aktivnosti za dolgotrajno bolne mladostnike, ki so vključeni 

v bolnišnično šolo in so zaradi bolezni gibalno ovirani; 

2. v okviru športnega dne preveriti ustreznost zbranih gibalnih aktivnosti; 

3. oblikovati prilagoditve gibalnih aktivnosti ter smernice za njihovo izvajanje; 

4. preveriti zadovoljstvo mladostnikov s športnimi dejavnostmi, vključenimi v športni 

dan; 

5. preveriti uporabnost zbranih gibalnih aktivnosti pri bolnišničnih učiteljih. 



 

 44     

8 Raziskovalna vprašanja 

Glede na zastavljene cilje raziskave smo opredelili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali so izbrane gibalne aktivnosti primerne za dolgotrajno bolne mladostnike, ki jim 

bolezen onemogoča gibanje izven bolniške postelje? 

2. Kakšne prilagoditve gibalnih aktivnosti so potrebne, da jih dolgotrajno bolan 

mladostnik v bolniški postelji lahko uspešno izvede? 

3. Ali so izbrane gibalne aktivnosti primerne za izvajanje v bolniški sobi oziroma v 

bolniški postelji? 

4. Ali so dolgotrajno bolni mladostniki, vključeni v športni dan bolnišnične šole, 

motivirani za gibalne aktivnosti?  

5. Ali izbrane gibalne aktivnosti pozitivno vplivajo na počutje in zdravstveno stanje 

mladostnikov? 

6. Kako gibalne dejavnosti z vidika praktične uporabnosti in primernosti za dolgotrajno 

bolne mladostnike ocenjujejo bolnišnični učitelji? 

9 Raziskovalna metodologija  

9.1 Metode dela 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativni in kvalitativni raziskovalni 

pristop z deskriptivno ali opisno metodo raziskovanja. Pridobljene rezultate smo prikazali 

opisno, glede na naravo dobljenih podatkov pa smo jih ponazorili s tabelaričnimi oziroma z 

grafičnimi prikazi. 

9.2 Opis vzorca 

9.2.1 Vzorec dolgotrajno bolnih mladostnikov  

Izbrali smo neslučajnostni priložnostni način vzorčenja. V raziskavi so v okviru športnega 

dne sodelovali dolgotrajno bolni mladostniki, ki so vključeni v bolnišnično šolo na 

Pediatrični kliniki v Ljubljani. Anketni vprašalnik je izpolnilo 29 dolgotrajno bolnih 

mladostnikov iz sedmih bolnišničnih oddelkov: oddelek za otroško psihiatrijo, oddelek za 

nefrologijo in gastroenterologijo, oddelek za alergologijo, revmatologijo in klinično 

imunologijo, klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, klinični oddelek 

za otroško hematologijo in onkologijo, URI Soča ter oddelek za kardiologijo, 

endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni.  
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Mladostniki, vključeni v raziskavo, so bili stari od 7 do 19 let. Povprečna starost 

anketiranih dolgotrajno bolnih učencev je bila 11,8 let. Vzorec dolgotrajno bolnih 

mladostnikov je bil glede na starost in zdravstvena stanja učencev zelo heterogen. Vsi 

anketirani dolgotrajno bolni učenci/dijaki so imeli soglasja staršev ter dovoljenje za 

sodelovanje v raziskovalnem projektu. 

Tabela 6: Splošni podatki o anketiranih dolgotrajno bolnih mladostnikih. 

 Dolgotrajno bolni mladostniki 

f % 

Spol 

Moški 13 44,8 % 

Ženski 16 55,2 % 

Skupaj 29 100,0 % 

Starost 

7 let 3 10,3 % 

8 let 2 6,9 % 

9 let 2 6,9 % 

10 let 7 24,1 % 

11 let 1 3,4 % 

12 let 3 10,3 % 

13 let 0 0 %  

14 let 4 13,8 % 

15 let 4 13,8 % 

16 let 1 3,4 % 

17 let 1 3,4 % 

18 let 0 0 % 

19 let 1 3,4 % 

Skupaj 29 100,0 % 

9.2.2 Vzorec bolnišničnih učiteljev 

V raziskavo smo vključili bolnišnične učitelje (učitelji razrednega pouka, specialni in 

rehabilitacijski pedagogi, predmetni učitelji) iz vseh 11 bolnišničnih šolskih oddelkov v 

Sloveniji. Vsi bolnišnični učitelji v Sloveniji so dobili v pregled priročnik Gibalne 

aktivnosti za mladostnike v bolnišnični šoli (Priloga 4) in spletni anketni vprašalnik. 

Spletni anketni vprašalnik je izpolnilo 16 bolnišničnih učiteljev iz 6 bolnišničnih šolskih 

oddelkov po Sloveniji. Spletni anketni vprašalnik je bil aktiviran 3 mesece. Želeli smo 

dobiti odgovore večine bolnišničnih učiteljev, ne glede na izobrazbo, vendar se je na 

prošnjo za sodelovanje v raziskavi odzval le majhen delež bolnišničnih učiteljev, večinoma 

specialni in rehabilitacijski pedagogi, pedagogi in učitelji razrednega pouka, ki so v času 

izobraževanja tudi pridobili potrebne kompetence za poučevanje gibanja oziroma športa ter 

gibanje na različne načine vključujejo v svoj učni proces. Predmetni učitelji imajo ožje 
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poklicne kompetence. Večinoma nimajo pridobljenih specifičnih strokovnih znanj s 

področja gibanja, zato se tudi niso čutili dovolj kompetentni za sodelovanje v raziskavi.  

Tabela 7: Splošni podatki o bolnišničnih učiteljih. 

 Bolnišnični učitelji 

f % 

Spol 

Moški 0 0 % 

Ženski 16 100,0 % 

Skupaj 16 100,0 % 

Izobrazba 

Specialni in rehabilitacijski pedagog 4 24,8 % 

Pedagog 1 6,3 % 

Učitelj razrednega pouka 2 12,4 % 

Višja stopnja izobrazbe 3 18,8 % 

Visoka stopnja izobrazbe 3 18,8 % 

Univerzitetna stopnja izobrazbe 3 18,8 % 

Skupaj 16 100,0 % 

Tabela 8: Podatki o osnovnih šolah in bolnišničnih šolskih oddelkih, kjer bolnišnični 

učitelji poučujejo. 

 Bolnišnični učitelji 

f % 

Osnovna šola 

OŠ Ledina 11 68,5 % 

Prva OŠ Slovenj Gradec 1 6,3 % 

OŠ III Murska Sobota 1 6,3 % 

OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici 1 6,3 % 

I. OŠ Celje 1 6,3 % 

OŠ Bojana Ilicha Maribor 1 6,3 % 

Skupaj 16 100,0 % 

Bolnišnični 

šolski oddelki 

Služba za alergologijo, revmatologijo in 

klinično imunologijo 
1 6,3 % 

Klinični oddelek za otroško hematologijo 

in onkologijo 
2 12,4 % 

URI Soča 2 12,4 % 

Klinični oddelek za otroško psihiatrijo 2 12,4 % 

Klinični oddelek za pediatrijo 4 25,2 % 

Otroška kirurgija 1 6,3 % 

Klinični oddelek za endokrinologijo, 

diabetes in presnovne bolezni, služba za 

kardiologijo,služba za pljučne bolezni 

1 6,3 % 

Klinični oddelek za nefrologijo, klinični 

oddelek za gastroenterologijo, 

hepatologijo in nutricistiko 

1 6,3 % 

Na vseh oddelkih 2 12,4 % 

Skupaj 16 100,0 % 
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Tabela 9: Podatki o delovni dobi bolnišničnih učiteljev. 

 Bolnišnični učitelji 

f % 

Delovna doba  

(v bolnišničnih 

šolskih oddelkih) 

1–5 let 2 12,5 % 

6–10 let 3 18,8 % 

11–15 let 1 6,3 % 

16–20 let 0 0,0 % 

21–25 let 6 28,3 % 

26–30 let 3 18,8 % 

33–36 let 1 6,3 % 

Skupaj 16 100,0 % 

9.3 Merski instrument 

Podatke smo pridobili s pomočjo dveh različnih anketnih vprašalnikov. Prvi anketni 

vprašalnik je bil namenjen dolgotrajno bolnim mladostnikom, drugi pa bolnišničnim 

učiteljem, ki poučujejo po različnih bolnišničnih šolskih oddelkih po Sloveniji. 

Vprašalnika smo oblikovala sami na osnovi spodaj navedene literature za namene 

magistrskega dela. Vprašalnika zajemata vprašanja odprtega, polodprtega in zaprtega tipa 

ter ocenjevalno lestvico Likertovega tipa, s katero se zagotavlja diskriminativnost 

ocenjevalnih lestvic (Prilogi 1 in 2). 

9.4 Postopek pridobivanja podatkov 

Podatke smo sprva zbirali v okviru športnega dne, ki se je 24. februarja 2016 izvedel na 

Pediatrični kliniki v Ljubljani v bolnišničnem šolskem oddelku Osnovne šole Ledina.  

Načrtovanje športnega dne je potekalo timsko, skupaj z bolnišničnimi učitelji in zdravniki, 

ki so sodelovali pri izvedbi športnega dne. Pred športnim dnem smo se sestali z 

bolnišničnimi učitelji, kjer sem predstavila svoj priročnik z zbranimi gibalnimi aktivnostmi 

(Priloga 4) ter potek raziskave.  

V športni dan so bili vključeni vsi hospitalizirani dolgotrajno bolni učenci na vseh oddelkih 

Pediatrične klinike v Ljubljani. Gibalne aktivnosti smo izbrali iz nabora gibalnih aktivnosti 

(Priloga 4) ter ocenjevali njihovo primernost s pomočjo ocenjevalne lestvice (Priloga 3). 

Zaradi namena raziskave smo se osredotočili na dolgotrajno bolne mladostnike, ki so 

omejeni na gibanje v bolniški postelji. Individualiziran pristop dela nam je omogočil 

preverjanje ustreznosti izbranih gibalnih aktivnosti ter oblikovanje smiselnih prilagoditev.  

V okviru športnega dne smo sodelovali na dveh bolnišničnih oddelkih: na Kliničnem 

oddelku za otroško psihiatrijo, kjer so vsi dolgotrajno bolni mladostniki gibalno neomejeni, 
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vendar imajo nekateri izmed njih zaradi specifik bolezni (motnje hranjenja) gibanje 

omejeno, ter na Kliničnem oddelku za nefrologijo in gastroenterologijo, kjer so dolgotrajno 

bolni mladostniki zaradi specifik zdravljenja omejeni na gibanje v bolniški postelji. 

Načrtovali smo tudi sodelovanje na Kliničnem oddelku za onkologijo in hematologijo, kjer 

pa so nam obisk prepovedali zaradi povečane možnosti infekcij. Športni dan se je vseeno 

izvedel. Specialna pedagoginja je načrtovane gibalne aktivnosti ocenila s pomočjo 

ocenjevalne lestvice in nam posredovala izčrpno poročilo o uspešnosti športnega dne. 

Vsi dolgotrajno bolni mladostniki so ob koncu športnega dne gibalne aktivnosti ocenili s 

pomočjo vprašalnika, ki je bil sestavljen iz vprašanj zaprtega in polodprtega tipa, in 

ocenjevalne lestvice (Priloga 1). Zanimala nas je njihova motivacija za športno aktivnost, 

zadovoljstvo s športnim dnem in posameznimi gibalnimi aktivnostmi ter počutje po 

opravljenih gibalnih nalogah.  

Drugi del podatkov pa smo pridobili z vprašalnikom, namenjenim bolnišničnim učiteljem 

po Sloveniji (Priloga 2). Ti so poleg vprašalnika, sestavljenega iz vprašanj zaprtega in 

polodprtega tipa, ter Likertove ocenjevalne lestvice dobili v pregled tudi priročnik z 

naborom gibalnih aktivnosti, namenjenih dolgotrajno bolnim mladostnikom (v 

nadaljevanju Priročnik). S pomočjo njihovih odgovorov na spletni anketni vprašalnik 

(EnKlikAnketa) smo pridobili oceno praktične uporabnosti zbranih gibalnih dejavnosti ter 

njihove primernosti glede na prostorske in materialne pogoje v bolnišničnih šolskih 

oddelkih po Sloveniji.  

9.5 Analiza podatkov 

Podatki so statistično obdelani s programom SPSS. Za opisno statistiko smo pri 

atributivnih spremenljivkah izračunali absolutne frekvence in strukturne odstotke. Pri 

numeričnih spremenljivkah smo izračunali aritmetične sredine in standardne odklone. 

Odgovore na odprta in polodprta vprašanja smo kodirali, jih kategorizirali ter interpretirali. 

Rezultati so predstavljeni opisno in v tabelah. 
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10 Rezultati in interpretacija 

V prvem sklopu empiričnega dela je podana ocena gibalnih aktivnostih, izvedenih na treh 

bolnišničnih šolskih oddelkih Pediatrične klinike v Ljubljani. Predstavljene so gibalne 

aktivnosti, ki so bile na izbranih bolnišničnih šolskih oddelkih izvedene, priporočljive 

prilagoditve gibalnih aktivnosti in ocena njihove primernosti glede na zdravstveno stanje 

dolgotrajno bolnih mladostnikov ter njihovo uspešnost (Tabela 10).  

Rezultati anketnih vprašalnikov dolgotrajno bolnih mladostnikov in anketnih vprašalnikov 

bolnišničnih učiteljev so predstavljeni ločeno po vsebinskih sklopih. 

Pri analizi odgovorov dolgotrajno bolnih mladostnikov, ki so bili vključeni v športni dan v 

okviru bolnišnične šole, smo se osredotočili na naslednja področja: 

 zadovoljstvo dolgotrajno bolnih mladostnikov z izvajanimi gibalnimi aktivnostmi v 

okviru športnega dne (najbolj priljubljene gibalne aktivnosti/želene prilagoditve 

športnih vaj); 

 mnenje dolgotrajno bolnih mladostnikov o pozitivnih vplivih športne aktivnosti v 

bolnišnični šoli (mnenje glede športa/pozitivnih vplivov gibanja na šolske dosežke, 

na samopodobo, na zdravstveno stanje/sodelovanje z drugimi učenci na oddelku). 

Pri analizi odgovorov bolnišničnih učiteljev pa smo se podrobneje posvetili preučevanju 

naslednjih področij: 

 organizacija športnih dni v bolnišničnih šolah po Sloveniji (vključevanje dolgotrajno 

bolnih mladostnikov, ki so na bolniški postelji); 

 vključevanje gibalnih aktivnosti v pouk bolnišnične šole (pogostost vključevanja v 

posamezne dele učnih ur); 

 načrtovanje gibalnih dejavnosti v bolnišničnih šolah (timsko sodelovanje, težave pri 

načrtovanju); 

 mnenje bolnišničnih učiteljev o pozitivnih vplivih gibanja na počutje, zdravstveno 

stanje, šolske dosežke, socialne interakcije dolgotrajno bolnih mladostnikov v 

bolnišnični šoli; 

 ocena primernosti in uporabnosti priročnika Gibalne aktivnosti za mladostnike v 

bolnišnični šoli. 
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10.1 Ocena gibalnih aktivnostih, izvedenih na treh bolnišničnih oddelkih 

Pediatrične klinike v Ljubljani 

Tabela 10: Gibalne aktivnosti, izvedene na športnem dnevu na treh bolnišničnih oddelkih. 

Klinični oddelek za otroško psihiatrijo 

Na kliničnem oddelku za otroško psihiatrijo smo gibalne aktivnosti izvajali v večjem 

skupnem prostoru. V gibalne aktivnosti je bilo vključenih 10 mladostnic, starih od 14 

do 19 let. Dolgotrajno bolne mladostnice niso bile vezane na bolniško posteljo, vendar 

kljub temu gibalno omejene zaradi specifike bolezni. Gibalne aktivnosti smo izbrali 

glede na interes dolgotrajno bolnih mladostnic in njihovo zdravstveno stanje.  

Izvedene 

gibalne aktivnosti 

Uspešnost DB 

mladostnikov 

Prilagoditve gibalne aktivnosti 

Gimnastične vaje   / 

Gimnastične vaje z 

žogami 

  Gimnastične vaje z elastiko smo 

prilagodili tako, da so se izvajale s 

pomočjo žog različnih velikosti. 

Disociacija   / 

Preizkušnja do deset   / 

Leteča rjuha   Gibalno aktivnost smo otežili tako, da so 

dolgotrajno bolne mladostnice prijele 

rjuho na vseh robovih, da so bili čimbolj 

ravni. Balon ali lažjo žogo so poskušale 

zadržati na robu rjuhe ter jo voditi okrog 

in okrog. Pri tem so štele, kolikokrat jim 

uspe žogo zakotaliti okrog, ne da bi jim 

padla na tla. Tekmovale so v dveh 

skupinah. 

Obročkanje   / 

Lovljenje/metanje 

žoge na različne 

načine 

  / 

Odbij se v koš   / 

Odbijamo balon   / 

Napihovanje 

balonov 

  / 
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Sproščanje ob 

glasbi (na obali) 

  / 

Vaja progresivne 

relaksacije 

  / 

Klinični oddelek za nefrologijo in gastroenterologijo 

Na kliničnem oddelku za nefrologijo in gastroenterologijo smo gibalne aktivnosti 

izvajali v bolniških sobah, saj so dolgotrajno bolni učenci priključeni na različne 

aparature in zato omejeni na gibanje v/ob bolniški postelji. Gibalne aktivnosti smo 

izbrali glede na trenutno zdravstveno stanje in gibalne zmožnosti hospitaliziranih 

učencev. 

Gibalna aktivnost Uspešnost DB 

mladostnikov 

Prilagoditve gibalne aktivnosti 

Veriga gibov   / 

Gimnastične vaje   Ugotovili smo, da mlajšim otrokom 

gimnastične vaje niso zanimive in zanje 

na športnem dnevu niso bili motivirani.  

Gimnastične vaje prav tako niso primerne 

za dolgotrajno bolne mladostnike, ki 

imajo ob sebi ajvake (stojala z infuzijo). 

Mini košarka   / 

Odbij se v koš   / 

Opazovalci slik   / 

Vaje sproščanja ob 

glasbi 

  / 

Odbijanje balonov   Izkazalo se je, da gibalna aktivnost ni 

ustrezna za dolgotrajno bolne 

mladostnike na dializi, ki imajo običajno 

gibljivo le eno roko (druga roka mora biti 

statična). Prav tako odbijanje balona 

zahteva močan odboj, ki ga mladostnik, 

priključen na različne aparature, ne zmore 

uspešno opraviti. 

Ciljanje balonov   Gibalna aktivnost je pretežka za izvajanje 

iz bolniške postelje, saj je potreben 

močan met predmeta, da se balon 

premakne. 
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Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo 

Na kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo je športni dan potekal 

istočasno v dveh skupinah (za mlajše otroke in za mladostnike). Gibalne aktivnosti so 

se izvajale v avli in v bolniških sobah. Izbor gibalnih aktivnosti je potekal individualno, 

prilagajal se je željam in interesom učencev/dijakov. Predhodno načrtovanje gibalnih 

aktivnosti je bilo zgolj okvirno, saj smo se morali prilagajati tudi napotkom 

zdravnikov, ki jih je zdravniško osebje posredovalo šele po prvi jutranji viziti. 

Gibalna aktivnost Uspešnost DB 

mladostnikov 

Prilagoditve gibalne aktivnosti 

Veriga gibov   / 

Izmenjava 

prostorov 

  / 

Past   / 

Križem kražem   / 

Potapljanje ladjic   / 

Ogledalo   / 

Igre z 

balonom/žogo 

  Gibalne aktivnosti z balonom/žogo so 

bile zahtevne, dolgotrajno bolni 

mladostniki so bili hitro utrujeni. 

Bolniške sobe so majhne, zato smo imeli 

omejen prostor za podaje oziroma 

ciljanje. Za varno izvedbo so potrebne 

mehke žoge. 

Ribolov   / 

Odvezovanje 

vozlov 

  / 

Namizni nogomet   / 

Lov steklenic na 

trnek 

  / 

Papirnata letala   / 

Laser   / 

Kot je razvidno iz Tabele 10, je bil na vseh treh bolnišničnih šolskih oddelkih Pediatrične 

klinike v Ljubljani športni dan uspešno izveden. Preizkusili smo različne gibalne aktivnosti 

pri raznoliki populaciji dolgotrajno bolnih mladostnikov. Vse izvedene aktivnosti so bile 

izbrane s pomočjo nabora pripravljenih gibalnih dejavnosti za dolgotrajno bolne učence in 

mladostnike (Priloga 4). Za potrebe magistrskega dela smo izbrali športne aktivnosti iz 
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različnih sklopov gibalnih vaj, pri tem pa upoštevali naslednje dejavnike: zdravstveno 

stanje, prostorske in materialne pogoje bolnišničnega oddelka, razvojno obdobje 

vključenih učencev/dijakov, njihove želje in interese. Načrtovane gibalne aktivnosti so bile 

večinoma ustrezne, dolgotrajno bolni učenci in mladostniki gibalno uspešni, pri nekaterih 

pa je bilo potrebno gibalne naloge nekoliko prilagoditi, kot je opisano v Tabeli 10. 

10.1.1 Klinični oddelek za otroško psihiatrijo 

Na kliničnem oddelku za otroško psihiatrijo so bile gibalne aktivnosti načrtovane tako, da 

so zadovoljile interese dolgotrajno bolnih mladostnic. Upoštevati smo morali omejitev, da 

gibalne naloge niso bile preveč zahtevne, saj imajo mladostnice z motnjami hranjenja 

nadzorovan vnos in porabo energije. Gibalne aktivnosti so se izvajale v večnamenskem 

prostoru na bolnišničnem oddelku. Prilagoditve gibalnih vaj so bile vezane predvsem na 

nadgradnjo gibalnih aktivnosti, s katero smo želeli gibalne vaje dodatno popestriti ter 

poskrbeti za medsebojno sodelovanje dolgotrajno bolnih mladostnic. Vsa dekleta niso bila 

motivirana za gibalno dejavnost, kljub temu so na športnem dnevu dobro sodelovale.  

Najbolj so jim bile všeč igre z žogo (71,4 % anketiranih). Glede vaj sproščanja in vaj 

razgibavanja so imele mladostnice deljeno mnenje. Polovica dolgotrajno bolnih mladostnic 

(50,0 % anketiranih) je ocenila vaje sproščanja in vaje razgibavanja kot najbolj zanimive, 

polovici (50,0 % anketiranih) pa so bile te gibalne dejavnosti najmanj všeč. Na športnem 

dnevu bi si želele več težjih gibalnih vaj (42,9 % anketiranih) oziroma ne bi želele nič 

spremeniti (42,9 % anketiranih). Glede na vrsto njihove dolgotrajne bolezni je odgovor, da 

so si želele težje gibalne vaje, pričakovan. Prav tako so mladostnice potrdile dejstvo, da si 

želijo predvsem individualnih, neformalnih gibalnih dejavnosti, kot navajata Miller in 

Kaitz (2015). 

10.1.2 Klinični oddelek za nefrologijo in gastroenterologijo 

Na kliničnem oddelku za nefrologijo in gastroenterologijo so bile gibalne aktivnosti 

načrtovane tako, da smo upoštevali zdravstveno stanje učencev in gibalno omejitev (na 

oziroma ob bolniški postelji). Gibalne aktivnosti so se izvajale v bolniških sobah 

(individualno oziroma v paru). Prilagoditve gibalnih vaj izhajajo iz omejitev, ki jih prinaša 

postopek zdravljenja in priključenost posameznih delov telesa (večinoma rok) na različne 

aparature. Izkazalo se je, da morajo biti gibalne aktivnosti poenostavljene tako, da je lahko 

mladostnik pri izvajanju vaje z eno roko uspešen. Upoštevati je potrebno tudi omejitve v 

prostoru, saj so bolniške postelje postavljene tesno skupaj, ob postelji so številne 
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zdravniške aparature, ki onemogočajo izkoriščanje prostora levo oziroma desno od 

bolniške postelje. Kljub omenjenim omejitvam smo lahko izbrane gibalne dejavnosti 

prilagodili potrebam dolgotrajno bolnega učenca. Za gibalne aktivnosti so bili vsi vključeni 

dolgotrajno bolni učenci zelo motivirani.  

Najbolj so jim bile všeč igre z žogo (40,0 % anketiranih). Na športnem dnevu bi si želeli 

več težjih gibalnih vaj (20,0 % anketiranih), več skupinskih športnih aktivnosti (20,0 % 

anketiranih) ter več tekmovalnih športnih iger (20,0 % anketiranih). Odgovori anketirancev 

so pričakovani, saj so bili vsi vključeni učenci v svojih bolniških sobah (nekateri s starši) 

priključeni na aparature. Želja po skupinskih športnih dejavnostih ter tekmovanju z 

drugimi učenci je pričakovana. Danska študija (Gruberg Ekra in Gjengedal, 2012) namreč 

dokazuje, da si želijo biti dolgotrajno bolni učenci v času hospitalizacije čimbolj aktivni in 

pri tem sodelovati z drugimi otroci oziroma mladostniki na oddelku. Telesno aktivnost, ki 

bi bila timsko in sistematično načrtovana, bi morali pogosteje izvajati. Za prihodnje 

načrtovanje gibalnih aktivnosti na bolnišničnih oddelkih, kjer so dolgotrajno bolni otroci 

vezani na gibanje na bolniški postelji, je potrebno omenjene ugotovitve upoštevati. Iskati je 

treba možnosti, da se zadovolji posameznikovo potrebo po socialnih interakcijah in 

tekmovanju z drugimi učenci na oddelku.  

10.1.3 Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo 

Na kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo so bile gibalne aktivnosti 

načrtovane tako, da smo upoštevali predvsem posameznikovo zdravstveno stanje, razvojno 

obdobje in gibalno omejitev (na oziroma ob bolniški postelji). Gibalne aktivnosti so se 

izvajale v bolnišničnih sobah (individualno oziroma v paru) in v večnamenskem prostoru 

bolnišničnega oddelka. Prilagoditve gibalnih vaj so vezane na poenostavitev gibalnih vaj, 

saj je utrujenost dolgotrajno bolnih otrok zelo pogost stranski učinek terapij. Prav tako tudi 

na tem oddelku bolniške sobe ne dopuščajo veliko prostora za izvedbo gibalnih vaj. Zaradi 

specifik bolezni je bilo potrebno posamezno športno vajo sproti prilagajati posameznemu 

učencu oziroma mladostniku. Na tak način so bili na športnem dnevu vsi uspešni in 

zadovoljni. 

Najbolj so jim bile všeč namizne družabne igre (100,0 % anketiranih), najmanj pa igre z 

žogo (25,0 % anketiranih) ter vaje razgibavanja (25,0 % anketiranih). Na športnem dnevu 

ne bi želeli nič spremeniti (75,0 % anketiranih). Rezultati naše ankete so pričakovani, saj 

potrjujejo izsledke tujih raziskav (Van Haren, idr., 2013; Guidelines, 2009; Durstine, 



 

 55     

75,9 %

13,8 %

6,9 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 %

Na hodniku/v avli/v telovadnici

Ob bolniški postelji

Na bolniški postelji

2012), ki ugotavljajo, da se mladostniki z malignimi obolenji težko soočajo z zdravljenjem. 

Kemoterapije in obsevanja povzročajo utrujenost ter vplivajo na slabšo telesno 

pripravljenost in vzdržljivost bolne osebe. Omenjene raziskave (prav tam) dokazujejo 

pozitiven vpliv telesne aktivnosti na zmanjšanje stranskih učinkov zdravljenja. Z rednim 

vključevanjem učencev in mladostnikov z rakavimi obolenji v telesno aktivnost lahko 

povečamo njihovo telesno in psihično pripravljenost ter preventivno izboljšamo kakovost 

nadaljnjega življenja. 

10.2 Rezultati in interpretacija odgovorov dolgotrajno bolnih 

mladostnikov, vključenih v športni dan 

10.2.1 Prostor izvajanja gibalnih dejavnosti na športnem dnevu 

Graf 1: Strukturni prikaz sodelujočih dolgotrajno bolnih mladostnikov glede na prostor 

izvajanja gibalnih aktivnosti. 

Anketirani dolgotrajno bolni mladostniki so v okviru športnega dne gibalne aktivnosti 

izvajali na hodnikih oziroma večnamenskih bolnišničnih prostorih, ob bolniški postelji ter 

na bolniški postelji. Prostor izvajanja gibalnih dejavnosti je odvisen od zdravstvenega 

stanja dolgotrajno bolnega mladostnika. 

Največji delež, tj. 75,9 % anketiranih dolgotrajno bolnih mladostnikov, je gibalne 

aktivnosti izvajalo na hodniku/v avli/v telovadnici, saj njihovo zdravstveno stanje omogoča 

gibanje izven bolniške sobe. 13,8 % dolgotrajno bolnih učencev je športni dan izvajalo ob 

bolniški postelji, 6,9 % pa na bolniški postelji.  

Vsi anketirani mladostniki so športni dan izvajali skupaj z ostalimi učenci na oddelku ali v 

bolniški sobi.  

10.2.2 Zadovoljstvo z izvajanimi gibalnimi dejavnostmi v okviru športnega dne 

Zadovoljstvo dolgotrajno bolnih mladostnikov z izvajanimi gibalnimi dejavnostmi v 

okviru športnega dne smo preverjali s tremi polodprtimi vprašanji: »Katere gibalne 
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Katere gibalne aktivnosti so ti bile na športnem dnevu najbolj všeč?

aktivnosti so ti bile na športnem dnevu najbolj všeč? Katere gibalne aktivnosti so ti bile na 

športnem dnevu najmanj všeč? Na športnem dnevu bi si želel/-a…« Anketiranci so pri 

vsakem vprašanju obkrožili ustrezne odgovore oziroma dodali svoje predloge. 

10.2.2.1 Najbolj priljubljene gibalne aktivnosti 

Anketiranim dolgotrajno bolnim mladostnikom so bile na športnem dnevu najbolj všeč 

športne igre z žogo (41,4 % anketiranih), športne igre z balonom (31,0 % anketiranih), vaje 

razgibavanja (31,0 % anketiranih) ter tekmovalne športne igre (31,0 % anketiranih). 

Graf 2: Strukturni prikaz gibalnih aktivnosti po priljubljenosti med dolgotrajno bolnimi 

mladostniki. 

Dolgotrajno bolnim mladostnikom so bile najbolj všeč tekmovalne športne igre in športne 

igre z žogo, dolgotrajno bolne mladostnice pa so tekmovalne športne igre uvrstile med 

najmanj priljubljene gibalne aktivnosti. Med najbolj priljubljene gibalne aktivnosti so 

uvrstile športne igre z žogo, športne igre z balonom ter vaje razgibavanja in sproščanja. 

Njihovi odgovori potrjujejo tezo, da si mladostniki v splošnem želijo predvsem 

tekmovalnih športov, mladostnice pa individualnih, neformalnih gibalnih aktivnosti (Miller 

in Kaitz, 2015). 

Tabela 11: Kontingenčna tabela za spremenljivki spol in priljubljenost gibalnih aktivnosti 

– absolutne in relativne frekvence. 

Katere gibalne aktivnosti 

so ti bile na športnem 

Spol 
Skupaj 

Moški Ženski 
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dnevu najbolj všeč?  

N 

Odst. 

anketiranih 

 

N 

Odst. 

anketiranih 

 

N 

Odst. 

anketiranih 

Športne igre z žogo 5 38,5 % 7 43,8 % 12 41,4 % 

Tekmovalne športne igre 9 69,2 % 0 0,0 % 9 31,0 % 

Vaje razgibavanja 4 30,8 % 5 31,3 % 9 31,0 % 

Športne igre z balonom 4 30,8 % 5 31,3 % 9 31,0 % 

Vaje sproščanja 1 7,7 %  5 31,3 % 6 20,7 % 

Namizne družabne igre 2 15,4 % 3 18,8 % 5 17,2 % 

Drugo 1 7,7 % 1 6,3 % 2 6,9 % 

Vaje razgibavanja z 

različnimi pripomočki 
0 0,0 % 1 6,3 % 1 3,4 % 

Dolgotrajno bolnim mladostnikom, ki so izvajali gibalne aktivnosti na bolniški postelji, so 

bile najbolj zanimive tekmovalne športne igre, vaje razgibavanja in športne igre z balonom. 

Dolgotrajno bolni mladostniki, ki so športni dan izvajali ob bolniški postelji, so med 

najbolj priljubljene gibalne aktivnosti uvrstili vaje razgibavanja in vaje sproščanja. 

Dolgotrajno bolni mladostniki, ki gibalno niso bili omejeni na gibanje na/ob bolniški 

postelji, so z najvišjo oceno ocenili športne igre z žogo.  

Tabela 12: Kontingenčna tabela za spremenljivki prostor izvajanja gibalnih aktivnosti in 

priljubljenost gibalnih aktivnosti – relativne frekvence. 

Katere gibalne 

aktivnosti so ti bile na 

športnem dnevu najbolj 

všeč? 

Prostor izvajanja gibalnih aktivnosti 

Skupaj Na bolniški 

postelji 

Ob bolniški 

postelji 

Na hodniku/v 

avli/telovadnici 

Športne igre z žogo 50,0 % 25,0 % 45,5 % 42,9 % 

Tekmovalne športne igre 100,0 % 25,0 % 27,3 % 32,1 % 

Vaje razgibavanja 50,0 % 50,0 % 27,3 % 32,1 % 

Športne igre z balonom 50,0 % 0,0 % 31,8 % 28,6 % 

Vaje sproščanja 0,0 % 50,0 % 18,2 % 21,4 % 

Namizne družabne igre 0,0 % 0,0 % 22,7 % 17,9 % 

Drugo 0,0 % 0,0 % 4,5 % 3,6 % 

Vaje razgibavanja z 

različnimi pripomočki 
0,0 % 0,0 % 4,5 % 3,6 % 
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Katere gibalne aktivnosti so ti bile na športnem dnevu najmanj všeč?

10.2.2.2 Najmanj priljubljene gibalne aktivnosti 

Kot najmanj priljubljene gibalne aktivnosti so ocenili: vaje razgibavanja (28,6 % 

anketiranih) in vaje sproščanja (28,6 % anketiranih). Visok delež ima tudi odgovor drugo 

(21,4 % anketiranih), pri katerem so anketiranci v vseh primerih pojasnili, da so jim bile 

vse gibalne dejavnosti všeč. 

Gibalne aktivnosti so bile izbrane na podlagi želja, interesov in zdravstvenega stanja 

dolgotrajno bolnih mladostnikov, zato so bili za izvajanje gibalnih vaj tudi vsi udeleženi 

visoko motivirani. Izhajali smo iz Glasserjeve kontrolne teorije, ki poudarja pomen 

notranje motivacije. Gibalne aktivnosti so bile načrtovane tako, da so zadovoljile osnovne 

psihološke potrebe dolgotrajno bolnih mladostnikov, in sicer: potrebo po sprejetosti, 

pripadnosti in sodelovanju, potrebo po nadzoru nad lastnimi odločitvami, potrebo po 

uspešnosti, potrebo po doživljanju zadovoljstva ob gibanju ter potrebo po samospoštovanju 

(Glasser, 1998, v Škof, 2010). 

Graf 3: Strukturni prikaz gibalnih aktivnosti, ki so bile dolgotrajno bolnim mladostnikom 

najmanj všeč. 

Dolgotrajno bolni mladostniki, ki so izvajali gibalne aktivnosti na ali ob bolniški postelji, 

so največkrat podali odgovor, da so jim bile vse gibalne aktivnosti všeč. Med manj 

priljubljene gibalne aktivnosti so oboji uvrstili športne igre z žogo. Dolgotrajno bolnim 

mladostnikom, ki gibalno niso bili omejeni na gibanje na ali ob bolniški postelji, so bile 

najmanj priljubljene vaje razgibavanja in vaje sproščanja. 
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Tabela 13: Kontingenčna tabela za spremenljivki prostor izvajanja gibalnih aktivnosti in 

(ne)priljubljenost gibalnih aktivnosti – relativne frekvence. 

Katere gibalne 

aktivnosti so ti bile na 

športnem dnevu 

najmanj všeč? 

Prostor izvajanja gibalnih aktivnosti 

Skupaj Na bolniški 

postelji 

Ob bolniški 

postelji 

Na hodniku/v 

avli/telovadnici 

Športne igre z žogo 50,0 % 50,0 % 4,8 % 14,8 % 

Tekmovalne športne igre 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Vaje razgibavanja 0,0 % 0,0 % 38,1 % 29,6 % 

Športne igre z balonom 0,0 % 25,0 % 0,0 % 3,7 % 

Vaje sproščanja 0,0 % 0,0 % 33,3 % 25,9 % 

Namizne družabne igre 0,0 % 0,0 %  9,5 % 7,4 % 

Drugo 50,0 % 25,0 % 19,0 % 22,2 % 

Vaje razgibavanja z 

različnimi pripomočki 
0,0 % 0,0 % 9,5 % 7,4 % 

10.2.2.3 Prilagoditve športnega dne 

Stavek »Na športnem dnevu bi si želel/-a …« so največkrat (41,4 % anketiranih) dopolnili 

z odgovorom, da ne bi nič spremenili. 31,0 % anketiranih si je želelo več tekmovalnih 

športnih iger, 20,7 % pa težje gibalne aktivnosti. 

Graf 4: Strukturni prikaz predlogov dolgotrajno bolnih mladostnikov glede prilagoditev 

gibalnih aktivnosti. 

Fantje so si želeli več tekmovalnih športnih iger, dekleta pa ne bi nič spremenila oziroma 

bi si želela težje gibalne vaje. Odgovori anketirancem zopet potrjujejo dejstvo, da si fantje 

0,0 %

3,4 %

6,9 %

13,8 %

17,2 %

20,7 %

31,0 %

41,4 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 %

Manj pomoči učitelja pri izvedbi gibalne aktivnosti

Več pomoči učitelja pri izvedbi gibalne aktivnosti
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Več skupinskih športnih aktivnosti

Težje gibalne  vaje

Več tekmovalnih športnih iger

Nič ne bi spremenil/-a

Na športnem dnevu bi si želel/-a ...
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želijo predvsem športnih tekmovalnih iger. Visok delež pri odgovoru »težje gibalne vaje« 

pri dekletih je lahko posledica poenostavljenih gibalnih iger, izvajanih na oddelku za 

otroško psihiatrijo, kjer si dekleta sicer želijo gibanja, vendar je zaradi specifike bolezni 

(motnje hranjenja) gibanje omejeno oziroma celo prepovedano. 

Tabela 14: Kontingenčna tabela za spremenljivki spol in prilagoditve gibalnih aktivnosti – 

absolutne in relativne frekvence. 

Na športnem dnevu bi si 

želel/-a … 

Spol  

Skupaj Moški Ženski 

 

N 

Odst. 

anketiranih 

 

N 

Odst. 

anketiranih 

 

N 

Odst. 

anketiranih 

Težje gibalne vaje 0 0,0 % 6 37,5 % 6 20,7 % 

Lažje gibalne vaje 1 7,7 % 3 18,8 % 4 13,8 % 

Več skupinskih športnih 

aktivnosti 
3 23,0 % 2 12,5 % 5 17,2 % 

Več tekmovalnih športnih 

iger 
7 53,8 % 2 12,5 % 9 31,0 % 

Več pomoči učitelja pri 

izvedbi gibalne aktivnosti 
0 0,0 % 1 6,3 % 1 3,4 % 

Manj pomoči učitelja pri 

izvedbi gibalne aktivnosti 
0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Nič ne bi spremenil/-a 5 38,5 % 7 43,8 % 12 41,4 % 

Drugo 1 7,7 % 1 6,3 % 2 6,9 % 

Dolgotrajno bolni mladostniki, ki so športni dan izvajali na oziroma ob bolniški postelji, so 

si želeli več tekmovalnih športnih iger in več skupinskih športnih iger. Odgovor 

anketirancev je pričakovan, saj so v bolniških sobah pogosto sami, največ v paru, kar 

onemogoča skupinske športne aktivnosti in tekmovanja. Zaradi specifike bolezni so 

njihove sobe pogosto tudi izolacijske, kar še dodatno omejuje gibanje ter stike z drugimi 

mladostniki na oddelku. Dolgotrajno bolni mladostniki, ki so gibalne aktivnosti izvajali na 

hodniku/v avli/telovadnici, na športnem dnevu v večini ne bi nič spremenili.  
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Tabela 15: Kontingenčna tabela za spremenljivki prostor izvajanja gibalnih aktivnosti in 

prilagoditve gibalnih aktivnosti – relativne frekvence. 

Na športnem dnevu bi si 

želel/-a … 

Prostor izvajanja gibalnih aktivnosti 

Skupaj 
Na bolniški 

postelji 

Ob bolniški 

postelji 

Na hodniku/v 

avli/telovadnici 

Težje gibalne vaje 0,0 % 25,0 % 22,7 % 21,4 % 

Lažje gibalne vaje 0,0 % 0,0 % 13,6 % 10,7 % 

Več skupinskih športnih 

aktivnosti 

50,0 % 0,0 %  18,2 % 17,9 % 

Več tekmovalnih športnih 

iger 

50,0 % 75,0 % 22,7 % 32,1 % 

Več pomoči učitelja pri 

izvedbi gibalne aktivnosti 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Manj pomoči učitelja pri 

izvedbi gibalne aktivnosti 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Nič ne bi spremenil/-a 0,0 % 0,0 % 54,5 % 42,9 % 

Drugo 0,0 % 0,0 % 9,1 % 7,1 % 

V splošnem so bili dolgotrajno bolni mladostniki zadovoljni z izvajanimi gibalnimi 

aktivnostmi na športnem dnevu. Njihove želje o prilagoditvah gibalnih aktivnosti so 

izhajale predvsem iz omejitev, ki jim jih prinaša bolezen, saj so si želeli več sodelovanja z 

drugimi, več tekmovalnih športnih iger oziroma težje gibalne aktivnosti, kar pa zdravniško 

osebje oziroma prostorske omejitve v bolniških sobah ne omogočajo.  

Na osnovi odgovorov lahko zaključimo, da so bile gibalne aktivnosti ustrezno prilagojene 

zdravstvenemu stanju dolgotrajno bolnih mladostnikov, njihovim željam in interesom. Pri 

načrtovanju smo upoštevali zdravniška priporočila, prostorske omejitve, starost ter spol 

mladostnika ter njegove želje in interese. 

10.2.3 Mnenje o vplivu športne aktivnosti v bolnišnični šoli 

V zadnjem sklopu vprašanj smo ugotavljali stopnjo strinjanja dolgotrajno bolnih 

mladostnikov s posameznimi trditvami o športu, športnem dnevu, vplivu gibalnih 

aktivnosti na počutje, na zdravstveno stanje in zmožnost šolskega dela. Anketiranci so na 

lestvici 1 – se ne strinjam, 2 – se delno strinjam, 3 – se popolnoma strinjam označili, v 

kolikšni meri se s posamezno trditvijo strinjajo. Rezultati so zbrani v analitičnih tabelah po 

posameznih sklopih trditev, kjer je poleg trditve prikazana aritmetična sredina ter 
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standardni odklon odgovorov za posamezne merjene spremenljivke in za pripadajoči sklop 

trditev. 

10.2.3.1 Mnenje o športni aktivnosti 

Tabela 16 zajema trditve splošnega mnenja dolgotrajno bolnih mladostnikov o športu, 

motivaciji za športno udejstvovanje in vplivu športne aktivnosti na zdravje. 

Tabela 16: Mnenje o športni aktivnosti. 

Trditev M SD 

Rad/-a se ukvarjam s športom. 2,8 0,41 

Športne aktivnosti želim izvajati vsak dan. 2,0 0,82 

Šport pozitivno vpliva na moje zdravje. 2,8 0,40 

Anketirani dolgotrajno bolni mladostniki imajo pozitivno mnenje o športni aktivnosti. 

Večinoma se radi ukvarjajo s športom. Menijo, da šport pozitivno vpliva na njihovo 

zdravje, vendar so kljub temu izrazili le delno strinjanje s trditvijo, da si želijo športne 

aktivnosti izvajati vsak dan. Miller in Kaitz (2015) navajata, da pri mladostnikih upade 

zanimanje za gibalno dejavnost, še zlasti pri dekletih. Za doseganje optimalnih sprememb 

razpoloženja ter pozitivnih učinkov na telesno počutje pa je potrebna redna in trajna 

gibalna aktivnost, ki mora potekati najmanj trikrat tedensko vsaj 20 minut. Pri tem je 

najpomembnejše, da dolgotrajno bolan mladostnik telesno dejavnost sprejme in se ob njej 

zabava (Horga, 2003). Ključno je, da se mladostniki zavejo pomembnosti telesne 

aktivnosti za njihovo zdravo življenje. Mišigoj-Duraković (2003) meni, da je osnovna 

naloga športne vzgoje spodbujanje mladostnikov k redni telesni vadbi, ki se mora ohraniti 

vse življenje, tudi v primeru, če so določene bolezni že nastale. 

10.2.3.2 Zadovoljstvo s športnim dnem v bolnišnični šoli 

Tabela 17 zajema trditve splošnega mnenja o športnem dnevu ter zadovoljstvo z 

izvedenimi gibalnimi aktivnostmi. 

Tabela 17: Zadovoljstvo s športnim dnem. 

Trditev M SD 

S športnim dnem sem zadovoljen/-na. 2,8 0,44 

Gibalne vaje, ki sem jih na športnem dnevu izvajal, so mi bile všeč. 2,5 0,69 

V bolnišnični šoli bi lahko imeli večkrat športni dan. 2,4 0,68 
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Dolgotrajno bolni mladostniki, ki so bili vključeni v športni dan v bolnišnični šoli, so bili z 

njim zadovoljni, prav tako so izrazili visoko strinjanje s trditvijo, da so jim bile gibalne 

aktivnosti, ki so jih na športnem dnevu izvajali, všeč. Le delno strinjanje pa so izrazili s 

trditvijo, da bi želeli imeti v bolnišnični šoli večkrat športni dan.  

10.2.3.3 Vpliv gibalne aktivnosti na počutje ter samozaupanje vase in v lastne 

zmožnosti 

Tabela 18 zajema trditve, ki ugotavljajo vpliv gibalnih aktivnosti na splošno počutje in 

samozaupanje dolgotrajno bolnih mladostnikov. 

Tabela 18: Vpliv gibalne aktivnosti na počutje in samozaupanje. 

Trditev M SD 

Športne aktivnosti so mi pomagale, da sem bolj sproščen in se bolje 

počutim. 
2,6 0,63 

Po športnem dnevu bolj zaupam vase in v svoje zmožnosti. 2,3 0,83 

Dolgotrajno bolni mladostniki so ocenili, da je športni dan pozitivno vplival na njihovo 

počutje, samozaupanje in samopodobo. Izrazili so visoko strinjanje s trditvijo, da so po 

športnem dnevu bolj sproščeni, ter delno strinjanje s trditvijo, da po športnem dnevu bolj 

zaupajo vase in v svoje zmožnosti. I. Filipušić (2014) navaja, da se pri hospitaliziranih 

otrocih in mladostnikih pogosteje pojavljajo različne psihosomatske težave, ki otežujejo 

proces zdravljenja ter splošno počutje dolgotrajno bolnih otrok in mladostnikov. Odgovori 

anketirancev potrjujejo številna teoretična spoznanja tujih avtorjev (Braam, idr., 2010; 

Miller in Kaitz, 2015; Filipušić, idr., 2014; Der Fang, idr., 2013; Horga, 2003), ki navajajo, 

da lahko z gibalnim treningom izboljšamo telesno pripravljenost hospitaliziranih otrok ter 

lajšamo čustvene in vedenjske težave, ki se v času hospitalizacije in zdravljenja bolezni 

pojavijo.  

10.2.3.4 Primernost gibalnih aktivnosti zdravstvenemu stanju 

Tabela 19 vsebuje trditve, ki se nanašajo na vključevanje dolgotrajno bolnih mladostnikov 

v proces načrtovanja gibalnih aktivnosti, na njihovo uspešnost in vpliv bolezni na izvedbo 

gibalnih vaj.  
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Tabela 19: Primernost gibalnih aktivnosti. 

Trditev M SD 

Sodeloval/-a sem pri izboru gibalnih aktivnosti, ki sem jih izvajal/-a na 

športnem dnevu. 

2,2 0,74 

Pri športnih vajah sem bil uspešen/-na. 2,7 0,54 

Bolezen me pri športnih aktivnostih ni ovirala. 2,3 0,80 

Gibalne aktivnosti so bile ustrezno prilagojene mojemu zdravstvenemu 

stanju. 

2,6 0,69 

Anketirani dolgotrajno bolni mladostniki so izrazili delno strinjanje s primernostjo gibalnih 

vaj, izvedenih na športnem dnevu. Povsem so se strinjali, da so bile gibalne aktivnosti 

ustrezno prilagojene njihovemu zdravstvenemu stanju ter da so bili pri njih uspešni. Manjši 

delež strinjanja so izrazili ob trditvi, da so sodelovali pri izboru gibalnih aktivnosti, in pri 

trditvi, da jih bolezen pri športnih aktivnosti ni ovirala. Kar trije anketiranci so ob tej trditvi 

dodali opombo, da so zelo utrujeni. Vsi trije anketiranci so športni dan izvajali na 

kliničnem oddelku za hematologijo in onkologijo. 

10.2.3.5 Vpliv gibalnih aktivnosti na sposobnost šolskega dela 

Tabela 20 vključuje trditev, ki prikazuje vpliv gibalnih aktivnosti na zmožnost opravljanja 

šolskih obveznosti (učenje, reševanje šolskih nalog). 

Tabela 20: Vpliv gibalnih aktivnosti na sposobnost opravljanja šolskih obveznosti. 

Trditev M SD 

Po športni aktivnosti lažje opravljam šolske obveznosti (učenje, reševanje 

šolskih nalog). 
2,2 0,73 

Anketiranci so izrazili delno strinjanje s trditvijo, da gibalna aktivnost olajša opravljanje 

šolskih obveznosti, kot sta učenje in reševanje šolskih nalog. Dolgotrajno bolni 

mladostniki, ki so bili vključeni v športni dan, po gibalnih aktivnostih niso izvajali šolskih 

obveznosti, zato so z odgovorom izrazili le svoje mnenje, ne pa konkretnega izkustva.  

Zurc (2006) navaja, da z gibalno aktivnostjo zmanjšamo duševne obremenitve učenca 

oziroma dijaka, ki se posledično lažje posveti šolskim dejavnostim, ki od njega zahtevajo 

potrpežljivost, zbranost, natančnost in vztrajnost. 

O pozitivnih vplivih gibalne aktivnosti v času hospitalizacije na šolsko storilnost ter 

dosežke bi morali strokovno izobraziti bolnišnične učitelje. Z vključevanjem gibalnih vaj v 

začetni del učne ure oziroma v »aktivni gibalni odmor« lahko pripomoremo k boljši 
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osredotočenosti na učenje in večji motivaciji za nadaljnje šolsko delo. Z ohranjanjem 

telesne kondicije pa dolgotrajno bolnemu mladostniku omogočimo lažji prehod v matično 

šolo, kjer bodo šolske zahteve večje.  

10.2.3.6 Sodelovanje z drugimi učenci/dijaki na bolnišničnem šolskem oddelku 

Tabela 21 vključuje trditve, ki prikazujejo zadovoljstvo dolgotrajno bolnih mladostnikov s 

sodelovanjem oziroma tekmovanjem z drugimi učenci/dijaki na bolnišničnem šolskem 

oddelku. 

Tabela 21: Sodelovanje z drugimi učenci/dijaki na športnem dnevu. 

Trditev M SD 

Všeč mi je bilo, da sem lahko pri športnih vajah sodeloval/-a z drugimi 

učenci. 
2,6 

0,49 

Všeč mi je bilo, da sem lahko pri športnih vajah tekmoval/-a z drugimi 

učenci. 
2,2 

0,82 

Na športnem dnevu sem dobil/-a nove prijatelje. 1,7 0,86 

Mladostnikom, vključenim v športni dan bolnišnične šole, je bilo všeč, da so lahko pri 

športnih vajah sodelovali z drugimi učenci. Tekmovanje z drugimi učenci jim je bilo manj 

všeč. Pri tej trditvi lahko opazimo razliko med spoloma, saj so dečki v primerjavi z dekleti 

izrazili veliko večje zadovoljstvo s športnimi tekmovanji z drugimi učenci/dijaki na 

bolnišničnem oddelku. Najnižje strinjanje so anketiranci izrazili ob trditvi, da so na 

športnem dnevu pridobili nove prijatelje. 

V času mladostništva je sodelovanje in druženje z vrstniki izrednega pomena, še zlasti če 

je mladostnik hospitaliziran. Pomanjkanje vrstniških odnosov lahko vodi v čustvene stiske 

in povečuje ranljivost za nastanek drugih bolezni (Shaw in McCabe, 2008). Prav zato 

nabor gibalnih aktivnosti v Priročniku vključuje raznolike gibalne aktivnosti, veliko tudi 

takih, pri katerih je potrebno medvrstniško sodelovanje oziroma tekmovanje kljub 

gibalnim omejitvam dolgotrajno bolnega mladostnika oziroma prostorskim in materialnim 

omejitvam bolnišničnih oddelkov. Žal so nekateri dolgotrajno bolni mladostniki v 

izolacijskih sobah, ki vključevanja drugih mladostnikov vsaj za določen čas ne dopuščajo. 

V tem primeru gibalne igre potekajo individualno oziroma v paru. Bolnišnični učitelj pa 

poskuša socialne interakcije z vrstniki razvijati na drugačen način (lahko kot športno 

tekmovanje oziroma sodelovanje med bolniškimi sobami). 
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Odgovori dolgotrajno bolnih mladostnikov na posamezne trditve o športu in športnem 

dnevu so zbrani in grafično prikazani v Grafu 5 ter Grafu 6. 

Graf 5: Povprečne vrednosti strinjanja dolgotrajno bolnih mladostnikov s trditvami o 

športu in športnem dnevu. 
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16. Gibalne aktivnosti bi morale biti bolj prilagojene mojemu

zdravstvenemu stanju.

9. Na športnem dnevu sem dobil/-a nove prijatelje.

6. Športne igre in aktivnosti želim izvajati vsak dan.

2. Sodeloval/-a sem pri izboru gibalnih aktivnosti, ki sem jih

izvajal /-a na športnem dnevu.

8. Všeč mi je bilo, da sem lahko pri športnih vajah tekmoval/-

a z drugimi učenci.

11. Po športni aktivnosti lažje opravljam šolske obveznosti

(učenje, reševanje šolskih nalog).

12. Po športnem dnevu bolj zaupam vase in v svoje

zmožnosti.

15. Bolezen me pri športnih aktivnostih ni ovirala.

5. V bolnišnični šoli bi lahko večkrat imeli športni dan.

4. Gibalne vaje, ki sem jih na športnem dnevu izvajal/-a, so

mi bile všeč.

7. Všeč mi je bilo, da sem lahko pri športnih vajah

sodeloval/-a z drugimi učenci.

10.  Športne aktivnosti so mi pomagale, da sem bolj

sproščen/-a in se bolje počutim.

14. Pri športnih vajah sem bil/-a uspešen/-a.

1. Rad/-a se ukvarjam s športom.

3. S športnim dnem se zadovoljen/-a.

13. Šport pozitivno vpliva na moje zdravje.
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Graf 6: Strukturni prikaz strinjanja anketiranih dolgotrajno bolnih mladostnikov s 

trditvami o športu in športnem dnevu. 
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10.3 Rezultati in interpretacija odgovorov bolnišničnih učiteljev 

10.3.1 Organizacija športnih dni v bolnišničnih šolskih oddelkih po Sloveniji 

Področje organizacije športnih dni v bolnišničnih šolskih oddelkih po Sloveniji smo 

preverjali z zaprtim vprašanjem: »Ali v bolnišnični šoli organizirate športne dneve?« ter s 

polodprtim vprašanjem: »Ali v športni dan vključite vse učence/dijake?« Anketirani 

bolnišnični učitelji so obkrožili ustrezne odgovore oziroma pri polodprtem vprašanju 

odgovor dodali.  

Na prvo vprašanje (Ali v bolnišnični šoli organizirate športne dneve?) je velik delež 

bolnišničnih učiteljev, tj. 75, 0% anketiranih, odgovoril, da v bolnišnični šoli organizirajo 

športne dneve.  

Graf 7: Delež bolnišničnih učiteljev, ki organizirajo športne dneve v okviru bolnišnične 

šole. 

Na vprašanje »Ali v športni dan vključite vse učence/dijake?« je 37,5 % anketiranih 

odgovorilo, da vključijo vse učence/dijake oziroma samo učence/dijake, ki jim zdravstveno 

stanje dopušča gibalno aktivnost. Manjši delež bolnišničnih učiteljev (18,8 % anketiranih) 

je odgovoril, da vključijo samo tiste učence/dijake, ki si športni dan želijo. Nihče izmed 

anketirancev (0,0 % anketiranih) iz športnega dne ne izključuje dolgotrajno bolnih 

učencev/mladostnikov, ki so vezani na bolniško posteljo, kar pomeni, da želijo športne 

dneve prilagoditi vsem učencem/dijakom ne glede na gibalne oziroma zdravstvene ovire. 

Uresničujejo torej osnovno pravico hospitaliziranih otrok in mladostnikov do igre in 

rekreacije v skladu s starostjo in zdravstvenim stanjem (EACH, 2002). Der Fang in 

sodelavci (2013) so ugotovili, da vsi dolgotrajno bolni otroci potrebujejo njihovemu 

zdravstvenemu stanju prilagojeno gibalno aktivnost, kajti izboljša fizično sposobnost, 

zmanjšuje utrujenost in stranske učinke zdravljenja. Primerno telesno aktivnost bi moral 

bolnišnični tim sistematično in skrbno izbrati za vsakega učenca tako, da ga za gibanje 

ustrezno motivira in spodbudi k pogostejši telesni aktivnosti. 

75,0 %

25,0 %

Ali v bolnišnični šoli organizirate športne dneve?

Da Ne



 

 69     

Graf 8: Vključevanje dolgotrajno bolnih učencev/dijakov v športni dan. 

10.3.1.1 Gibalne dejavnosti, ki jih bolnišnični učitelji izvajajo na bolniški postelji  

Na odprto vprašanje »Katere gibalne dejavnosti običajno izvajate z učenci/dijaki, ki so 

zaradi bolezni oziroma zdravljenja omejeni na gibanje na bolniški postelji?« so bolnišnični 

učitelji odgovarjali zelo raznoliko. Seznam odgovorov prikazuje spodnja tabela (Tabela 

22).  

Največ anketiranih bolnišničnih učiteljev je odgovorilo, da z učenci/dijaki na bolniški 

postelji izvajajo različne namizne igre (50,0 % anketiranih) in igre z žogo, kot so 

prilagojen met na koš, pikado, balinanje, podiranje kegljev (43,8 % anketiranih). Temu 

sledijo igre z baloni (25,0 % anketiranih), vaje sproščanja ob glasbi (25,0 % anketiranih), 

glasbeno-gibalne dejavnosti (18,8 % anketiranih) ter igre na papirju (18,8 % anketiranih). 

Posamezni bolnišnični učitelji so zapisali, da izvajajo tudi igre za razvoj fine motorike, 

vaje za moč, vaje razgibavanja in igre, ki se lahko izvajajo sede. Dobili smo le en odgovor 

(6,3 % anketiranih), da gibalnih aktivnosti ne izvajajo, ker imajo otroci predpisano 

mirovanje. 

Odgovori bolnišničnih učiteljev so potrdili naša pričakovanja, da se pri športni vzgoji 

poslužujejo iger, gibalnih aktivnosti, ki so splošno znane ter ne zahtevajo veliko 

predhodnega načrtovanja in priprav. Zapisane gibalne aktivnosti omogočajo, da se 

dolgotrajno bolan učenec/dijak sprosti ter predvsem zabava. Z obogatenim naborom 

gibalnih aktivnosti, zbranim v Priročniku gibalnih aktivnosti za mladostnike v bolnišnični 

šoli, smo želeli bolnišničnim učiteljem ponuditi širši nabor različnih gibalnih iger in 

aktivnosti s poudarkom na gibalnih igrah, ki jih je mogoče individualno prilagajati 

zdravstvenemu stanju posameznika. Zbrane gibalne aktivnosti omogočajo večjo gibalno 

0,0 %

6,3 %

18,8 %

37,5 %

37,5 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 %

Vključimo samo učence/dijake, ki se lahko prosto gibajo.
Učencev/dijakov, ki so vezani na bolniško posteljo, v športni
dan ne vključujemo.

Drugo.

Vključimo samo učence/dijake, ki si športni dan želijo.

Da, vključimo vse učence/dijake.

Vključimo samo učence/dijake, ki jim zdravstveno stanje
dopušča gibalno aktivnost.

Ali v športni dan vključite vse učence/dijake?
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aktivnost dolgotrajno bolnim učencem oziroma mladostnikom, ki so vezani na bolniško 

posteljo. 

Tabela 22: Frekvenčni in strukturni prikaz gibalnih dejavnosti, ki jih bolnišnični učitelji 

izvajajo z dolgotrajno bolnimi učenci/dijaki na bolniški postelji. 

Katere gibalne dejavnosti običajno izvajate z učenci/dijaki, ki so omejeni na 

gibanje na bolniški postelji? 

 Odgovori Odstotek 

anketiranih 
N Odstotek 

odgovorov 

Namizne igre. 8 22,2 % 50,0 % 

Igre z žogo (prilagojen met na koš, pikado, 

balinanje, podiranje kegljev). 
7 19,4 % 43,8 % 

Vaje sproščanja ob glasbi. 4 11,1 % 25,0 % 

Igre z baloni. 4 11,1 % 25,0 % 

Glasbeno-gibalne dejavnosti. 3 8,3 % 18,8 % 

Igre na papirju. 3 8,3 % 18,8 % 

Različne igre, ki jih lahko izvajajo sede. 2 5,5 % 12,5 % 

Igre za razvoj fine motorike. 1 2,7 % 6,3 % 

Vaje za moč. 1 2,7 % 6,3 % 

Vaje razgibavanja. 1 2,7 % 6,3 % 

Gibalnih aktivnosti ne izvajamo, ker imajo otroci 

predpisano mirovanje. 
1 2,7 % 6,3 % 

10.3.2 Pogostost vključevanja gibalnih dejavnosti v pouk bolnišnične šole 

Področje pogostosti vključevanja gibalnih dejavnosti v pouk bolnišnične šole smo raziskali 

s pomočjo treh polodprtih vprašanj: »Kako pogosto vključujete terapevtske gibalne 

dejavnosti v pouk? Kako pogosto vključujete gibalne dejavnosti v pouk, če so učenci/dijaki 

omejeni na gibanje na bolniški postelji? V kateri del učne ure vključujete gibalne 

dejavnosti?« Anketirani so obkrožili ustrezne odgovore oziroma po potrebi dodali tudi 

svoje. Odgovore prikazuje Graf 9. 
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Graf 9: Delež pogostosti vključevanja gibalnih dejavnosti v pouk. 

Na vprašanje »Kako pogosto vključujete terapevtske gibalne dejavnosti v pouk?« je 

polovica anketiranih bolnišničnih učiteljev (50,0 % anketiranih) odgovorila, da vključujejo 

gibalne aktivnosti v svoj pouk pogosto, vendar ne vsako šolsko uro. Četrtina bolnišničnih 

učiteljev (25,0 % anketiranih) je svoj odgovor podala v odgovoru »drugo«, njihovi 

odgovori so zbrani v Tabeli 23. Izpostavili so, da gibalne aktivnosti vključujejo po potrebi, 

še posebej takrat, ko začutijo nemirnost šolarjev oziroma šolarji sami izrazijo željo po 

gibalnih igrah. V individualne učne ure s starejšimi učenci in mladostniki ne vključujejo 

gibalnih aktivnosti oziroma upoštevajo njihove želje. Manjši delež (18,8 % anketiranih) 

bolnišničnih učiteljev vključuje gibalne aktivnosti enkrat do trikrat na mesec oziroma 

nikoli (6,3 % anketiranih). 

Tabela 23: Frekvenčni in strukturni prikaz odgovorov anketirancev na odgovor Drugo. 

Drugo: 

 N F % 

Enkrat na teden, lahko tudi večkrat, če zaznam nemirnost šolarjev in 

jim zdravstveno stanje gibanje dopušča. 
1 6,3 % 

Glede na interes in zmožnost gibanja otrok/mladostnikov. 1 6,3 % 

2-/3-krat na teden oziroma po potrebi. 1 6,3 % 

Z učenci od 1. do 5. razreda zelo pogosto, pri učencih od 6. do 9. 

razreda imam individualno učno pomoč in ne vključujem gibalnih 

dejavnosti v pouk. Srednješolci sodelujejo pri športnih dneh glede 

na njihovo željo in zdravstveno počutje. 

1 6,3 % 
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Enkrat do nekajkrat na leto.

Nikoli.

Enkrat do trikrat na mesec.
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Kako pogosto vključujete terapevtske gibalne dejavnosti v pouk?



 

 72     

Pri dolgotrajno bolnih učencih in mladostnikih, ki so omejeni na gibanje na bolniški 

postelji, bolnišnični učitelji manj pogosto vključujejo gibalne aktivnosti v pouk. Na 

vprašanje »Kako pogosto vključujete gibalne dejavnosti v pouk, če so učenci/dijaki 

omejeni na gibanje na bolniški postelji?« je 43,8 % anketiranih bolnišničnih učiteljev 

podalo svoj odgovor pod možnost »drugo« (Tabela 24), saj gibalne aktivnosti vključujejo 

po potrebi ter glede na zdravstveno stanje in interese dolgotrajno bolnega učenca oziroma 

dijaka. Četrtina (25,0 % anketiranih) bolnišničnih učiteljev vključuje gibalne aktivnosti v 

pouk pogosto, vendar ne vsako šolsko uro, 12,5 % anketiranih pa enkrat do trikrat na 

mesec oziroma nekajkrat na leto. 

Graf 10: Delež pogostosti vključevanja gibalnih dejavnosti v pouk učencev/dijakov, ki so 

omejeni na gibanje na bolniški postelji. 

Tabela 24: Frekvenčni prikaz odgovorov anketirancev na odgovor Drugo. 

Drugo: 

 N 

Enkrat na teden, lahko tudi večkrat, če zaznam nemirnost šolarjem in jim 

zdravstveno stanje gibanje dopušča. 

2 

Glede na presojo in potrebe posameznega učenca. 2 

Odvisno od otroka/mladostnika in njegove zmožnosti ter interes. 2 

Odgovori bolnišničnih učiteljev kažejo, da v individualne učne ure vključujejo premalo 

gibalnih aktivnosti, še posebej če so dolgotrajno bolni učenci in mladostniki zaradi bolezni 

gibalno omejeni na bolniško posteljo. S. Horga (2003) priporoča zmerno intenzivnost 

telesne vadbe najmanj trikrat tedensko vsaj 20 minut. Še posebej se priporoča redna in 
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trajna gibalna aktivnost pri dolgotrajno bolnih mladostnikih, pri katerih želimo doseči 

spremembe razpoloženja in sprostitev. Psihični učinki telesne vadbe, ki ni redna in trajna, 

se hitro izgubijo. 

Anketirani bolnišnični učitelji redkeje vključujejo gibalne aktivnosti tudi v individualne 

učne ure z dolgotrajno bolnimi mladostniki. Za mladostnike je značilno, da nimajo 

zanimanja za gibanje, vendar pa lahko prav z raznoliko, kakovostno in individualno 

prilagojeno telesno aktivnostjo ublažimo negativne dejavnike mladostništva in vplivamo 

na njihov telesni, socialno-emocionalni ter kognitivni razvoj (Miller in Kaitz, 2015). 

Z zadnjim polodprtim vprašanjem smo preverjali, v kateri del šolske ure bolnišnični 

učitelji najpogosteje vključujejo gibalne aktivnosti. Ugotovili smo, da najpogosteje gibalne 

aktivnosti vključujejo v zaključni del učne ure (50,0 % anketiranih), manjši odstotek (25,0 

% anketiranih) bolnišničnih učiteljev v osrednji del učne ure, najredkeje (18,8 % 

anketiranih) pa vključujejo gibalne aktivnosti v uvodni del učne ure. Škof (2010) navaja, 

da s telesno dejavnostjo okrepimo telo, da postane odpornejše na stresne preizkušnje, 

zmanjšajo se duševne napetosti, vzpostavlja se notranje ravnovesje. Po telesni aktivnosti je 

telo sproščeno in pripravljeno za nove šolske izzive, ki zahtevajo večjo mero pozornosti in 

vztrajnosti. Prav zato je priporočljivo intenzivnejše gibalne vaje izvajati v uvodnem 

oziroma osrednjem delu učne ure, da se dolgotrajno bolan učenec oziroma dijak telesno 

sprosti in pripravi na nadaljnje šolsko delo. V zaključni del učne ure lahko vključimo 

gibalne aktivnosti, ki dolgotrajno bolnega učenca umirijo in so manj telesno zahtevne, kot 

so npr. različne sprostitvene vaje oziroma vaje razgibavanja. 

Graf 11: Vključevanje gibalnih dejavnosti v posamezni del učne ure. 
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10.3.3 Načrtovanje gibalnih dejavnosti 

Področje načrtovanja gibalnih dejavnosti smo preverjali z zaprtim vprašanjem: »Kako 

načrtujete/izbirate gibalne aktivnosti za posameznega mladostnika?« ter dvema 

polodprtima vprašanjema: »Katere dejavnike morate upoštevati pri načrtovanju gibalnih 

dejavnosti za dolgotrajno bolne mladostnike?« in »S kakšnimi težavami se soočate pri 

načrtovanju oziroma izbiri gibalnih aktivnosti za dolgotrajno bolne mladostnike, ki so 

omejeni na gibanje na bolniški postelji?« Rezultati so predstavljeni po posameznih 

vprašanjih v naslednjih treh podpoglavjih. 

10.3.3.1 Timsko sodelovanje pri načrtovanju gibalnih dejavnosti 

Na vprašanje »Kako načrtujete/izbirate gibalne aktivnosti za posameznega mladostnika?« 

so anketirani bolnišnični učitelji najpogosteje odgovorili, da načrtujejo gibalne aktivnosti 

skupaj z mladostnikom (81,3 % anketiranih). Manjši delež bolnišničnih učiteljev (56,3 % 

anketiranih) pri načrtovanju sodeluje z ostalimi učitelji v bolnišnični šoli oziroma skupaj z 

zdravniškim osebjem (50,0 % anketiranih). S starši dolgotrajno bolnih otrok/mladostnikov 

ter z učitelji športne vzgoje pri izbiri gibalnih aktivnosti ne sodelujejo pogosto. 

Tabela 25: Načrtovanje gibalnih aktivnosti. 

Kako načrtujete/izbirate gibalne aktivnosti za posameznega mladostnika? 

 Odgovori Odstotek 

anketiranih 
N Odstotek 

odgovorov 

Skupaj z mladostnikom. 13 41,9 % 81,3 % 

Skupaj z ostalimi učitelji v bolnišnični šoli. 9 29,0 % 56,3 % 

Skupaj z zdravniškim osebjem. 8 25,8 % 50,0 % 

Skupaj s starši. 1 3,2 % 6,3 % 

Skupaj z učitelji športne vzgoje. 0 0,0 % 0,0 % 

Odgovori bolnišničnih učiteljev so le delno pričakovani, saj preseneča relativno nizek 

delež anketiranih, ki pri načrtovanju gibalnih aktivnosti sodeluje z zdravniškim osebjem. 

Zagotovo je pri načrtovanju gibalnih dejavnosti pomembno upoštevanje individualnih 

potreb in želja dolgotrajno bolnega učenca/dijaka še posebej v času mladostništva, ko 

postaja samostojen in mora biti aktiven partner pri skrbi za svoje zdravje (Braconnier, 

2001). Škof (2010) navaja, da morajo gibalne aktivnosti dolgotrajno bolnemu mladostniku 

predstavljati izziv, zato je pomembno, da jih izbira sam in je pri tem uspešen. Pri 
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načrtovanju gibalnih aktivnosti pa moramo poleg mnenj in želja mladostnika nujno 

upoštevati tudi ostale pomembne/ključne dejavnike, kot so trenutno zdravstveno stanje 

bolnika, stranski učinki terapij, psihofizična kondicija, učni načrt itd. Potrebne informacije 

lahko pridobimo le z uspešnim timskim sodelovanjem celotnega bolnišničnega tima. 

Medsebojna izmenjava izkušenj bolnišničnih učiteljev in medicinsko mnenje zdravniškega 

osebja sta ključna za uspešno izbiro gibalnih dejavnosti oziroma pripravo športnih dni 

(Kiswarday, 2011). 

10.3.3.2 Dejavniki, ki vplivajo na izbor gibalnih dejavnosti 

Analiza odgovorov na vprašanje »Katere dejavnike morate upoštevati pri načrtovanju 

gibalnih dejavnosti za dolgotrajno bolne mladostnike?« kaže, da bolnišnični učitelji pri 

načrtovanju gibalnih aktivnosti najpogosteje (100,0 % anketiranih) upoštevajo psihofizično 

počutje mladostnika, vrsto njegove dolgotrajne bolezni (81,3 % anketiranih), vpliv 

medicinskih terapij (75,0 % anketiranih) ter prostorske pogoje (62,5 % anketiranih). 

Manjši delež anketiranih (37,5 % anketiranih) omenja dolžino hospitalizacije in materialne 

pogoje. Odgovori bolnišničnih učiteljev kažejo, da na prvo mesto postavljajo dolgotrajno 

bolnega mladostnika ter njegove gibalne zmožnosti in zdravstvene potrebe.  

Tabela 26: Dejavniki, ki vplivajo na izbor gibalnih dejavnosti.  

Katere dejavnike morate upoštevati pri načrtovanju gibalnih dejavnosti za 

dolgotrajno bolne mladostnike? 

 Odgovori Odstotek 

anketiranih 
 N Odstotek 

odgovorov 

Psihofizično počutje mladostnika. 16 24,6 % 100,0 % 

Vrsta dolgotrajne bolezni mladostnika. 13 20,0 % 81,3 % 

Vpliv medicinskih terapij. 12 18,5 % 75,0 % 

Prostorski pogoji. 10 15,4 % 62,5 % 

Dolžina hospitalizacije. 6 9,2 % 37,5 % 

Materialni pogoji. 6 9,2 % 37,5 % 

Drugo: Želje mladostnikov. 2 3,1 % 12,5 % 
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10.3.3.3 Težave pri načrtovanju/izbiri gibalnih aktivnosti 

Rezultati raziskave kažejo, da se bolnišnični učitelji pri načrtovanju gibalnih aktivnosti za 

dolgotrajno bolne mladostnike, ki so omejeni na gibanje na bolniški postelji, najpogosteje 

soočajo z naslednjimi težavami:  

 neustrezni prostorski pogoji za izvedbo gibalnih aktivnosti (50,0 % anketiranih); 

 zdravstveno stanje učencev/dijakov gibalne aktivnosti ne dopušča (50,0 % 

anketiranih). 

Izpostavili so tudi problem nizke motivacije učencev/dijakov za sodelovanje v športnih 

aktivnostih (31,3 % anketiranih) in skromen nabor gibalnih aktivnosti, primernih za 

omenjeno populacijo (18,8 % anketiranih) (Tabela 27).  

Tabela 27: Težave pri načrtovanju gibalnih dejavnosti. 

S kakšnimi težavami se soočate pri načrtovanju oziroma izbiri gibalnih aktivnosti 

za dolgotrajno bolne mladostnike, ki so omejeni na gibanje na bolniški postelji? 

 Odgovori Odstotek 

anketiranih 
N Odstotek 

odgovorov 

Neustrezni prostorski pogoji za izvedbo gibalnih 

aktivnosti. 
8 27,6 % 50,0 % 

Zdravstveno stanje učencev/dijakov gibalne 

aktivnosti ne dopušča. 
8 27,6 % 50,0 % 

Nizka motivacija učencev/dijakov za sodelovanje v 

športnih aktivnostih. 
5 17,2 % 31,3 % 

Drugo: 5 17,2 % 31,3 % 

 Samo razgibavanje prstov. 1 6,3 % 6,3 % 

 Težko se ustvari skupina, individualna gibalna 

aktivnosti pa ni tako zanimiva. 
1 6,3 % 6,3 % 

 Nimamo takih učencev. 2 12,5 % 12,5 % 

Skromen nabor primernih gibalnih aktivnosti. 3 10,3 % 18,8 % 

10.3.4 Mnenje bolnišničnih učiteljev o prilagojenih gibalnih aktivnostih v bolnišnični 

šoli 

V sledečem sklopu vprašanj smo ugotavljali strinjanje bolnišničnih učiteljev s 

posameznimi trditvami o prilagojeni gibalnih aktivnosti. Preverjali smo mnenje o vplivu 

gibalnih aktivnosti na počutje, zdravstveno stanje ter na zmožnost šolskega dela 
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dolgotrajno bolnih mladostnikov po telesni aktivnosti in njihovi motivaciji za gibalno 

aktivnost. Anketiranci so na lestvici Likertovega tipa (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 – se delno strinjam, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam) označili, v 

kolikšni meri se s posamezno trditvijo strinjajo. Rezultati so zbrani v analitičnih tabelah po 

posameznih sklopih trditev, kjer je poleg trditve prikazana aritmetična sredina odgovorov 

in standardni odklon za merjene spremenljivke. 

10.3.4.1 Mnenje bolnišničnih učiteljev o vplivu gibalne aktivnosti na psiho-

emocionalno počutje dolgotrajno bolnih mladostnikov 

Tabela 28 zajema trditve, izpeljane iz splošnega mnenja bolnišničnih učiteljev o vplivu 

prilagojene športne aktivnosti na mladostnikovo počutje, na sproščanje napetosti in stresa, 

na izboljšanje samopodobe in samozaupanja ter na boljšo čustveno stabilnost mladostnika. 

Tabela 28: Vpliv gibalne aktivnosti na psiho-emocionalno počutje dolgotrajno bolnih 

mladostnikov. 

Trditev M SD 

Prilagojena športna aktivnost pozitivno vpliva na mladostnikovo počutje. 4,4 0,72 

Prilagojena športna aktivnost mladostniku pomaga pri sproščanju 

napetosti, stresa. 
4,4 0,73 

Prilagojena športna aktivnost mladostniku pomaga izboljšati 

samopodobo, samozaupanje. 
4,1 1,02 

Gibalne aktivnosti vplivajo na boljšo čustveno stabilnost mladostnika. 4,1 0,77 

Bolnišnični učitelji so izrazili splošno strinjanje s trditvami, da prilagojena gibalna 

aktivnost pozitivno vpliva na psiho-emocionalno počutje dolgotrajno bolnih mladostnikov 

(povprečna ocena 4,3). Večje strinjanje (povprečna ocena 4,4) so izrazili pri trditvah, da 

prilagojena športna aktivnost pozitivno vpliva na mladostnikovo počutje ter mu pomaga pri 

sproščanju napetosti in stresa. Nekoliko manjše strinjanje (povprečna ocena 4,1) pa so 

izrazili pri trditvah, da prilagojena športna aktivnost mladostniku pomaga izboljšati 

samopodobo in samozaupanje ter vpliva na boljšo čustveno stabilnost dolgotrajno bolnega 

mladostnika. 

10.3.4.2 Mnenje bolnišničnih učiteljev o vplivu gibalne aktivnosti na zdravstveno 

stanje dolgotrajno bolnih mladostnikov 

Tabela 29 zajema trditve, izpeljane iz splošnega mnenja bolnišničnih učiteljev o vplivu 

prilagojene gibalne aktivnosti na zdravstveno stanje dolgotrajno bolnih mladostnikov ter 

vplivu na uspešnost medicinskih postopkov. 



 

 78     

Tabela 29: Vpliv gibalne aktivnosti na zdravstveno stanje dolgotrajno bolnih 

mladostnikov. 

Trditev M SD 

Prilagojena športna aktivnost pozitivno vpliva na mladostnikovo 

zdravstveno stanje. 
4,0 1,03 

Prilagojena športna aktivnost v času zdravljenja pripomore k uspehu 

medicinskih postopkov. 
3,4 0,81 

Rezultati kažejo, da se bolnišnični učitelji v splošnem strinjajo, da prilagojena gibalna 

aktivnost pozitivno vpliva na zdravstveno stanje mladostnikov (povprečna ocena 3,7). 

Strinjajo se (povprečna ocena 4,0), da prilagojena športna aktivnosti pozitivno vpliva na 

mladostnikovo zdravstveno stanje. Delno pa se strinjajo (povprečna ocena 3,4) s trditvijo, 

da prilagojena športna aktivnost v času zdravljenja pripomore k uspehu medicinskih 

postopkov. 

10.3.4.3 Mnenje bolnišničnih učiteljev o vplivu gibalne aktivnosti na šolske 

dosežke dolgotrajno bolnih mladostnikov 

Tabela 30 zajema trditve, oblikovane iz splošnega mnenja bolnišničnih učiteljev o 

potrebnosti prilagojene gibalne aktivnosti v bolnišnični šoli, o njenem vplivu na 

mladostnikov kognitivni razvoj, na izboljšanje pozornosti, koncentracije in motivacije za 

šolsko delo ter pozitivnem vplivu telesne vadbe na doseganje vzgojno-izobraževalnih 

ciljev. 

Tabela 30: Vpliv gibalne aktivnosti na šolske dosežke dolgotrajno bolnih mladostnikov. 

Trditev M SD 

Prilagojena športna aktivnost pozitivno vpliva na mladostnikov kognitivni 

razvoj. 
4,3 0,70 

Gibalne aktivnosti izboljšajo mladostnikovo pozornost, koncentracijo in 

motivacijo za šolsko delo. 
4,1 0,81 

Prilagojena športna aktivnost je za mladostnike v bolnišnični šoli 

potrebna. 
4,0 1,21 

Terapevtske gibalne aktivnosti je nujno potrebno vključevati v učni 

proces, če želimo doseči zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje. 
3,4 1,02 

Bolnišnični učitelji so izrazili strinjanje (povprečna vrednost 4,0) s trditvijo, da prilagojena 

gibalna aktivnost pozitivno vpliva na šolske dosežke dolgotrajno bolnih mladostnikov. 

Največje strinjanje (povprečna vrednost 4,3) so izrazili pri trditvi, da gibanje pozitivno 

vpliva na mladostnikov kognitivni razvoj. Strinjajo se (povprečna vrednost 4,1), da z 



 

 79     

gibanjem lahko izboljšamo mladostnikovo pozornost, koncentracijo in motivacijo za 

šolsko delo ter da je prilagojena športna aktivnost za dolgotrajno bolne mladostnike v 

bolnišnični šoli potrebna (povprečna vrednost 4,0). Le delno pa se strinjajo (povprečna 

vrednost 3,4) s trditvijo, da je terapevtske gibalne aktivnosti potrebno nujno vključevati v 

učni proces, če želimo doseči zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje. 

10.3.4.4 Mnenje bolnišničnih učiteljev o vplivu gibalne aktivnosti na socialne 

interakcije med dolgotrajno bolnimi mladostniki 

Tabela 31 zajema eno trditev, ki meri splošno mnenje bolnišničnih učiteljev o vplivu 

gibalne aktivnosti na pridobivanje veščin kooperativnosti pri dolgotrajno bolnih 

mladostnikih. 

Tabela 31: Vpliv gibalne aktivnosti na socialne interakcije med dolgotrajno bolnimi 

mladostniki. 

Trditev M SD 

Gibalne aktivnosti pomagajo mladostniku pri pridobivanju veščin 

kooperativnosti. 
4,1 0,81 

Bolnišnični učitelji so izrazili strinjanje (povprečna vrednost 4,1) s trditvijo, da gibalne 

aktivnosti pomagajo mladostniku pri pridobivanju veščin kooperativnosti. 

10.3.4.5 Mnenje bolnišničnih učiteljev o vplivu gibalne aktivnosti na zapolnitev 

prostega časa dolgotrajno bolnih mladostnikov v času hospitalizacije 

Tabela 32 vključuje trditev, ki meri mnenje bolnišničnih učiteljev o vplivu gibalne 

aktivnosti na zapolnitev prostega časa dolgotrajno bolnih mladostnikov. 

Tabela 32: Vpliv gibalne aktivnosti na zapolnitev prostega časa dolgotrajno bolnih 

mladostnikov. 

Trditev M SD 

Prilagojena športna aktivnost je dobra terapevtska aktivnost, s katero 

lahko zapolnimo prosti čas mladostnikov, ki so hospitalizirani. 
4,2 0,66 

Rezultati kažejo, da se bolnišnični učitelji strinjajo (povprečna vrednost 4,2) s trditvijo, da 

gibalne aktivnosti vplivajo na zapolnitev prostega časa hospitaliziranih mladostnikov.  

10.3.4.6 Mnenje bolnišničnih učiteljev o motivaciji dolgotrajno bolnih 

mladostnikov za gibalno aktivnost 

Tabela 33 vključuje trditev, ki meri mnenje bolnišničnih učiteljev o motivaciji dolgotrajno 

bolnih mladostnikov v bolnišnični šoli za gibalno aktivnost. 
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Tabela 33: Motivacija dolgotrajno bolnih mladostnikov za gibalno aktivnost. 

Trditev M SD 

Mladostniki v bolnišnični šoli radi izvajajo gibalne aktivnosti. 3,4 0,96 

Bolnišnični učitelji so izrazili delno strinjanje (povprečna ocena 3,4) s trditvijo, da 

dolgotrajno bolni mladostniki v bolnišnični šoli radi izvajajo gibalne aktivnosti. 

10.3.4.7 Povzetek mnenj bolnišničnih učiteljev o prilagojeni gibalni aktivnosti v 

bolnišnični šoli 

Bolnišnični učitelji so v večini izrazili strinjanje, da ima gibalna aktivnost v bolnišnični 

šoli pozitivne vplive na psiho-emocionalno počutje, zdravstveno stanje, šolske dosežke in 

socialne interakcije dolgotrajno bolnih mladostnikov. Anketirani se zavedajo, da je gibalna 

aktivnost nenadomestljiva terapevtska dejavnost, s katero lahko dolgotrajno bolnemu 

mladostniku negativne misli, povezane z boleznijo, preusmerimo na aktivnosti, ki v njem 

spodbujajo občutek moči za nadaljnje vztrajanje pri premagovanju bolezni (Trnavčevič, 

1993). Polovica bolnišničnih učiteljev (50,0 % anketiranih) se povsem strinja, da gibalna 

aktivnost pozitivno vpliva na mladostnikovo počutje in jo je v bolnišnični šoli potrebno 

izvajati. Še večji delež (56,3 % anketiranih) se povsem strinja s trditvijo, da prilagojena 

športna aktivnost mladostniku pomaga pri sproščanju napetosti in stresa. Heimer in Relac 

(2003) prav tako dokazujeta, da ima športna rekreacija psihoterapevtske učinke, saj vpliva 

na izboljšanje samopodobe in sprejemanje samega sebe, kar je pri dolgotrajno bolnih 

mladostnikih ključnega pomena za uspešno ozdravitev in rehabilitacijo. 

Najbolj razpršeni odgovori so bili podani pri trditvi: »Terapevtske gibalne aktivnosti je 

nujno potrebno vključevati v učni proces, če želimo doseči zastavljene vzgojno-

izobraževalne cilje.« Polovica bolnišničnih učiteljev (50,0 % anketiranih) se s trditvijo le 

delno strinja, oziroma kar 18,8 % anketiranih se s trditvijo ne strinja oziroma sploh ne 

strinja. S. Brezničar (1993) navaja, da z vključevanjem terapevtskih dejavnosti dosegamo 

širok spekter ciljev (na socialnem, emocionalnem in kognitivnem področju), ki so tesno 

povezani tudi z učenčevo šolsko uspešnostjo. Njihov namen je motivirati učence za dosego 

izobraževalnih ciljev. Zurc (2008) v svoji raziskavi dokazuje statistično pomembno 

povezanost med gibalno aktivnostjo in zmožnostjo pridobivanja novega znanja. Telesna 

sproščenost, ki jo pridobimo z redno telesno aktivnostjo, omogoča lažje opravljanje šolskih 

dejavnosti, ki zahtevajo potrpežljivost, vztrajnost in pozornost, saj neposredno deluje na 

centralno živčevje, ki je odgovorno za kognitivno delovanje (Škof, 2010).  
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Neusklajenost odgovorov bolnišničnih učiteljev se je pokazala tudi pri analizi trditve: 

»Mladostniki v bolnišnični šoli radi izvajajo gibalne aktivnosti«. K raznolikim odgovorom 

zagotovo pripomore različna populacija dolgotrajno bolnih učencev in mladostnikov, s 

katero se bolnišnični učitelji srečujejo, ter njihova zmožnost gibalne aktivnosti. Dokazano 

pa je (Horga, 2003), da z gibalno aktivnostjo dosežemo zanesljivejše rezultate takrat, ko je 

mladostnik zanjo motiviran. Bolnišnični učitelji morajo zato mladostnikom dopustiti 

samostojno izbiro sproščujočih gibalnih aktivnosti ter omogočiti, da z njimi razvijajo 

občutek moči in uspešnosti. 

Visok delež strinjanja (62,5 % anketiranih) so bolnišnični učitelji izrazili tudi ob trditvi, da 

prilagojena športna aktivnost v času zdravljenja pripomore k uspehu medicinskih 

postopkov. Tudi tuje raziskave (Heimer in Relac, 2003; Reiner in Sellhorst, 2013; Sučić, 

2003; Williams in Stevens; 2012; Škof, 2010; Der Fang idr., 2013; Thune, 2010) 

dokazujejo, da vključevanje prilagojene telesne aktivnosti v času zdravljenja različnih 

kroničnih bolezni zmanjša stranske učinke zdravljenja in pripomore h kvalitetnejšemu 

procesu rehabilitacije. 

V Tabeli 34 so prikazane vse trditve o prilagojeni gibalni aktivnosti in odgovori 

bolnišničnih učiteljev za posamezno trditev. 
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Tabela 34: Frekvenčna porazdelitev in odstotki odgovorov bolnišničnih učiteljev glede prilagojene gibalne aktivnosti. 

Trditve Odgovori 

 1 – Sploh 

se ne 

strinjam 

2 – Se ne 

strinjam 

3 – Delno 

se strinjam 

4 – Se 

strinjam 

5 – Povsem 

se strinjam 

f % f % f % f % f % 

Prilagojena športna aktivnost pozitivno vpliva na mladostnikovo počutje. 0 0,0 0 0,0 2 12,5 6 37,5 8 50,0 

Prilagojena športna aktivnost pozitivno vpliva na mladostnikovo 

zdravstveno stanje. 
0 0,0 2 12,5 2 12,5 6 37,5 6 37,5 

Prilagojena športna aktivnost pozitivno vpliva na mladostnikov 

kognitivni razvoj. 
0 0,0 0 0,0 2 12,5 7 43,8 7 43,8 

Prilagojena športna aktivnost mladostniku pomaga pri sproščanju 

napetosti, stresa. 
0 0,0 0 0,0 2 12,5 5 31,3 9 56,3 

Prilagojena športna aktivnost mladostniku pomaga izboljšati 

samopodobo, samozaupanje. 
0 0,0 2 12,5 1 6,3 6 37,5 7 43,8 

Prilagojena športna aktivnost je dobra terapevtska dejavnost, s katero 

lahko zapolnimo prosti čas mladostnikov, ki so hospitalizirani. 
0 0,0 0 0,0 2 12,5 9 56,3 5 31,3 

Gibalne aktivnosti vplivajo na boljšo čustveno stabilnost mladostnika. 0 0,0 1 6,3 1 6,3 10 62,5 4 25,0 

Gibalne aktivnosti izboljšajo mladostnikovo pozornost, koncentracijo ter 

motivacijo za šolsko delo. 
0 0,0 1 6,3 1 6,3 9 56,3 5 31,3 

Gibalne aktivnosti pomagajo mladostniku pri pridobivanju veščin 

kooperativnosti. 
0 0,0 0 0,0 4 25,0 6 37,5 6 37,5 

Mladostniki v bolnišnični šoli imajo radi gibalne aktivnosti. 1 6,3 1 6,3 6 37,5 7 43,8 1 6,3 

Prilagojena športna aktivnost za mladostnike v bolnišnični šoli ni 

potrebna. 
8 50,0 3 18,8 2 12,5 3 18,8 0 0,0 

Prilagojena športna aktivnosti v času zdravljenja pripomore k uspehu 

medicinskih postopkov. 
0 0,0 3 18,8 3 18,8 10 62,5 0 0,0 

Terapevtske gibalne dejavnosti je nujno potrebno vključevati v učni 

proces, če želimo doseči zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje. 

1 

 
6,3 2 12,5 4 25,0 8 50,0 1 6,3 
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10.3.5 Ocena primernosti in uporabnosti priročnika Gibalne aktivnosti za mladostnike 

v bolnišnični šoli  

Zadnji sklop vprašanj se je nanašal na priložen priročnik z naborom gibalnih aktivnosti, v 

nadaljevanju smo uporabili izraz Priročnik (Priloga 4). Bolnišnični učitelji so si Priročnik 

ogledali, nekateri so gibalne aktivnosti tudi preizkusili v okviru športnega dne. Priročnik 

so ocenili z vidika uporabnosti in primernosti gibalnih aktivnosti za dolgotrajno bolne 

mladostnike, ki so omejeni na gibanje na bolniški postelji. 

10.3.5.1 Primernost posameznih sklopov gibalnih aktivnosti za izvajanje v 

bolniški sobi oziroma na bolniški postelji 

Bolnišnični učitelji so naprej ocenili posamezne sklope gibalnih aktivnosti glede na 

njihovo primernost za izvajanje v bolniški sobi oziroma na bolniški postelji. Anketiranec je 

na lestvici 1 – neustrezno, 2 – delno ustrezno, 3 – ustrezno označil, v kolikšni meri je 

posamezen sklop gibalnih aktivnosti primeren za izvajanje na bolniški postelji. Rezultati so 

zbrani v tabeli 35, ki kaže povprečne vrednosti ocen bolnišničnih učiteljev in standardne 

odklone. 

Tabela 35: Primernost gibalnih aktivnosti za izvajanje v bolniški sobi. 

Sklop gibalnih aktivnosti M SD 

Igre na papirju 3,0 0,00 

Namizne družabne igre 2,9 0,25 

Športne igre z balonom 2,7 0,48 

Vaje za sprostitev 2,7 0,48 

Vaje razgibavanja 2,6 0,50 

Vaje razgibavanja z elastičnim trakom 2,4 0,51 

Športne igre z žogo 2,4 0,62 

Gimnastične vaje 2,2 0,66 

Športne tekmovalne igre 2,2 0,66 

Rezultati kažejo, da so bolnišnični učitelji ocenili gibalne aktivnosti kot primerne za 

izvajanje na bolniški postelji (povprečna vrednost 2,6). Kot najbolj ustrezne (povprečna 

vrednost 3,0) so ocenili igre na papirju, namizne družabne igre (povprečna vrednost 2,9), 

športne igre z balonom ter vaje za sprostitev (povprečna vrednost 2,7) in vaje razgibavanja 

(povprečna vrednost 2,6). Kot delno ustrezne pa so ocenili vaje razgibavanja z elastičnim 
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trakom (povprečna vrednost 2,4), športne igre z žogo (povprečna vrednost 2,4), 

gimnastične vaje in športne tekmovalne igre (povprečna vrednost 2,2). 

Reiner in Sellhorst (2013) navajata, da lahko večina otrok in mladostnikov s kroničnimi 

boleznimi varno izvaja gibalne aktivnosti, ki pa morajo biti prilagojene trenutnemu 

zdravstvenemu stanju. Priporočata tako aerobne vaje kot vaje za moč. S. Horga (2003) 

dodaja, naj se izvajajo aerobne aktivnosti in netekmovalne aktivnosti, ki ne povzročajo 

dodatnega stresa in občutka neuspešnosti.  

10.3.5.2 Uporabnost nabora gibalnih aktivnosti za izvajanje v bolniški sobi 

oziroma na bolniški postelji 

Z naslednjim sklopom vprašanj smo ugotavljali strinjanje bolnišničnih učiteljev s 

posameznimi trditvami o uporabnosti nabora gibalnih aktivnosti. Anketiranec je na lestvici 

1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – se 

popolnoma strinjam označil, v kolikšni meri se s posamezno trditvijo strinja. Rezultati so 

zbrani v analitičnih tabelah po posameznih sklopih trditev, kjer je poleg trditve prikazana 

aritmetična sredina odgovorov in standardni odklon za merjene spremenljivke. 

10.3.5.2.1 Ocena uporabnosti Priročnika za dolgotrajno bolne mladostnike z 

različnimi obolenji 

S prvim sklopom trditev smo preverjali oceno bolnišničnih učiteljev o uporabnosti 

Priročnika za dolgotrajno bolne mladostnike z različnimi obolenji. Tabela 36 zajema 

oceno bolnišničnih učiteljev o: 

 uporabnosti Priročnika za mladostnike z različnimi vrstami dolgotrajnih bolezni; 

 splošni uporabnosti Priročnika za pogostejše vključevanje gibalnih aktivnosti v 

pouk; 

 uporabnosti zbranih gibalnih aktivnosti za dolgotrajno bolne mladostnike na bolniški 

postelji; 

 uporabnosti zbranih gibalnih aktivnosti za dolgotrajno bolne mladostnike po 

opravljenih zdravniških posegih, terapijah. 

Tabela 36: Ocena uporabnosti nabora gibalnih aktivnosti v Priročniku. 

Trditev M SD 

Nabor gibalnih aktivnosti je primeren za mladostnike z različnimi 

obolenji. 
4,3 0,60 

Priročnik je uporaben za delo z dolgotrajno bolnimi mladostniki, ki so na 4,3 0,95 
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bolniški postelji. 

Zbrane gibalne aktivnosti niso prezahtevne za mladostnike po opravljenih 

zdravniških posegih, terapijah. 
3,2 0,66 

Priročnik mi bo v pomoč pri pogostejšem vključevanju gibalnih aktivnosti 

v različne dele učne ure. 
4,1 0,77 

Bolnišnični učitelji se strinjajo (povprečna vrednost 4,0), da je Priročnik z naborom 

gibalnih aktivnosti uporaben za dolgotrajno bolne mladostnike z različnimi obolenji.  

Najvišje strinjanje (povprečna vrednost 4,3) so izrazili pri dveh trditvah, in sicer da je 

nabor gibalnih aktivnosti primeren za mladostnike z različnimi vrstami dolgotrajnih 

bolezni ter tudi za dolgotrajno bolne mladostnike, ki so na bolniški postelji. Prav tako 

menijo (povprečna vrednost 4,1), da jim bo Priročnik v pomoč pri pogostejšem 

vključevanju gibalnih aktivnosti v različne dele učne ure. Delno strinjanje (povprečna 

vrednost 3,2) so izrazili pri trditvi, da zbrane gibalne aktivnosti niso prezahtevne za 

mladostnike po opravljenih zdravniških posegih in terapijah. 

10.3.5.2.2 Predlogi bolnišničnih učiteljev glede izboljšav opisanih gibalnih 

aktivnosti v Priročniku 

Drugi sklop trditev je preverjal predloge bolnišničnih učiteljev glede izboljšav in 

dopolnitev Priročnika. Tabela 37 vključuje predloge dopolnitev nabora gibalnih aktivnosti 

in povprečno vrednost strinjanja bolnišničnih učiteljev s predlaganim predlogom. 

Tabela 37: Predlogi izboljšav in dopolnitev gibalnih aktivnosti v Priročniku. 

Trditev M SD 

Priročnik bi moral vsebovati več individualnih športnih aktivnosti. 2,8 0,91 

Priročnik bi moral vsebovati več skupinskih tekmovalnih športnih 

aktivnosti. 
2,4 0,81 

Priročnik bi moral vsebovati več namiznih družabnih iger. 2,5 0,89 

Priročnik bi moral vsebovati več vaj razgibavanja. 2,4 0,81 

Priročnik bi moral vsebovati več gimnastičnih vaj. 2,3 0,87 

Priročnik bi moral vsebovati večji nabor športnih iger. 2,3 0,77 

Posamezne športne aktivnosti bi morale biti opisane bolj podrobno in 

natančno. 
2,2 0,83 

Rezultati kažejo, da se bolnišnični učitelji ne strinjajo (povprečna vrednost 2,4) s 

predlaganimi predlogi dopolnitev Priročnika z gibalnimi aktivnostmi. 
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Delno se strinjajo (povprečna vrednost 2,8), da bi moral Priročnik z naborom gibalnih 

aktivnosti vsebovati več individualnih športnih aktivnosti. Ne strinjajo pa se s predlogi, da 

bi morali vključiti več skupinskih/tekmovalnih aktivnosti, namiznih/družabnih iger, vaj 

razgibavanja in gimnastičnih vaj. Prav tako so zadovoljni z obsegom predstavljenih 

gibalnih aktivnosti in z njihovim opisom izvedbe.  

Individualizacija gibalnih aktivnosti je kljub širokemu naboru gibalnih iger nujno potrebna. 

Načrtovanje športnih dni oziroma gibalnih aktivnosti v okviru individualnih šolskih ur 

mora biti prilagojeno zdravstvenemu stanju in potrebam posameznega dolgotrajno bolnega 

mladostnika. Potrebno je strokovno znanje, ustvarjalnost in fleksibilnost bolnišničnega 

učitelja, da gibalne aktivnost individualno prilagodi trenutnim razmeram bolnišničnega 

oddelka. 

10.3.5.2.3 Prostorski in materialni pogoji bolnišničnih šol za izvajanje opisanih 

gibalnih aktivnosti 

Tretji sklop trditev je preverjal mnenje bolnišničnih učiteljev o prostorskih in materialnih 

pogojih, ki jih imajo v bolnišničnih šolskih oddelkih na voljo za izvajanje gibalnih 

aktivnosti. Tabela 38 prikazuje povprečne vrednosti strinjanja bolnišničnih učiteljev s 

posameznimi trditvami. 

Tabela 38: Prostorski in materialni pogoji za izvajanje gibalnih aktivnosti. 

Trditev M SD 

V bolnišničnih sobah imamo dovolj prostora za izvedbo športnih 

aktivnosti, opisanih v Priročniku. 
3,1 0,57 

V bolnišničnih šolskih oddelkih imamo ustrezne pripomočke za izvedbo 

opisanih športnih aktivnosti. 
3,2 0,77 

Bolnišnični učitelji so izrazili delno strinjanje (povprečna vrednost 3,2) s pogoji, ki jih 

imajo na voljo za izvajanje opisanih gibalnih aktivnosti. Sklepamo lahko, da v bolnišničnih 

sobah ter bolnišničnih šolskih oddelkih nimajo optimalnih prostorskih in materialnih 

pogojev za izvajanje gibalnih aktivnosti. Bolnišnični učitelji so namreč izrazili le delno 

strinjanje (povprečna vrednost 3,2) s trditvijo, da imajo v bolnišničnih šolskih oddelkih 

ustrezne pripomočke za izvedbo športnih aktivnosti ter delno strinjanje (povprečna 

vrednosti 3,1) s trditvijo, da imajo v bolnišničnih sobah za izvedbo opisanih športnih 

aktivnosti dovolj prostora. 



 

 88     

10.3.5.2.4 Subjektivna ocena bolnišničnih učiteljev o kompetentnosti za izvajanje 

gibalnih aktivnosti 

Četrti sklop trditev je preverjal subjektivno oceno bolnišničnih učiteljev o kompetentnosti 

za izvajanje gibalnih aktivnosti. Tabela 39 prikazuje povprečno vrednost strinjanja 

bolnišničnih učiteljev s trditvijo o kompetentnosti. 

Tabela 39: Subjektivna ocena bolnišničnih učiteljev o kompetentnosti za izvajanje 

gibalnih aktivnosti. 

Trditev M SD 

Počutim se dovolj strokovno kompetenten za izvajanje opisanih gibalnih 

aktivnosti. 
3,6 0,63 

Bolnišnični učitelji so izrazili manjše strinjanje (povprečna vrednost 3,6) s trditvijo, da se 

počutijo dovolj kompetentne za izvajanje opisanih gibalnih aktivnosti. Polovica 

bolnišničnih učiteljev (50,0 % anketiranih) se s trditvijo le delno strinja. 

10.3.5.3 Mnenje bolnišničnih učiteljev o pozitivnih vplivih zbranih gibalnih 

aktivnostih v Priročniku na počutje dolgotrajno bolnih mladostnikov na 

bolniški postelji 

Zadnji sklop trditev je preverjal mnenje bolnišničnih učiteljev o pozitivnih vplivih v 

Priročniku zbranih gibalnih aktivnosti na zdravstveno stanje, zmožnost šolskega dela in na 

psiho-emocionalno počutje dolgotrajno bolnih mladostnikov, ki imajo omejeno gibanje na 

bolniško posteljo. 

Tabela 40 prikazuje povprečno vrednost strinjanja bolnišničnih učiteljev s trditvijo o 

vplivu v Priročniku zbranih gibalnih aktivnosti na zdravstveno stanje dolgotrajno bolnih 

mladostnikov. 

Tabela 40: Vpliv opisanih gibalnih aktivnosti na zdravstveno stanje. 

Trditev M SD 

Opisane gibalne aktivnosti pozitivno vplivajo na zdravstveno stanje 

dolgotrajno bolnih mladostnikov. 
3,9 0,81 

Bolnišnični učitelji se strinjajo (povprečna vrednost 3,9), da lahko v Priročniku opisane 

gibalne aktivnosti pozitivno vplivajo na zdravstveno stanje dolgotrajno bolnih 

mladostnikov na bolniški postelji. 
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Tabela 41 prikazuje povprečno vrednost strinjanja bolnišničnih učiteljev s trditvama o 

vplivu v Priročniku zbranih gibalnih aktivnosti na šolsko delo dolgotrajno bolnih 

mladostnikov. 

Tabela 41: Vpliv opisanih gibalnih aktivnosti na šolsko delo. 

Trditev M SD 

Zbrane gibalne aktivnosti lahko prispevajo k optimalnemu uresničevanju 

vzgojno-izobraževalnih ciljev. 
3,8 0,68 

Opisane gibalne aktivnosti vplivajo na psihofizično kondicijo dolgotrajno 

bolnega mladostnika, kar pripomore k uspešnejšemu šolskemu delu. 4,0 0,82 

Bolnišnični učitelji se strinjajo (povprečna vrednost 3,9), da lahko v Priročniku opisane 

gibalne aktivnosti pozitivno vplivajo na šolsko delo dolgotrajno bolnih mladostnikov. 

Strinjajo se (povprečna vrednost 3,8), da zbrane gibalne aktivnosti lahko prispevajo k 

optimalnemu uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev. Prav tako se strinjajo 

(povprečna vrednost 4,0), da opisane gibalne aktivnosti vplivajo na psihofizično kondicijo 

dolgotrajno bolnega mladostnika, kar pripomore k uspešnejšemu šolskemu delu. 

Tabela 42 prikazuje povprečno vrednost strinjanja bolnišničnih učiteljev s trditvama o 

vplivu v Priročniku zbranih gibalnih aktivnosti na psiho-emocionalno počutje dolgotrajno 

bolnih mladostnikov. 

Tabela 42: Vpliv opisanih gibalnih aktivnosti na psiho-emocionalno počutje. 

Trditev M SD 

Z vključevanjem opisanih gibalnih aktivnosti v pouk lahko zmanjšamo 

občutek nemoči pri dolgotrajno bolnem mladostniku, ki leži na bolniški 

postelji. 

3,8 0,66 

Z vključevanjem opisanih gibalnih aktivnosti v pouk lahko pri bolnih 

mladostnikih razvijamo samospoštovanje in pozitivno samopodobo. 
4,0 0,82 

Bolnišnični učitelji se strinjajo (povprečna vrednost 3,9), da lahko opisane gibalne 

aktivnosti pozitivno vplivajo na psiho-emocionalno počutje dolgotrajno bolnih 

mladostnikov. Strinjajo se (povprečna vrednost 3,8), da lahko z vključevanjem opisanih 

gibalnih aktivnosti v pouk zmanjšamo občutek nemoči dolgotrajno bolnega mladostnika, ki 

leži na bolniški postelji, ter razvijamo njegovo samospoštovanje in pozitivno samopodobo 

(povprečna vrednost 4,0). 
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10.3.5.4 Uporabnost Priročnika pri nadaljnjem načrtovanju gibalnih aktivnosti 

za dolgotrajno bolne učence/dijake v bolnišnični šoli 

Z zadnjim vprašanjem smo preverjali, ali bo Priročnik bolnišničnim učiteljem v pomoč pri 

nadaljnjem načrtovanju športnih aktivnosti za dolgotrajno bolne učence/dijake. Graf 12 

prikazuje njihove odgovore, tabela 43 pa njihove utemeljitve izbranega odgovora. 

Vsi bolnišnični učitelji (100 % anketiranih) so mnenja, da jim bo Priročnik z naborom 

gibalnih aktivnosti v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju športnih aktivnosti v bolnišničnih 

šolskih oddelkih. 

Graf 12: Uporabnost Priročnika za načrtovanje gibalnih aktivnosti. 

Bolnišnični učitelji so najpogosteje (56,3 % anketiranih) navajali, da Priročnik vsebuje 

pester nabor gibalnih aktivnosti, ki so zbrane na enem mestu. Visok delež pogostosti (37,5 

% anketiranih) ima tudi odgovor, da zbrane gibalne aktivnosti ponujajo možnost dodatnega 

prilagajanja gibalnih aktivnosti glede na želje, potrebe in zdravstveno stanje učencev. 

Menijo tudi (25,0 % anketiranih), da ponuja Priročnik veliko idej za izvajanje različnih 

gibalnih aktivnosti, ki so primerne za raznoliko populacijo dolgotrajno bolnih otrok na 

bolnišničnih oddelkih. 

Posamezni bolnišnični učitelji (6,3 % anketiranih) so navedli še naslednje utemeljitve: 

pregledno opisani sklopi gibalnih aktivnosti; dovolj jasna in jedrnata navodila; Priročnik 

vsebuje veliko do sedaj nepoznanih iger in športnih aktivnosti; do sedaj nismo imeli 

tovrstnega priročnika gibalnih aktivnosti. 

Vsi anketirani bolnišnični učitelji so Priročnik ocenili kot uporaben in primeren za 

populacijo dolgotrajno bolnih mladostnikov. 

 

100,0 %

0,0 %

Ali vam bo Priročnik z naborom gibalnih aktivnosti v pomoč pri 

nadaljnjem načrtovanju športnih aktivnosti za dolgotrajno bolne 
učence/dijake?

Da Ne
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Tabela 43: Utemeljitve bolnišničnih učiteljev o uporabnosti Priročnika. 

Utemeljitev odgovora: 

 Odgovori Odstotek 

anketiranih 
N Odstotek 

odgovorov 

Pester nabor gibalnih aktivnosti, ki so zbrane na 

enem mestu. 

9 33,3 % 56,3 % 

Možnost dodatnega prilagajanja gibalnih aktivnosti 

glede na potrebe, želje in zdravstveno stanje učencev. 

6 22,2 % 37,5 % 

Priročnik ponuja veliko idej in omogoča raznolike 

športne dejavnosti, ki so primerne za različne 

populacije otrok na oddelku. 

 

4 

 

14,8 % 

 

25,0 % 

Priročnik mi bo v veliko pomoč pri nadaljnjem delu. 2 7,4 % 12,5 % 

Pregledno opisani sklopi gibalnih aktivnosti. 1 3,7 % 6,3 % 

Dovolj jasna in jedrnata navodila. 1 3,7 % 6,3 % 

Priročnik mi bo v pomoč pri načrtovanju športnih 

dni. 

1 3,7 % 6,3 % 

Priročnik vsebuje veliko še nepoznanih iger in 

aktivnosti. 

1 3,7 % 6,3 % 

Do sedaj še nisem imela priročnika za tovrstne 

dejavnosti. 

1 3,7 % 6,3 % 

Gibalne aktivnosti so že znane, v priročniku so 

skupaj zbrane. 

1 3,7 % 6,3 % 
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IV. ZAKLJUČEK 

11 Povzetek empiričnih ugotovitev 

Cilj raziskave magistrskega dela je bil obogatiti nabor gibalnih aktivnosti za dolgotrajno 

bolne mladostnike, ki so vključeni v bolnišnično šolo in so zaradi bolezni in postopkov 

zdravljenja omejeni na gibanje na/ob bolniški postelji. Bolnišnični učitelji Pediatrične 

klinike v Ljubljani so namreč izrazili prošnjo po strokovni pomoči pri organizaciji 

primernih gibalnih aktivnosti za omenjeno populacijo učencev. V okviru športnega dne in 

na podlagi odgovorov bolnišničnih učiteljev smo preverili ustreznost zbranih gibalnih 

aktivnosti, oblikovali potrebne prilagoditve ter smernice za njihovo izvajanje. Preverili 

smo zadovoljstvo dolgotrajno bolnih mladostnikov s športno aktivnostjo in športnim dnem, 

njihovo motivacijo za gibanje ter stališča do telesne vadbe. S pomočjo anketnega 

vprašalnika smo preverili tudi mnenja bolnišničnih učiteljev po Sloveniji o izvajanju 

prilagojene gibalne aktivnosti v bolnišnični šoli in njenih pozitivnih učinkih na splošno 

počutje dolgotrajno bolnih mladostnikov.  

Primernost izbranih gibalnih aktivnosti, predstavljenih v priloženem Priročniku (Priloga 

4), smo preverjali z aktivno udeležbo na športnem dnevu Pediatrične klinike v Ljubljani in 

s pomočjo vprašanj na anketnih vprašalnikih, namenjenih dolgotrajno bolnim 

mladostnikom, vključenim v športni dan, ter bolnišničnim učiteljem po Sloveniji. 

Pri izboru gibalnih aktivnosti za posameznega učenca smo upoštevali dejavnike, ki jih 

navaja Ž. Bernhard (1993), in sicer vrsto bolezni, način zdravljenja in psihofizično 

kondicijo. Timsko sodelovanje bolnišničnih učiteljev na posameznem bolnišničnem 

šolskem oddelku, zdravniškega osebja in dolgotrajno bolnega mladostnika nam je 

omogočilo izbor ustreznih gibalnih vaj za posameznega učenca. Za kakovostno pedagoško 

delo je v bolnišnični šoli nujna vsakodnevna medsebojna izmenjava strokovnih znanj in 

izkušenj, odprta komunikacija ter občutek zaupanja in spoštovanja med člani bolnišničnega 

tima (Kiswarday, 2011). Analiza športnega dne je pokazala, da je predhodno natančno 

načrtovanje gibalnih aktivnosti težko izvedljivo, saj se zdravstveno stanje dolgotrajno 

bolnih mladostnikov hitro spreminja. Potrebna je fleksibilnost in ustvarjalnost 

bolnišničnega učitelja, da se prilagaja trenutnim razmeram bolnišničnega oddelka. 

Ugotovitve iz treh bolnišničnih šolskih oddelkov kažejo, da so bili dolgotrajno bolni učenci 

zadovoljni s športnim dnem in izvajanimi gibalnimi aktivnostmi. Pri tem smo opazili 

razliko v motivaciji mladostnikov in mlajših učencev, saj so slednji za gibalne vaje veliko 
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bolj motivirani. Izkazalo se je, da je mladostnikom pomembna možnost izbire in 

soodločanja, ki jim omogoča, da si sami izberejo oziroma prilagodijo športne vaje glede na 

svoje interese in zmožnosti. Rezultati potrjujejo Glasserjevo kontrolno teorijo, ki pravi, da 

mladostnika motivirajo tiste aktivnosti, ki zadovoljujejo njegove temeljne psihološke 

potrebe, med katerimi sta tudi potreba po nadzoru nad lastnimi odločitvami ter potreba po 

občutku sodelovanja (Škof, 2010).  

Prilagoditve športnih aktivnosti na športnem dnevu so se razlikovale glede na bolnišnični 

šolski oddelek in zdravstvene potrebe dolgotrajno bolnih mladostnikov. Pri učencih, ki 

niso bili omejeni na gibanje na bolniški postelji, smo morali gibalne igre dodatno popestriti 

z novimi elementi, upoštevali smo predloge učencev. V ospredju so bile skupinske gibalne 

aktivnosti, s katerimi smo razvijali socialne veščine in medsebojno sodelovanje ter 

druženje dolgotrajno bolnih učencev. Na bolnišničnih šolskih oddelkih, kjer so 

učenci/dijaki omejeni na gibanje na/ob bolniški postelji, je bilo potrebno več prilaganja 

gibalnih iger, saj je poleg zdravstvenega stanja učencev potrebno upoštevati tudi prostorske 

omejitve bolniških sob. Nekatere gibalne vaje smo morali poenostaviti zaradi utrujenosti 

bolnikov oziroma priključenosti na zdravniške aparature. Gibalne igre smo prilagodili 

potrebam posameznega učenca. Vaje ocenjujemo kot ustrezne, vsi učenci so bili gibalno 

uspešni.  

Enake rezultate je prinesla tudi analiza anketnega vprašalnika, v katerem so učenci, 

vključeni v športni dan, izrazili strinjanje s trditvijo, da so bili pri gibalnih vajah uspešni. 

Gibalna uspešnost učenca, ki je priklenjen na bolniško posteljo, je najpomembnejši cilj, ki 

smo si ga pred športnim dnem zastavili in tudi uspešno dosegli. Prav tako so dolgotrajno 

bolni učenci mnenja, da šport pozitivno vpliva na njihovo zdravje in da se s športom radi 

ukvarjajo. Slednje je zagotovo pozitivna povratna informacija vsem bolnišničnim učiteljem 

in spodbuda za nadaljnje aktivno vključevanje gibalne aktivnosti v svoje delo. Mišigoj-

Duraković (2003) navaja, da ima športna aktivnost optimalen učinek na zdravje le takrat, 

ko mladostnika spodbudi k redni telesni aktivnosti, ki postane navada tudi v času po 

hospitalizaciji.  

Ugotavljamo, da so bili dolgotrajno bolni mladostniki zadovoljni s športnim dnem in 

izvajanimi gibalnimi aktivnostmi. Rezultati ankete potrjujejo spoznanja Gruberg Ekra in 

Gjengedala (2012), ki navajata, da si mladostniki v bolnišnici želijo prostočasnih 

aktivnosti, s katerimi najdejo povezavo z vsakdanjim življenjem ter jim omogočijo stike s 
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prijatelji. Kljub bolezni si želijo biti čimbolj aktivni in sodelovati z ostalimi učenci na 

oddelku, kar potrjuje tudi velik delež strinjanja s trditvijo, da jim je bilo všeč športno 

sodelovanje z drugimi učenci na bolnišničnem oddelku. Dolgotrajno bolni mladostniki so 

izrazili pozitivno mnenje glede športa in njegovega ugodnega vpliva na zdravje ter splošno 

psihično in telesno počutje. Rezultati tako potrjujejo ugotovitve Škofa (2010), da ima 

gibanje pozitiven vpliv na mladostnikovo pojmovanje samega sebe in na pogostejše 

izražanje pozitivnih čustev.  

Anketirani dolgotrajno bolni učenci in mladostniki so kot najbolj zanimive aktivnosti 

izbrali športne igre z žogo, najmanj priljubljene so jim bile vaje razgibavanja. Odgovori se 

razlikujejo tudi glede na spol. Dolgotrajno bolnim mladostnikom so najbolj všeč 

tekmovalne športne igre, dolgotrajno bolnim mladostnicam pa športne igre z žogo. 

Rezultati naše raziskave potrjujejo dejstvo, da si mladostniki želijo tekmovalnih športnih 

iger, mladostnice pa individualnih gibalnih aktivnosti (Miller in Kaitz, 2015). V okviru 

raziskave smo posebej želeli poudariti potrebe in želje tistih dolgotrajno bolnih 

mladostnikov, ki so vezani na bolniško posteljo. Odgovori kažejo, da si mladostniki na 

bolniški postelji želijo tekmovalnih športnih iger, vaj razgibavanja in športnih iger z baloni. 

Tisti mladostniki, ki so priključeni na različne aparature in se lahko prosto gibajo le ob 

bolniški postelji, pa so med najbolj zanimive gibalne aktivnosti uvrstili vaje razgibavanja 

ter vaje sproščanja.  

Predstavljeni rezultati raziskave nam dajejo uporabne smernice za nadaljnje načrtovanje 

gibalnih aktivnosti na bolnišničnih šolskih oddelkih. V procesu načrtovanja športnih dni 

oziroma gibalnih vaj je namreč izjemno pomembno upoštevati želje ter interese 

mladostnikov, saj bodo le tako za gibanje ustrezno notranje motivirani, cilji pa lažje in 

hitreje doseženi (Miller in Kaitz, 2015). 

Ugotavljamo, da bolnišnične šole, ki organizirajo športne dneve, v gibalno aktivnost 

vključujejo vse dolgotrajno bolne učence in dijake, tudi ležeče na bolniški postelji. Pri tem 

upoštevajo njihovo zdravstveno stanje in želje. Premalokrat pa bolnišnični učitelji 

vključujejo gibanje v individualne učne ure predvsem z ležečimi dolgotrajno bolnimi 

učenci/mladostniki in starejšimi učenci. Številni avtorji (Horga, 2003; Miller in Kaitz, 

2015; Heimer in Relac, 2003) poudarjajo pomen redne gibalne aktivnosti v času 

hospitalizacije, ki pripomore k uspehu zdravljenja. Še posebej pomembno je, da se 

mladostnike z ustreznimi pedagoškimi pristopi (pogovor, možnost izbire in odločanja, 
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možnost uspeha in potrditve) primerno pripravi in motivira za kakovostno telesno 

aktivnost. 

Bolnišnični učitelji Priročnik ocenjujejo kot uporaben in primeren za populacijo 

dolgotrajno bolnih mladostnikov, ki so omejeni na gibanje na bolniški postelji. Kot najbolj 

primerne so ocenili sklope naslednjih vaj: namizne družabne igre, vaje na papirju, igre z 

baloni, vaje za sproščanje in vaje razgibavanja. Prav tako so mnenja, da je Priročnik 

primeren za mladostnike z različnimi obolenji. V bolnišničnih šolskih oddelkih in 

bolniških sobah pa nimajo optimalnih prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje vseh 

gibalnih aktivnosti, zato so potrebna še dodatna prilagajanja posameznih vaj. Rezultati 

raziskave kažejo, da je nabor gibalnih aktivnosti v Priročniku bolnišnične učitelje 

spodbudil k pogostejšemu in aktivnejšemu vključevanju gibanja v pouk, saj jim predstavlja 

vir novih idej gibalnih iger. Lahko jih tudi dodatno prilagajajo številnim dejavnikom, ki jih 

morajo upoštevati v procesu načrtovanja učnih ur. 

Pozitivne vplive gibanja na zdravstveno stanje in počutje dolgotrajno bolnih učencev in 

mladostnikov navajajo številne novejše raziskave (Durstine, 2012; Van Haren idr., 2013; 

San Juan idr., 2007; Reiner in Sellhorst, 2013). Izsledki raziskav kažejo, da je izvajanje 

gibalnih aktivnosti v času zdravljenja kroničnih bolezni varno, če je prilagojeno posamezni 

bolezni (Van Haren, 2013; San Juan idr., 2007)). S. Horga (2003) navaja, da telesna 

aktivnost pomaga izboljšati psihično počutje vadeče osebe. Tudi rezultati naše raziskave 

kažejo, da tako anketirani učenci/dijaki kot tudi bolnišnični učitelji opažajo pozitivne 

vplive telesne aktivnosti na psiho-emocionalno počutje in zdravstveno stanje bolnih 

učencev. Menijo, da je gibanje lahko uporabna metoda za razvijanje socialnih odnosov 

med učenci na bolnišničnih oddelkih ter dober način zapolnitve prostega časa. Z 

vključevanjem prilagojene gibalne aktivnosti v različne dele učne ure lahko dosegamo cilje 

ne samo na gibalnem, temveč tudi na socialnem, emocionalnem in kognitivnem področju 

(Brezničar, 1993). Reden kratek gibalni odmor lahko omogoči, da se učenec sprosti, 

odmisli negativne misli, nabere novih moči in posledično lažje opravlja šolske dejavnosti 

ter se lažje sooča z zdravljenjem in njegovimi posledicami. Dobra telesna in psihična 

pripravljenost dolgotrajno bolnega mladostnika pa je osnova za kakovostno življenje tudi v 

času po hospitalizaciji. 

Glede na pridobljene rezultate lahko zaključimo, da smo dosegli zastavljene raziskovalne 

cilje. Obogatili smo nabor gibalnih aktivnosti za dolgotrajno bolne mladostnike, ki so 
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omejeni na gibanje na/ob bolniški postelji, bolnišnične učitelje pa opogumili k 

pogostejšemu vključevanju gibanja v svoje delo. Dokazali smo, da ima gibanje pomembno 

vlogo v vzgojno-izobraževalnem procesu bolnišničnih šol. 
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12 Sklep  

Dolgotrajno bolni mladostniki se v času hospitalizacije težko soočajo s svojo boleznijo in s 

številnimi stranskimi posledicami zdravljenja. Postopki zdravljenja, soočanje z boleznijo, 

telesna neaktivnost lahko vodijo v začaran krog utrujenosti ter težje opravljanje šolskih in 

drugih vsakodnevnih dejavnosti. Slabša telesna in psihična pripravljenost bolnemu učencu 

onemogočata hiter in uspešen prehod v matično okolje, vplivata na kakovost življenja po 

hospitalizaciji. Najnovejše tuje raziskave dokazujejo, da imajo prav športne aktivnosti 

pomembno dopolnilno vlogo pri medicinski rehabilitaciji. Njihov cilj je pospešiti 

zdravljenje, usposobiti bolnega učenca za telesno samostojnost ter ustvariti zaupanje vase 

in v svoje lastne sposobnosti (Heimer in Relac, 2003).  

V magistrskem delu smo v okviru športnega dne na bolnišnični šoli Pediatrične klinike v 

Ljubljani ter z dvema anketnima vprašalnikoma, namenjenima vključenim učencem in 

bolnišničnim učiteljem po Sloveniji, preverjali ustreznost prilagojenih gibalnih aktivnosti. 

Nabor različnih gibalnih vaj smo pripravili za namene magistrskega dela na osnovi tuje in 

slovenske literature. Zanimala nas je predvsem populacija dolgotrajno bolnih 

mladostnikov, ki so zaradi bolezni gibalno omejeni na bolniški postelji. Rezultati raziskave 

so pokazali, da so bile izvedene gibalne aktivnosti dobro načrtovane, dolgotrajno bolni 

mladostniki so bili s športnim dnem in z gibalnimi vajami zadovoljni. Ugotovili smo, da se 

priljubljenost gibalnih vaj razlikuje glede na spol učencev in na položaj izvedbe gibalnih 

vaj. V splošnem so bili anketirani najbolj zadovoljni z igrami z žogo. Tudi bolnišnični 

učitelji nabor gibalnih aktivnosti ocenjujejo kot uporaben in primeren za raznoliko 

populacijo dolgotrajno bolnih učencev. Poudarili so, da jim prinaša številne ideje za 

gibalne vaje, ki jih lahko prilagajajo potrebam učenca, njegovemu zdravstvenemu stanju 

ter prostorskim/materialnim pogojem bolnišničnih šolskih oddelkov. Ugotavljamo, da vsi 

anketirani opažajo pozitivne učinke gibanja na psihično počutje bolnih, njihovo 

zdravstveno stanje, socialne odnose med učenci na oddelku ter neposredno na zmožnost 

šolskega dela. Pridobljeni rezultati predstavljajo pomemben dokaz, da je gibanje 

nenadomestljiva dejavnost, ki mora biti v prihodnje bolj načrtno in pogosteje vključena v 

različne dele učnega procesa bolnišničnih šol – lahko kot vmesna/sprostitvena dejavnost, 

uvodna/motivacijska aktivnost ali zaključni del učne ure. Predlagamo, da se gibalne vaje 

izvajajo čimbolj pogosto, saj le redna telesna aktivnost prinaša opazne telesne in psihične 

spremembe. Bolnišnični učitelji lahko uvedejo minute za gibanje (pred začetkom pouka) 



 

 98     

ali gibalni odmor, s katerim dolgotrajno bolne mladostnike navajajo na športno aktivnost. 

Želimo si, da bi imeli dolgotrajno bolni učenci čimveč gibalnih priložnosti in možnosti za 

krepitev svojega zdravja ne samo v okviru bolnišničnih športni dni. Pri tem je pomembno 

upoštevati specifike razvojnega obdobja posameznega učenca. Še posebej v času 

mladostništva mora imeti učenec možnost soodločanja pri načrtovanju gibalnih iger, saj 

lahko le z ustrezno stopnjo motivacije pri učencu dosežemo optimalne rezultate.  

Večjo zanesljivost in veljavnost pridobljenih rezultatov bi pridobili z večjim vzorcem 

anketiranih dolgotrajno bolnih mladostnikov in bolnišničnih učiteljev. Zanimivo bi bilo 

preučiti tudi mnenja bolnišničnih predmetnih učiteljev glede prilagojene gibalne aktivnosti, 

ker se prav predmetni učitelji na anketni vprašalnik niso odzvali. Menimo, da bi bilo 

potrebno v prihodnje tudi bolnišnične predmetne učitelje dodatno strokovno izobraziti o 

pomenu gibalne aktivnosti. Možnost nadaljnjih raziskav vidimo predvsem v podrobnejšem 

preučevanju vpliva gibalne aktivnosti na šolske dosežke v bolnišnični šoli. S tem mislimo 

na načrtovano preverjanje neposrednega vpliva gibalnih aktivnosti na sposobnost 

pozornosti, koncentracije in motivacije za šolsko delo. Raziskavo bi lahko nadgradili tudi z 

aktivno vključitvijo na vse bolnišnične šolske oddelke, kjer bi longitudinalno spremljali 

pozitivne vplive gibanja na zdravstveno stanje dolgotrajno bolnih učencev ter njihovo 

uspešnost pri ponovni vključitvi v matično šolo in primarno okolje. Zagotovo bi bil 

pripravljen nabor prilagojenih gibalnih aktivnosti dober priročnik tudi športnim 

pedagogom na matičnih šolah, saj so prav ti pogosto v dilemi, kako učenca po 

hospitalizaciji ponovno vključiti v športno aktivnost. 

Opravljena raziskava pomeni doprinos na področju bolnišnične pedagogike, saj 

bolnišničnim učiteljem ponuja strokovno in empirično utemeljena spoznanja o primernosti 

gibalnih aktivnosti glede na trenutna akutna oziroma kronična stanja mladostnikov. 

Predstavlja nova spoznanja o vplivu gibalne aktivnosti na čustveno stabilnost dolgotrajno 

bolnih mladostnikov, njihove šolske dosežke, uspešnost zdravljenja ter posredno boljšo 

kakovost življenja po hospitalizaciji. 
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VI. PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik za mladostnike v bolnišnični šoli 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani učenec, spoštovana učenka! 

 

Sem Barbara Božič, študentka podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Pred teboj je anketni vprašalnik o športnem dnevu, ki ste ga imeli 24. februarja v 

bolnišnični šoli na Pediatrični kliniki v Ljubljani. 

Anketa je anonimna, tvoje odgovore bomo uporabili zgolj za namene raziskave. 

Prosim te, da vprašanja pozorno prebereš in nanje iskreno odgovoriš. 

 

Za sodelovanje se ti lepo zahvaljujem. 

 

Spol (obkroži):         M             Ž 

Starost: ______ let                           Razred: _____ 

 

1. Kje si izvajal/-a športne vaje na športnem dnevu? Obkroži. 

a) Na bolniški postelji. 

b) Ob bolniški postelji. 

c) Na hodniku/v avli ali telovadnici. 

 

2. S kom si izvajal/-a športne aktivnosti? 

a) Sam/-a, skupaj z učiteljem. 

b) Skupaj z ostalimi učenci na oddelku. 

 

3. Katere športne aktivnosti so ti bile na športnem dnevu NAJBOLJ všeč? Obkrožiš 

lahko več odgovorov. 

a) Športne igre z žogo. 

b) Športne igre z balonom. 

c) Vaje razgibavanja. 

d) Vaje razgibavanja z različnimi pripomočki. 

e) Tekmovalne športne igre. 

f) Namizne družabne igre. 

g) Vaje sproščanja. 

h) Drugo (napiši): ____________________________________________ 

 

4. Katere športne aktivnosti so ti bile na športnem dnevu NAJMANJ všeč? Obkrožiš 

lahko več odgovorov. 

a) Športne igre z žogo. 

b) Športne igre z balonom. 

c) Vaje razgibavanja. 

d) Vaje razgibavanja z različnimi pripomočki. 

e) Tekmovalne športne igre. 

f) Namizne družabne igre. 

g) Vaje sproščanja. 

h) Drugo (napiši): ____________________________________________ 
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5. Na športnem dnevu bi si želel/-a … (obkrožiš lahko več odgovorov) 

a) težje gibalne vaje 

b) lažje gibalne vaje 

c) več skupinskih športnih aktivnosti 

d) več tekmovalnih športnih iger 

e) več pomoči učitelja pri izvedbi gibalne aktivnosti 

f) manj pomoči učitelja pri izvedbi gibalne aktivnosti 

g) nič ne bi spremenil/-a 

h) drugo (napiši): ___________________________________________ 

 

6. Preberi trditve in obkroži številko. 

Če se s posamezno trditvijo popolnoma strinjaš, obkroži 3. Če se s trditvijo delno strinjaš, 

obkroži 2. Če se s trditvijo sploh ne strinjaš, obkroži 1. 

 SE NE 

STRINJAM 

SE DELNO 

STRINJAM 

SE 

POPOLNOMA 

STRINJAM 

1. Rad/-a se ukvarjam s športom. 1 2 3 

2. Sodeloval/-a sem pri izboru gibalnih aktivnosti, ki 

sem jih izvajal /-a na športnem dnevu. 
1 2 3 

3. S športnim dnem se zadovoljen/-a. 1 2 3 

4. Gibalne vaje, ki sem jih na športnem dnevu izvajal/-

a, so mi bile všeč. 
1 2 3 

5. V bolnišnični šoli bi lahko večkrat imeli športni dan. 1 2 3 

6. Športne igre in aktivnosti želim izvajati vsak dan. 1 2 3 

7. Všeč mi je bilo, da sem lahko pri športnih vajah 

sodeloval/-a z drugimi učenci. 
1 2 3 

8. Všeč mi je bilo, da sem lahko pri športnih vajah 

tekmoval/-a z drugimi učenci. 
1 2 3 

9. Na športnem dnevu sem dobil/-a nove prijatelje. 1 2 3 

10. Športne aktivnosti so mi pomagale, da sem bolj 

sproščen/-a in se bolje počutim. 
1 2 3 

11. Po športni aktivnosti lažje opravljam šolske 

obveznosti (učenje, reševanje šolskih nalog). 
1 2 3 

12. Po športnem dnevu bolj zaupam vase in v svoje 

zmožnosti. 
1 2 3 

13. Šport pozitivno vpliva na moje zdravje. 1 2 3 

14. Pri športnih vajah sem bil/-a uspešen/-a. 1 2 3 

15. Bolezen me pri športnih aktivnostih ni ovirala. 1 2 3 

16. Gibalne aktivnosti bi morale biti bolj prilagojene 

mojemu zdravstvenemu stanju. 
1 2 3 

 

Najlepša hvala za tvoje odgovore! 
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Priloga 2: Vprašalnik za bolnišnične učitelje 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 
Spoštovani! 

 

Sem Barbara Božič, študentka podiplomskega študija Posebne razvojne in učne težave na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani. Pod mentorstvom dr. Tjaše Filipčič pripravljam magistrsko delo z naslovom Gibalne aktivnosti 

za mladostnike v bolnišnični šoli. Osredotočam se na populacijo učencev, ki jim bolezen oziroma zdravljenje 

onemogoča gibanje izven bolniške postelje.  

 

Vljudno Vas prosim za sodelovanje v raziskavi za magistrsko delo.  

 

V prilogi Vam pošiljam priročnik z naborom prilagojenih gibalnih aktivnosti, primernih za mladostnike v 

bolnišnični šoli, ki so zaradi bolezni oziroma zdravljenja gibalno omejeni. Prosim Vas, da si priročnik 

preberete ter nato odgovorite na anketni vprašalnik. 

Vprašalnik je anonimen, zato Vas prosim, da odgovarjate iskreno. Podatke bom uporabila izključno v 

raziskovalne namene za potrebe magistrskega dela. 

 

Že vnaprej se najlepše zahvaljujem za Vašo pomoč ter Vas lepo pozdravljam. 

 

 
Spol (obkroži):     M          Ž 

Kakšna je Vaša izobrazba? ______________________________________ 

Na kateri osnovni šoli ste zaposleni? _____________________________________ 

Koliko časa ste že zaposleni v bolnišnični šoli? _______ let. 

Na katerem bolnišničnem šolskem oddelku poučujete? ________________________________ 

1. Kakšna je starost učencev, ki jih poučujete v bolnišnični šoli? Obkrožite lahko več 

odgovorov. 

a) 6-8 let 

b) 8-10 let 

c) 10-12 let 

d) 12-15 let 

e) več kot 15 let 

 

2. Ali v bolnišnični šoli organizirate športne dneve? 

a) Da 

b) Ne 

 

Na naslednje vprašanje odgovorite, če ste na drugo vprašanje odgovorili z DA.  

 

Ali v športni dan v bolnišnični šoli vključite vse učence/dijake? Obkrožite lahko več 

odgovorov. 

a) Da, vključimo vse učence/dijake. 

b) Vključimo samo učence/dijake, ki si športni dan želijo. 

c) Vključimo samo učence/dijake, ki jim zdravstveno stanje dopušča gibalno aktivnost. 

d) Vključimo samo učence/dijake, ki se lahko prosto gibajo. Učencev/dijakov, ki so vezani na 

bolniško posteljo, v športni dan ne vključujemo. 

e) Drugo (napišite): ___________________________________________________ 
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3. Napišite katere gibalne dejavnosti običajno izvajate z učenci/dijaki, ki so zaradi bolezni 

oziroma zdravljenja omejeni na gibanje v bolniški postelji?  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Kako pogosto vključujete terapevtske gibalne dejavnosti v pouk? 

a) Vsako učno uro. 

b) Pogosto, vendar ne vsako učno uro. 

c) Enkrat do trikrat na mesec. 

d) Enkrat do nekajkrat na leto. 

e) Nikoli. 

f) Drugo (napišite): _______________________________________________ 

 

5. Kako pogosto v pouk vključujete terapevtske gibalne dejavnosti, če so učenci/dijaki 

omejeni na gibanje v bolniški postelji? 

a) Vsako učno uro. 

b) Pogosto, vendar ne vsako učno uro. 

c) Enkrat do trikrat na mesec. 

d) Enkrat do nekajkrat na leto. 

e) Nikoli. 

f) Drugo (napišite): _______________________________________________ 

 

6. V kateri del učne ure vključujete prilagojene gibalne aktivnosti? 

a) V uvodni del učne ure. 

b) V osrednji del učne ure. 

c) V zaključni del učne ure. 

d) Sploh ne vključujem. 

 

7. Kako načrtujete/izbirate gibalne aktivnosti za posameznega mladostnika? Obkrožite 

lahko več odgovorov. 
a) Skupaj z zdravniškim osebjem. 

b) Skupaj s starši. 

c) Skupaj z mladostnikom. 

d) Skupaj z ostalimi učitelji v bolnišnični šoli. 

e) Skupaj z učitelji športne vzgoje. 

 

8. Katere dejavnike morate upoštevati pri načrtovanju gibalnih dejavnosti za dolgotrajno 

bolne mladostnike? Obkrožite lahko več odgovorov. 

a) Vrsta dolgotrajne bolezni mladostnika. 

b) Vpliv medicinskih terapij. 

c) Psihofizična kondicija mladostnika. 

d) Dolžina hospitalizacije. 

e) Prostorski pogoji. 

f) Materialni pogoji. 

g) Drugo (napišite): _________________________________________________ 

 

9. S kakšnimi težavami se soočate pri načrtovanju oziroma izbiri gibalnih aktivnosti za 

dolgotrajno bolne mladostnike, ki so omejeni na gibanje v bolniški postelji? Obkrožite 

lahko več odgovorov. 

a) Skromen nabor primernih gibalnih aktivnosti. 

b) Neustrezni prostorski pogoji za izvedbo gibalnih aktivnosti. 

c) Nizka motivacija učencev/dijakov za sodelovanje v športnih aktivnostih. 
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d) Zdravstveno stanje učencev/dijakov gibalne aktivnosti ne dopušča. 

e) Drugo (napišite): _______________________________________________ 

 

10. Na lestvici (1 = sploh se ne strinjam, 2 = se ne strinjam, 3 = delno se strinjam, 4 = se 

strinjam, 5 = popolnoma se strinjam) obkrožite številko strinjanja s posamezno trditvijo. 
Trditve se nanašajo na dolgotrajno bolne mladostnike, ki so vključeni v bolnišnično šolo. 

 
Prilagojena športna aktivnost pozitivno vpliva na mladostnikovo počutje. 1 2 3 4 5 
Prilagojena športna aktivnost pozitivno vpliva na mladostnikovo zdravstveno stanje. 1 2 3 4 5 
Prilagojena športna aktivnost pozitivno vpliva na mladostnikov kognitivni razvoj. 1 2 3 4 5 
Prilagojena športna aktivnost mladostniku pomaga pri sproščanju napetosti, stresa. 1 2 3 4 5 
Prilagojena športna aktivnost mladostniku pomaga izboljšati samopodobo, 

samozaupanje. 
1 2 3 4 5 

Prilagojena športna aktivnost je dobra terapevtska dejavnost, s katero lahko 

zapolnimo prosti čas mladostnikov, ki so hospitalizirani. 
1 2 3 4 5 

Gibalne dejavnosti vplivajo na boljšo čustveno stabilnost mladostnika. 1 2 3 4 5 
Gibalne aktivnosti izboljšajo mladostnikovo pozornost, koncentracijo in motivacijo 

za šolsko delo. 
1 2 3 4 5 

Gibalne aktivnosti pomagajo mladostniku pri pridobivanju veščin kooperativnosti. 1 2 3 4 5 
Mladostniki v bolnišnični šoli imajo radi gibalne aktivnosti. 1 2 3 4 5 
Prilagojena športna aktivnost za mladostnike v bolnišnični šoli ni potrebna. 1 2 3 4 5 
Prilagojena športna aktivnosti v času zdravljenja pripomore k uspehu medicinskih 

postopkov. 
1 2 3 4 5 

Terapevtske gibalne dejavnosti je nujno potrebno vključevati v učni proces, če 

želimo doseči zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje. 
1 2 3 4 5 

 

 

Naslednja vprašanja se nanašajo na priložen priročnik Gibalne aktivnosti za mladostnike v 

bolnišnični šoli. 

 

11.  Ali so izbrane gibalne aktivnosti primerne za izvajanje v bolniški sobi oz. v bolniški 

postelji? 

Na lestvici (1 = neustrezno, 2 = delno ustrezno, 3 = ustrezno) obkrožite številko ter ocenite 

primernost/uporabnost posameznega sklopa gibalnih dejavnosti iz priročnika. 

 
Športne igre z žogo 1 2 3 
Športne igre z balonom 1 2 3 
Vaje razgibavanja 1 2 3 
Vaje razgibavanja z elastičnim trakom 1 2 3 
Gimnastične vaje 1 2 3 
Športne tekmovalne igre 1 2 3 
Igre na papirju 1 2 3 
Namizne družabne igre 1 2 3 
Vaje za sprostitev 1 2 3 

 

12. Na lestvici (1 = sploh se ne strinjam, 2 = se ne strinjam, 3 = delno se strinjam, 4 = se 

strinjam, 5 = popolnoma se strinjam) obkrožite številko strinjanja s posamezno trditvijo. 
Trditve se nanašajo na dolgotrajno bolne mladostnike, ki so omejeni na gibanje v bolniški postelji. 

 
Nabor gibalnih aktivnosti je primeren za mladostnike z različnimi obolenji. 1 2 3 4 5 
Priročnik bi moral vsebovati več individualnih športnih aktivnosti. 1 2 3 4 5 
Priročnik bi moral vsebovati več skupinskih, tekmovalnih športnih aktivnosti. 1 2 3 4 5 
Priročnik bi moral vsebovati več namiznih družabnih iger. 1 2 3 4 5 
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Priročnik bi moral vsebovati več vaj razgibavanja. 1 2 3 4 5 
Priročnik bi moral vsebovati več gimnastičnih vaj. 1 2 3 4 5 
Priročnik bi moral vsebovati večji nabor športnih iger. 1 2 3 4 5 
Priročnik ni uporaben za delo z dolgotrajno bolnimi mladostniki, ki so na bolniški 

postelji. 
1 2 3 4 5 

V bolnišničnih sobah nimamo dovolj prostora za izvedbo opisanih športnih 

dejavnosti. 
1 2 3 4 5 

V bolnišničnih šolskih oddelkih nimamo ustreznih pripomočkov za izvedbo opisanih 

športnih dejavnosti. 
1 2 3 4 5 

Posamezne športne aktivnosti bi morale biti opisane bolj podrobno in natančno. 1 2 3 4 5 
Priročnik mi bo v pomoč pri pogostejšem vključevanju gibalnih aktivnosti v različne 

dele učne ure. 
1 2 3 4 5 

Zbrane gibalne aktivnosti so prezahtevne za mladostnike po opravljenih zdravniških 

posegih, terapijah. 
1 2 3 4 5 

Počutim se dovolj strokovno kompetenten za izvajanje opisanih gibalnih aktivnosti. 1 2 3 4 5 
Opisane gibalne aktivnosti pozitivno vplivajo na zdravstveno stanje dolgotrajno 

bolnih mladostnikov.  
1 2 3 4 5 

Zbrane gibalne dejavnosti lahko prispevajo k optimalnemu uresničevanju vzgojno-

izobraževalnih ciljev. 
1 2 3 4 5 

Z vključevanjem opisanih gibalnih aktivnosti v pouk lahko zmanjšamo občutek 

nemoči pri dolgotrajno bolnem mladostniku, ki leži na bolniški postelji. 
1 2 3 4 5 

Z vključevanjem opisanih gibalnih aktivnosti v pouk lahko pri bolnih mladostnikih 

razvijamo samospoštovanje ter pozitivno samopodobo. 
1 2 3 4 5 

Opisane gibalne aktivnosti vplivajo na psihofizično kondicijo dolgotrajno bolnega 

mladostnika, kar pripomore k uspešnejšemu šolskemu delu.  
1 2 3 4 5 

 

 

13.  Ali vam bo priložen priročnik z naborom gibalnih aktivnosti v pomoč pri nadaljnjem 

načrtovanju športnih aktivnosti za dolgotrajno bolne učence/dijake? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

Utemeljite vaš odgovor. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Najlepše se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 
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Priloga 3: Ocenjevalna lestvica 

 

ŠPORTNI DAN (BOLNIŠNIČNA ŠOLA) 

 

Oddelek bolnišnične šole: _________________________________________ 

Prosim Vas, da v tabelo vpisujete starost učenca/dijaka, izvedene gibalne aktivnosti, prostor izvajanja ter ocenite mladostnikovo uspešnost pri opravljanju 

posamezne gibalne aktivnosti (1 – 2 – 3 točke). Ob posamezni gibalni aktivnosti lahko zabeležite potrebne prilagoditve vaj (izvedba, pripomočki, 

zahtevnost naloge). 

Uspešnost opravljene gibalne aktivnosti ocenite po naslednjem kriteriju: 

3 točke – gibalno nalogo je opravil/-a popolnoma samostojno 

2 točki – gibalno nalogo je opravil/-a s pomočjo verbalnega usmerjanja 

1 točka – gibalno nalogo je opravil/-a s fizičnim vodenjem in pomočjo 

UČENEC 

DIJAK 

Starost 

učenca/dijaka 

Gibalne aktivnosti  

(napišite kratka imena vaj) 
Prostor izvedbe gibalnih 

aktivnosti (obkrožite) 
Uspešnost 

(1 – 2 –3) 
Prilagoditve 

1   a) Na bolniški postelji 

b) Ob bolniški postelji 

c) V avli/na hodniku 

  

2  

 

 

 

 

 

a) Na bolniški postelji 

b) Ob bolniški postelji 

c) V avli/na hodniku 

  

3  

 

 

 

 

 

a) Na bolniški postelji 

b) Ob bolniški postelji 

c) V avli/na hodniku 

  

4  

 

 

 

 

 

a) Na bolniški postelji 

b) Ob bolniški postelji 

c) V avli/na hodniku 
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Priloga 4: Priročnik Gibalne aktivnosti za mladostnike v 

bolnišnični šoli 

 

 

Gibalne aktivnosti za mladostnike v 

bolnišnični šoli 

 

 

 

 

 

 

 

AVTORICA: BARBARA BOŽIČ 

MENTORICA: DR. TJAŠA FILIPČIČ 
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PREDSTAVITEV PRIROČNIKA 
 

Nabor gibalnih aktivnosti vključuje gibalne igre in gibalne aktivnosti, ki so namenjene mladostnikom v 

bolnišničnih šolskih oddelkih, ki jim bolezen oziroma zdravljenje onemogoča gibanje izven bolniške postelje. 

Gibalne aktivnosti v priročniku so razdeljene po naslednjih sklopih: 

1. Gibalne aktivnosti 

a) Igre z žogo 

b) Igre z balonom 

2. Vaje razgibavanja  

a) Vaje razgibavanja brez pripomočkov 

b) Vaje razgibavanja z elastičnim trakom 

c) Proprioceptivna vadba 

3. Gimnastične vaje 

4. Tekmovalne igre 

5. Namizne (družabne) igre 

6. Igre na papirju 

7. Vaje za sproščanje 

 

Posamezne gibalne aktivnosti izberemo glede na zmožnosti, zdravstveno stanje posameznega mladostnika in 

njegove interese. Izvajajo se lahko v okviru športnih dni oziroma kot dopolnitev individualnim učnim uram v 

različnih etapah učnega procesa. 

Gibalne aktivnosti so izbrane tako, da se lahko izvajajo v bolniški postelji, in sicer v različnih položajih:  

 v ležečem položaju (predvsem vaje razgibavanja z različnimi pripomočki), 

 v polležečem položaju. 

 

Večinoma se lahko izbrane gibalne aktivnosti izvajajo individualno ob vodenju oziroma asistenci 

bolnišničnega učitelja.  

Če obstaja možnost, priporočamo, da se določenim gibalnim igram pridružijo tudi učenci, ki nimajo gibalnih 

omejitev.  

 

Uspešnost opravljene gibalne aktivnosti lahko ocenjujemo po naslednjem kriteriju: 

3 točke – gibalno nalogo je opravil/-a popolnoma samostojno 

2 točki – gibalno nalogo je opravil/-a s pomočjo verbalnega usmerjanja 

1 točka – gibalno nalogo je opravil/-a s fizičnim vodenjem in pomočjo 
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GIBALNE AKTIVNOSTI 

 

1. VERIGA GIBOV (Majer, 1998) 

Cilj gibalne aktivnosti:  

 razvijati sposobnost natančnega pomnjenja in posnemanja gibalnih nalog; 

 razvijati sposobnost opazovanja; 

 podaljševati pozornost ter koncentracijo. 

Potek vaje: V igri morata sodelovati vsaj dva igralca. Igra poteka tako, da prvi igralec pokaže gib, ki ga 

drugi igralec ponovi in mu doda še svoj gib; tretji igralec ponovi prvi in drugi gib ter doda še svoj gib in tako 

naprej. Veriga potuje, dokler se tekmovalec ne zmoti – njega lahko (po predhodnem dogovoru v skupini) 

doleti manjša kazen. 

 

2. BOLIČE (Allue, 2004) 

Cilj gibalne aktivnosti: 

 razvijati natančnost in koordinacijo gibanja; 

 razvijati moč rok; 

 razvijati pozornost in koncentracijo. 

Pripomočki: plastičen lonček, košček vrvice, plastelin 

Naloga: Na sredini dna lončka naredimo luknjico. Skozi luknjico potegnemo vrvico, ki smo jo na koncu 

zavezali v vozel. Na prost konec vrvice obesimo kroglico iz plastelina (premer cca. 3 cm) in naš boliče je 

narejen. Cilj igre je, da kroglico, ki prosto visi na vrvici, skušamo s hitrim gibom v zapestju spraviti v lonček. 

Če igramo s prijatelji, zmaga tisti, ki mu uspe zbrati več zaporednih zadetkov. 

 

3. SIMON PRAVI 

Cilj gibalne aktivnosti: 

 razvijati sposobnost natančnega poslušanja; 

 razvijati pozornost in koncentracijo. 

Pripomočki: / 

Naloga: Če pred navodilom rečemo: »Simon pravi«, morajo učenci to nalogo izvršiti, drugače pa ne. Npr. 

Simon pravi: pomahaj z levo roko, z desnico se rokuj s prijateljem, stegni desno nogo in jo stresi, desno oko 

si pokrij z desno roko, pomigaj s prsti leve roke, pomežikni z desnim očesom, z levim komolcem se dotakni 

desnega kolena ipd. Nalogo lahko otežimo tako, da mora učenec nalogo izvršiti ravno obratno, torej, če 

rečemo »Simon pravi: pomahaj z levo roko«, mora učenec pomahati z desno roko. 

 

4. OGLEDALO 

Cilj gibalne aktivnosti: 

 razvijati sposobnost natančnega opazovanja. 

Pripomočki: / 

Naloga: Pred učenca se postavi učitelj ali drug učenec. Eden od njiju izvaja različne gibe, kretnje, čustvene 

izraze, drugi ga mora hitro in natančno posnemati, kot da je njegova slika v ogledalu. Vlogi zamenjata. 
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IGRE Z ŽOGO 

 
Pri igrah z žogo dosegamo naslednje splošne cilje:  

 učenec razvija moč nog/rok/ramenskega obroča;  

 učenec razvija ravnotežje;  

 učenec razvija koordinacijo gibanja;  

 učenec razvija sposobnost zavedanja lastnega telesa;  

 učenec krepi pozornost in koncentracijo;  

 učenec razvija sposobnost orientacije v prostoru;  

 učenec razvija spretnost z žogo;  

 učencev razvija spretnost lovljenja/metanja žoge;  

 spodbujanje medsebojne pomoči in sodelovanja;  

 učenec razvija hitrost odzivanja na gibalne dražljaje;  

 spodbujanje zdrave tekmovalnosti;  

 učenec se ob igrah z žogo sprosti ter zabava;  

 učenec razvija sposobnost natančnega opazovanja;  

 spodbujanje pozitivnih občutij, predvsem občutkov ugodja in veselja;  

 učenec razvija sposobnost hitrega odzivanja na navodilo;  

 učenec razvija sposobnost pomnjenja;  

 učenec razvija spretnost odbijanja žoge s pripomočkom;  

 učenec razvija ustvarjalnost;  

 učenec krepi svojo samozavest in samopodobo;  

 spodbujanje k izražanju lastnih občutkov ter vtisov ob igrah z žogo;  

 učenec izboljša motivacijo za igre z žogo. 

5. PODAJANJE ŽOGICE S PLASTENKE NA PLASTENKO (Videmšek idr., 2006) 

Pripomočki: plastenki, teniška žogica ali balon 

Naloga: V rokah imamo narobe obrnjeno plastenko in na njej balon oziroma teniško žogico, ki si jo 

podajamo s plastenke na plastenko. Igro lahko izvajamo v paru ali v skupini (npr. štafeta).  

Možnost prilagoditve igre: Igro lahko igramo individualno. Igralec ima v vsaki roki plastenko in si 

žogico/balon podaja z ene plastenke na drugo. Pri tem lahko merimo čas (kolikokrat prestavi žogico/balon v 

določenem času, ne da bi žogica/balon padla na tla). 

 

6. BALINANJE (Videmšek idr., 2006) 

Pripomočki: vrv, različne žoge 

Naloga: Na konec sobe (na primerno razdaljo glede na zmožnosti igralca) postavimo vrv oziroma manjšo 

žogo. Z drugega konca sobe poskušamo zakotaliti žoge različnih vrst in materialov čim bližje vrvici oziroma 

žogi.  

Možnosti prilagoditev igre: Če igra mladostnik igro iz bolniške postelje, pazimo, da je cilj na vidnem mestu 

ter na ustrezni razdalji, da ima igralec možnost vreči žogo čim bližje cilju in biti uspešen. Igro lahko 

prilagodimo tudi tako, da je cilj pri prvem poskusu na levi strani postelje, pri drugem poskusu pa na desni 

strani bolniške postelje (odvisno tudi od prostorskih razmer). 

 

7. PODIRANJE STOŽCEV (Videmšek idr., 2006) 

Pripomočki: kocka, 5 praznih plastenk, manjša žoga 

Naloga: Igralec vrže kocko; kolikor pik pokaže, toliko poskusov ima za kotaljenje žoge in ciljanje plastenk. 

Plastenke so lahko označene od 1 do 5. Rezultat je vsota točk na podrtih steklenicah. 

Možnosti prilagoditev igre:  

 spreminjamo način metanja žogice; 

 spreminjamo postavitev plastenk; 

 povečamo razdaljo med plastenkami in mestom meta žogice; 

 določimo plastenko, ki je ne smemo podreti; 
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 spremenimo predmet, s katerimi ciljamo plastenke (namesto žoge lahko manjša palica, blago ipd.). 

 

8. LOVLJENJE IN METANJE ŽOGE NA RAZLIČNE NAČINE (Goock, 1991) 

Obstaja več različnih možnosti metanja in lovljenja žog, in sicer: 

 metanje/lovljenje z obema rokama; 

 metanje/lovljenje z eno roko; 

 metanje z levico, lovljenje z desnico in obratno; 

 lovljenje z navzgor obrnjeno hrbtno stranjo roke; 

 lovljenje s prekrižanimi rokami; 

 lovljenje s »tulpo«, tj. zapestja rok držimo vzporedno skupaj; 

 metanje/lovljenje v loku; roke so vzdignjene nad glavo in upognjene, žoga potuje od desnice do 

levice; 

 metanje žoge pod levo ali desno podlahtjo; 

 žogo vržemo z obema rokama, se zasukamo in jo ujamemo z rokami za hrbtom; 

 žogo mečemo v ritmu štetja ali glasbe;  

 preden žogo ujamemo, mora igralec ploskniti (enkrat, dvakrat …). 

 

9. LETEČA RJUHA (Otrin, Brodnjak in Butt, 2014, str. 25) 

Pripomočki: blago/manjša rjuha, lahka žoga 

Naloga: Dva ali štirje igralci primejo rjuho in nanjo položijo žogo. Cilj igre je, da z nihanjem poskušajo 

spraviti žogo v zrak. Šteje se, kolikokrat se žoga uspe odbiti od rjuhe.  

Možnosti prilagoditev igre:  

 Mladostnik na bolniški postelji lahko igra skupaj z učiteljem ali z drugimi učenci, ki nimajo gibalnih 

omejitev. 

 Igralci primejo rjuho tako, da so robovi rjuhe čimbolj ravni. Balon ali lažjo žogo poskušajo zadržati 

na robu in jo voditi po njem. Pri tem štejejo, kolikokrat jim uspe žogo zakotaliti okrog. 

 Igro se lahko igra tudi v dveh skupinah, ki si s pomočjo rjuhe podajata balon ali lažjo žogo. Štejemo 

število podaj. 

 

10. DISOCIACIJA (Otrin, Brodnjak in Butt, 2014, str. 37) 

Pripomočki: žoga 

Naloga: Igralca si čim hitreje podajata žogo in ob tem izgovarjata besede, ki med seboj niso asociativno 

povezane. Če prvi igralec vrže žogo in reče npr. jabolko, mora drugi igralec reči besedo, ki z besedo jabolko 

nima nobene povezave. Če igralec izreče besedo, ki je asociacija na prvo besedo, se mu določi kazen 

(dogovorimo vnaprej). 

 

11. SPRETNA ROKA (Otrin, Brodnjak in Butt, 2014, str. 79) 

Pripomočki: 5 žogic 

Navodila: Igra lahko le en igralec naenkrat. V roki drži eno žogico, pred sabo pa ima (v dosegu prijema) še 4 

žogice. Na znak vrže prvo žogo visoko v zrak. Medtem hitro prime drugo žogico. To mora storiti tako hitro, 

da lahko obenem ujame še žogico iz zraka. Če se mu to posreči, ima v roki dve žogici. Eno žogico ponovno 

vrže v zrak, vzame novo in drugo ulovi. Sedaj ima tri žogice. Z igro nadaljuje toliko časa, da ima v roki vseh 

pet žogic. 

Igro se lahko poenostavi z manjšim številom žogic. Igro lahko tudi štopamo, da igralci tekmujejo med seboj 

v hitrosti izvajanja aktivnosti. 

 

12. PREIZKUŠNJA DO DESET (Goock, 1991) 

Pripomočki: žoga 

Igra se lahko igra v paru, da si igralca žogo podajata, oziroma individualno, da igralec žogo meče ob zid. 

Metanje žoge poteka po vnaprej določenih pravilih, in sicer vsak odboj na drugačen način v točno določenem 

zaporedju, ki ga lahko poljubno spreminjamo. Primer: 
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1. Lovljenje/metanje 5-krat z desnico. 

2. Lovljenje/metanje 4-krat z levico. 

3. Žogo odbijemo 3-krat z desno pestjo. 

4. Žogo odbijemo 2-krat z levo pestjo. 

5. Žogo odbijemo 1-krat z obema pestema skupaj. 

 

13. TISOČ KOZARCEV (Allue, 2004) 

Pripomočki: 25 plastičnih kozarčkov, 3 manjše žoge, lepilni trak, barvice 

Naloga: Kozarce razporedimo v obliki romba, tako da je na vsaki stranici 5 kozarcev. Povežemo jih z 

lepilnim trakom in v vsak kozarec na dno položimo okrogel papir z vrednostjo v točkah. Kozarci v sredini naj 

imajo več točk. 

Igralec meče žogico in cilja kozarce. Po treh metih seštejemo točke. 

 

14. POŽIRALEC KROGEL (Allue, 2004) 

Pripomočki: velika škatla, penaste žoge 

Naloga: Pripravimo večjo škatlo tako, da na eni stranici škatle izrežemo različne velikosti krogov (dovolj 

velike, da gredo žogice skoznje). Kroge obrobimo z različnimi barvami. Na drugi stranici škatle izrežemo 

luknjo, da bomo lahko iz škatle pobirali žogice. 

Pripravljeno škatlo postavimo na ustrezno razdaljo. Igralec meče žogico in skuša vreči čim več žog skozi 

odprtine v škatli. Za vsak zadetek dobi točko. Igralec, ki zbere največ točk, je zmagovalec. 

 

15. AKROBATSKI FIŽOLČEK (Allue, 2004) 

Pripomočki: tulec iz kartona, fižolček/frnikola, cedilo 

Naloga: Vodja igre se postavi nad mizo in nastavi tulec cca. 10 cm nad njo. Po tulcu spusti fižolček (lahko 

tudi frnikolo, manjšo žogo) in reče: »Potuje!« Igralec poskuša uloviti predmet (z rokami ali npr. s cedilom). 

 

16. LABIRINT V DVOJE (Allue, 2004) 

Pripomočki: lesena igralna plošča, frnikola ali žogica za tenis 

Priprava igralne plošče: Na trši karton ali les prilepimo kose penaste cevi tako, da naredimo progo. Proga 

mora biti čim bolj vijugasta in dovolj široka, da žoga prosto potuje skoznjo. Na obeh straneh labirinta 

pritrdimo držalo (vrvica, letev …). Držalo mora biti pritrjeno tako, da oba igralca labirint držita z obema 

rokama.  

Naloga: Igralca morata v določenem času doseči, da žogica prepotuje celotno pot po labirintu od začetka do 

konca. Pri tem je nujno medsebojno sodelovanje. Če uspeta in jim žogica pri tem ne pade na tla, sta uspešno 

zaključila igro. Pri tej igri lahko sodelujeta mladostnik na bolniški postelji in učitelj oziroma učenec brez 

gibalnih omejitev. 

 

17. ODBIJ SE V KOŠ (Allue, 2004) 

Pripomočki: obroč, vedro, žoga 

Naloga: Na primerno razdaljo postavimo vedro, meter pred vedrom držimo/obesimo obroč. Igralec skuša 

vreči žogo v vedro, a mora žoga prej skozi obroč. Igro lahko otežimo z zahtevo, da se mora žoga pred 

padcem v vedro odbiti od tal. 

Če imamo dovolj prostora, lahko spreminjamo razdaljo meta. 

 

18. PODIRANJE STOLPA (Videmšek, Tomazini in Grojzdek, 2007, str. 56) 

Pripomočki: manjša žoga, plastični lončki različnih barv 

Naloga: Plastične lončke voditelj postavi v stolp na različne razdalje od začetka meta. Naloga igralca ali 

igralcev je, da lončke ciljajo z manjšo žogo, dokler vseh lončkov ne podrejo.  

 

19. LOVILCI (Videmšek, Tomazini in Grojzdek, 2007, str. 65) 

Pripomočki: manjša žoga, 2 zgornja dela prerezane plastenke ali večji plastičen kozarec 

Naloga: Igralec v vsaki roki drži zgornji del plastenke. V eno plastenko damo manjšo žogico. Naloga igralca 
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je, da poskuša vreči žogico iz ene plastenke ter jo uloviti z drugo. 

Možnosti prilagoditev igre: Nalogo lahko poenostavimo tako, da drži igralec zgolj eno plastenko in vanjo 

skuša uloviti žogico, ki mu jo vrže vodja oziroma drugi igralec. 

 

20. ZADENI BARVO (Videmšek, Tomazini in Grojzdek, 2007, str. 89) 

Pripomočki: 5 škatel brez pokrova različnih velikosti, papirnate žogice, vrečka 

Naloga: Škatle pobarvamo v različne barve, prav tako tudi žogice. Žogice shranimo v vrečko. Škatle 

porazdelimo na različne razdalje. Igralec izvleče žogico in z njo poskuša zadeti škatlo iste barve. Če škatlo 

zadane, dobi 2 točki, če zadane katero drugo, pa zgolj 1.  

 

21. NASPROTJA 

Pripomočki: žoga/blazina 

Potek igre: Igra se lahko igra v skupini ali v paru. Majhno blazino ali žogo učitelj ali eden od igralcev vrže 

enemu izmed soigralcev in istočasno reče npr.: »Vroče!« Otrok vrne žogo z metom in odgovori z nasprotnim 

pomenom besede, torej: »Mrzlo!« Besedne igre se nadaljujejo (velik, majhen, zdrav, bolan, suh, debel, suh, 

moker, zgoraj, spodaj…). Za napačen odgovor sledijo kazenske točke ali določena naloga.  

Če se igramo v paru, si izmenjamo vlogi.  

Možnosti prilagoditev igre: Poleg nasprotij lahko na podoben način iščemo tudi sopomenke, protipomenke, 

nadpomenke, pomanjševalnice ipd. 

 

IGRE Z BALONOM 

 
Pri igrah z balonom dosegamo naslednje splošne cilje: 

 učenec razvija moč rok/ramenskega obroča;  

 učenec razvija hitrost odzivanja na gibalne dražljaje;  

 učenec razvija ravnotežje;  

 učenec razvija koordinacijo gibanja;  

 učenec razvija sposobnost zavedanja lastnega telesa;  

 učenec krepi pozornost in koncentracijo;  

 spodbujanje medsebojne pomoči in sodelovanja;  

 spodbujanje zdrave tekmovalnosti;  

 učenec se ob igri z balonom sprosti in zabava;  

 spodbujanje pozitivnih občutij, predvsem občutkov ugodja in veselja;  

 učenec krepi samozavest in samopodobo;  

 spodbujanje k izražanju lastnih občutkov in vtisov. 

22. ZADENI BALON (Videmšek idr., 2006) 

Pripomočki: balon, časopisni papir 

Naloga: Iz časopisnega papirja naredimo manjše žoge, s katerimi bomo ciljali v balon, ki prosto leži na tleh. 

Cilj je balon potisniti do označenega mesta.  

Možnosti prilagoditev igre: Balon lahko visi na vrvici in nanj z določenega mesta ciljamo s fračami. 

Balonov je lahko več in so različno oštevilčeni. Rezultate seštevamo. 

 

23. ODBIJAMO BALON (Videmšek idr., 2006) 

Pripomočki: balon, lopar ali kuhalnica 

Naloga: Čimvečkrat odbiti balon, odboje seštevamo. Če imamo prostor, lahko igramo v paru ali čez mrežo.  

Možnosti prilagoditev igre: Nalogo lahko otežimo tako, da igralca med letom balona izvajata različne 

naloge: plosk, tlesk po nogah, obrat ipd. 

 

24. NAPIHOVANJE BALONOV (Goock, 1981) 

Pripomočki: baloni 

Naloga: Igralci tekmujejo med seboj v napihovanju balonov.  
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Možnosti igre: 

 Zmaga tisti, ki mu pri napihovanju balon najprej poči. 

 Zmaga tisti, ki v npr. 5 sekundah napihne največji balon. Obseg balona lahko izmerimo. 

 Kdo napihne večji balon z npr. petimi vdihi?  

 Treba je pihati izmenoma v dva balona. Komu uspe oba balona v 10 sekundah najbolj napihniti? 

 

25. SEDEČI TENIS (Allue, 2004) 

Pripomočki: vrvica, balon 

Naloga: Vrvico zavežemo cca. 50 cm nad tlemi oziroma nad posteljo in predstavlja mrežo. Igralca sta na 

vsaki strani vrvice. Napihnemo balon. Igralec mora z enim samim udarcem z roko balon odbiti na drugo 

stran. Če balon ne pristane na drugi strani vrvice ali se ga igralec dotakne več kot enkrat, dobi točko 

nasprotnik. Igramo do petnajst točk. 

 

26. ODBIJ V STENO (Videmšek, Stančevič, 2004, str. 60) 

Pripomočki: balon 

Naloga: Igralec ali več igralcev odbija balon v steno toliko časa, dokler jim ne pade na tla. Tekmujejo lahko 

v številu odbojev v določenem času. Na steno lahko narišemo tudi znak (npr. krog), ki ga poskušajo igralci z 

balonom zadeti. 

  

27. ZADENI OBROČ (Videmšek, Stančevič, 2004, str. 64) 

Pripomočki: balon, obroč 

Naloga: Z določene razdalje igralec ali več igralcev meče balon in skuša zadeti obroč na tleh. 

 

VAJE RAZGIBAVANJA 

 
Z vajami razgibavanja dosežemo naslednje splošne cilje: 

 učenec sprosti telo; 

 učenec razvija moč/gibljivost različnih delov telesa; 

 učenec razvija koordinacijo gibanja;  

 učenec razvija sposobnost zavedanja lastnega telesa;  

 spodbujanje pozitivnih občutij;  

 učenec krepi samozavest in samopodobo.  

 

28. GIBALNE UMETNIJE (Goock, 1991) 

Pripomočki: / 

Naloga: Igralci tekmujejo med seboj v izvajanju preprostih gibalnih vaj – kdo zdrži najdlje, ne da bi naredil 

napako? 

Predlogi vaj: 

 Istočasno kroženje desne roke v smeri urinega kazalca in desne noge v nasprotno smer. 

 Desna roka kroži pred trupom (kot bi poganjali lajno) v smeri urinega kazalca, leva pa počne enako 

v nasprotni smeri. 

 Z desno roko primemo konec nosu, z levo pa istočasno desno uho; preprimemo tako, da leva roka 

prime konec nosu in desna roka levo uho. 

 Z levo roko se v hitrem zaporedju tolčemo po levi strani prsi, z desno roko istočasno izvajamo 

počasne gib gor-dol po desni strani prsi. 

 

29. RAZGIBALNE VAJE ZA TELO (Kremžar Petelin, 1978, str. 32–33) 

Vaja 1: Oseba leži na hrbtu, roke ima sklenjene v zatilju, noge pokrčene. Dviguje boke, opora so glava, 

ramena in stopala. 

Vaja 2: Oseba leži na hrbtu, roke ima ob telesu, dviguje glavo in ramena. 

Vaja 3: Oseba leži na hrbtu. Dviguje glavo in ramena ter istočasno tudi noge 5–10 cm od tal. 

Vaja 4: Oseba leži na hrbtu, roke ima ob telesu, noge pokrčene. Dviguje glavo in ramena. Vajo lahko 
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otežimo, da dviguje trup do sedenja. 

Vaja 5: Oseba leži na hrbtu, roke ima ob telesu, noge iztegnjene. Sočasno dviguje trup do sedenja, noge skrči 

in jih z rokami objame. 

Vaja 6: Oseba leži na hrbtu, roke ima ob telesu, noge pokrčene. Dviguje boke in roke, telo se opira na glavo 

in stopala. 

Vaja 7: Oseba leži na hrbtu, roke ima ob telesu. Dviguje glavo in upogiba stopala navzgor. 

Vaja 8: Oseba leži na hrbtu, roke ima sklenjene v zatilju, noge pokrčene na trebuhu. Prenaša pokrčene noge 

levo in desno od trupa, roke ostanejo sklenjene v zatilju. 

Vaja 9: Oseba leži na hrbtu, roke ima ob telesu, s stopali prime žogo. Dviguje noge in prenaša žogo nad 

glavo. Noge naj bodo čim bolj iztegnjene. 

 

30. VAJE MIŠIČNE SPROSTITVE (Kremžar Petelin, 1978, str. 81–82) 

Vaja 1: Oseba leži na hrbtu, glavo ima visoko podloženo, roke prekrižane na prsnem košu. Spodnji del telesa 

(noge) močno pokrči in kolena potisne na trebuh. Zadrži položaj, dokler se mišice ne sprostijo. 

Vaja 2: Oseba leži na hrbtu, glavo ima podloženo, roke pa prekrižane na prsnem košu, stopala so položena na 

podlago. Noge močno iztegne, da začuti delovanje mišic, in vztraja v položaju. 

Vaja 3: Oseba leži na hrbtu, kolena ima skrčena in potisnjena na trebuh, roke v vzročenju. Raztegne mišice 

rok in ramenskega obroča in vztraja v položaju. 

Vaja 4: Oseba leži na hrbtu, glava je podložena, roke prekrižane na prsnem košu, ena noga je pokrčena, 

druga pa iztegnjena. Izmenično izteza nogi. 

Vaja 5: Oseba leži na hrbtu, noge ima iztegnjene, roke so ob telesu. Oseba obrača noge navzven z rahlo 

pokrčenimi koleni. 

Vaja 6: Oseba leži na hrbtu, roke ima ob telesu, noge so iztegnjene. Dviguje glavo. 

 

31. VAJA ZA TREBUŠNE MIŠICE (Wechsler, 2013, str. 47) 

Pripomočki: / 

Naloga: Oseba leži na hrbtu s pokrčenimi nogami, stopala so na podlagi. Desno roko postavi na levo ramo, 

levo roko pa položi na zadnji del glave. S komolcem leve roke se skuša dotakniti desnega kolena. Spodnjega 

dela hrbta pri tem ne dviguje. Vajo (po zmožnostih) večkrat ponovi, nato zamenja položaj rok. 

 

32. VAJA ZA TREBUŠNE MIŠICE Z ŽOGO MED KOLENI (Wechsler, 2013, str. 47) 

Pripomočki: žoga 

Naloga: Oseba leži na hrbtu s pokrčenimi nogami, stopala so na podlagi. Med koleni ima žogo. Desno roko 

postavi za glavo, leva roka leži na podlagi. Z desnim komolcem se poskuša približati levemu kolenu in pri 

tem dvigniti zgornji del trupa. Spodnji del hrbta in zadnjica se ne dvigujeta. Položaj zadrži in se vrne v ležeči 

položaj. Nalogo po zmožnostih večkrat ponovi, nato zamenja roki. 

 

33. VAJE ZA TREBUŠNE MIŠICE Z ŽOGO V ROKAH (Wechsler, 2013, str. 48) 

Pripomočki: žoga 

Naloga: Oseba leži na hrbtu s pokrčenimi nogami. Z obema rokama drži žogo. Iz ležečega položaja se 

dvigne v sedeči položaj. V sedečem položaju vrže žogo nad glavo, jo ulovi in počasi spusti trup nazaj v ležeči 

položaj s pokrčenimi nogami. 

 

34. VAJA Z ŽOGO 1 (Wechsler, 2013, str. 48) 

Pripomočki: žoga 

Naloga: Oseba leži na hrbtu s pokrčenimi nogami, roke ležijo ob telesu. Med kolena si postavi žogo. Dvigne 

kolena in jih skuša približati prsim/se dotakniti brade. Nato jih spusti v prvotno pozicijo. Zadrži. V drugem 

delu vaje kolena spusti v desno/levo stran, ne da bi se pri tem dotaknil podlage. Vsak položaj nekaj sekund 

zadrži. Celotno vajo večkrat ponovi. 

 

35. VAJA Z ŽOGO 2 (Wechsler, 2013, str. 48) 

Pripomočki: žoga 
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Naloga: Oseba leži na hrbtu s pokrčenimi nogami. Roke ima pokrčene za glavo, z obema rokama drži žogo. 

Počasi dviguje roke z žogo nad glavo in istočasno dviguje tudi telo (do sedečega položaja). Nato se v obratni 

smeri počasi spušča v prvotni položaj. Vajo po zmožnostih večkrat ponovi. 

 

36. VAJA Z ŽOGO 3 (Wechsler, 2013, str. 49) 

Pripomočki: žoga 

Naloga: Oseba leži na hrbtu, s spodnjim delom nog drži žogo. Roke so ob telesu. Dviguje noge, zgornji del 

telesa leži na podlagi. V drugem delu vaje dvigne noge nekoliko od podlage in spodnji del telesa rahlo zavrti 

v levo oziroma desno ter zadrži položaj. Nato noge vrne na sredino ter jih spet dviguje. Vajo po zmožnostih 

večkrat ponovi. 

 

37. RAZGIBAVANJE NA BOKU 1 (Wechsler, 2013, str. 55) 

Pripomočki: / 

Naloga: Oseba leži na boku, glavo podpira z roko. Noge ima pokrčene v kolenih. Dviguje zgornjo nogo 

(število ponovitev po njegovih zmožnostih). Nato se obrne in vajo ponovi z drugo nogo. 

 

38. RAZGIBAVANJE NA BOKU 2 (Wechsler, 2013, str. 56) 

Pripomočki: palica 

Naloga: Oseba sedi na podlagi, noge ima pokrčene pred seboj. V roke prime palico in jo položi za glavo, 

nato telo obrača v levo in desno. Vsak položaj za nekaj sekund zadrži.  

 

39. RAZGIBAVANJE Z UTEŽMI (Wechsler, 2013, str. 59) 

Pripomočki: manjše uteži (za vsako roko), lahko tudi manjše steklenice, napolnjene z vodo 

Naloga: Oseba leži na hrbtu s pokrčenimi nogami. V vsaki roki ima utež. Roke ima pokrčene v komolcih in 

utež drži nad rameni. Uteži istočasno z obema rokama dvigne nad glavo in položaj nekaj sekund zadrži. Roke 

vrne v začetni položaj in vajo večkrat ponovi.  

Vajo lahko izvaja tudi tako, da uteži dviguje izmenično (eno roko dvigne, drugo spusti). 

 

40. KROŽENJE Z NOGAMI (Wechsler, 2013, str. 76) 

Pripomočki: / 

Naloga: Oseba leži na hrbtu, roke ima ob telesu. Dvigne eno nogo in z njo dela manjše/večje kroge. Nogo po 

nekaj ponovitvah zamenja. 

 

41. PODAJA BRISAČE NA HRBTU (Wechsler, 2013, str. 82) 

Pripomočki: brisača 

Naloga: Oseba sedi na podlagi. V roko primer brisačo in jo na hrbtu preprime z drugo roko. Vajo večkrat 

ponovi. Položaj rok na hrbtu nekoliko zadrži. Vajo otežimo z manjšo brisačo. 

 

42. RAZTEZANJE PREMIKALK NOG LEŽE (Andreson, 2001, str. 19) 

Naloga: Oseba leži na hrbtu, stopala drži skupaj. Kolena padejo v stran, boki naj bodo sproščeni tako, da sila 

gravitacije rahlo razteza primikalke nog. V tem sproščenem položaju naj oseba zdrži vsaj 40 sekund. Ob tem 

naj pazi na globoko dihanje. 

 

43. PRETEGOVANJE (Andreson, 2001, str. 19) 

Naloga: Oseba leži na hrbtu. Počasi naj iztegne obe nogi. Roke iztegne za glavo, medtem ko izteguje prste na 

nogi. Položaj zadrži vsaj 5 sekund in nato mišice sprosti. Vajo ponovi 3-krat. Med raztezanjem pazi, da 

potegne trebuh noter, tako da stanjša center telesa.  

Pri tej vaji raztezamo roke, rame, hrbtenico, trebušne mišice ter mišice prsnega koša, stopala in gležnje. 

 

44. RAZTEZANJE SPODNJEGA DELA HRBTA (Andreson, 2001, str. 20) 

Naloga: Oseba leži na hrbtu. Pokrči eno koleno in ga počasi, s pomočjo obeh rok, potegne na prsni koš, tako 
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da občuti lahkotno raztezanje; ta položaj naj zadrži 30 sekund. Občuti raztezanje v spodnjem delu hrbta in 

zadnjem delu stegna. Raztezanje večkrat ponovi z obema nogama. Pri tem pazimo, da ne zadržuje dihanja. 

Če vadeča oseba zmore, lahko vajo nadaljuje tako, da potegne na prsi istočasno obe nogi. Ob tem lahko 

dvigne tudi glavo in jo potisne proti kolenom.  

 

45. RAZTEZANJE SPODNJEGA DELA HRBTA, STRANSKEGA IN VRHNJEGA DELA BOKOV 

(Anderson, 2001, str. 26) 

Naloga: Oseba leži na hrbtu, noge pokrči v kolenih, stopala ostanejo na tleh. Dlani ima prekrižane za glavo, 

roke se dotikajo podlage. Najprej dvigne levo nogo in jo prekriža čez desno. Z levo nogo potisne desno nogo 

proti podlagi, dokler ne začuti raztezanja v bokih in spodnjem delu hrbta. Zgornji del telesa, glava, rame in 

komolci ostanejo na podlagi in jih ne dviguje od tal. Položaj zadrži 10–20 sekund.  

Cilj naloge ni pritisk desne noge proti tlom, ampak raztezanje v okviru sposobnosti. Raztezanje ponovi še z 

drugo nogo.  

Pri raztezanju pazimo, da vadeča oseba ne zadržuje dihanja, da diha ritmično in je sproščena. 

 

46. ZMANJŠANJE NAPETOSTI V VRATNEM PREDELU (Anderson, 2001, str. 27) 

Naloga: Oseba leži na hrbtu. Roke sklene za glavo v višini ušes. Počasi potisne glavo naprej, dokler ne začuti 

rahlega raztezanja v vratu. Položaj zadrži 3–5 sekund in se vrne v začetni položaj. Vajo ponovimo 3/4-krat. 

Čeljust mora biti med vajo sproščena. 

 

47. RAZTEZANJE VRATNIH MIŠIC (Anderson, 2001, str. 28) 

Naloga 1: Oseba leži na hrbtu, roke sklene za glavo, noge pokrči v kolenih, stopala so na podlagi. Nežno 

potisne glavo in brado proti levemu kolenu ter položaj zadrži 3–5 sekund. Nato mišice sprosti in položi glavo 

na blazino. Ponovi še z gibom proti desnemu kolenu. Vajo ponovi 3/5-krat. 

Naloga 2: Oseba leži na hrbtu, noge pokrči v kolenih, stopala so na podlagi. Glava leži na podlagi, roke so ob 

telesu. Brado obrne proti rami (ob tem leži ves čas na podlagi), da začuti rahlo raztezanje v stranskem delu 

vratu, položaj zadrži 3–5 sekund. Ponovi raztezanje še v drugo stran. Ponovi vajo 2/3-krat. Čeljust mora biti 

sproščena, med vajo ne smemo zadrževati dihanja. 

 

48. POTISK LOPATIC SKUPAJ (Anderson, 2001, str. 28) 

Naloga: Oseba leži na hrbtu, noge so skrčene v kolenih, stopala na podlagi. Roke sklene za glavo in potisne 

lopatice skupaj, da občuti napetost v zgornjem delu hrbta. Položaj zadrži 4–5 sekund, sprosti mišice in počasi 

potisne glavo naprej kot pri nalogi Zmanjšanje napetosti v vratnem predelu. Tako se bo sprostila napetost v 

vratu. 

 

49. PORAVNAVANJE SPODNJEGA DELA HRBTA (Anderson, 2001, str. 29) 

Naloga: Oseba leži na hrbtu, noge ima v kolenih pokrčene, stopala ležijo na tleh. Istočasno stisne ritne in 

trebušne mišice, tako da poravna spodnji del hrbta. Položaj zadrži 5–8 sekund, nato mišice sprosti. Vajo 

ponovi 2/3-krat. Vadeča oseba naj se osredotoči na konstantno vzdrževanje mišične napetosti. Vaja s 

potiskanje medenice proti tlom bo okrepila trebušne in ritne mišice, kar bo izboljšalo tudi telesno držo. 

 

50. POTISK LOPATIC SKUPAJ IN KONTRAKCIJA ZADNJIČNIH MIŠIC (Andreson, 2001, str. 29) 

Naloga: Oseba leži na hrbtu, noge ima pokrčene v kolenih, stopala so na tleh, roke pokrčene za glavo. 

Istočasno oseba naredi naslednje vaje: potisne lopatice skupaj, poravna hrbet in napne zadnjične mišice. 

Kontrakcijo zadrži 5 sekund, se sprosti, potisne glavo naprej, da razteza vrat in zgornji del hrbta. Vajo ponovi 

3/4-krat. 

 

51. RAZTEZANJE RAMEN IN HRBTA (Anderson, 2001, str. 29) 

Naloga: Oseba leži na hrbtu, noge ima pokrčene v kolenih. Iztegne eno roko za glavo (dlan je obrnjena 

navzgor), druga roka je ob telesu (dlan je obrnjena navzdol). Istočasno mora iztegniti dlani čim dlje v 

nasprotni smeri. Raztezanje zadrži 6–8 sekund. Raztezanje naj naredi na obe strani vsaj dvakrat. Spodnji del 

hrbta mora biti raven in sproščen, čeljust mora biti prav tako sproščena. 
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52. RAZTEZANJE SPODNJEGA DELA HRBTA IN BOKOV (Anderson, 2001, str. 32) 

Naloga: Oseba leži na hrbtu. Pokrči levo koleno pod kotom 90 stopinj, z desno roko potegne pokrčeno 

koleno navzgor in preko druge noge (na desno stran). Glavo ob tem obrne proti levi roki, ki je odročena v 

stran (glava naj počiva na blazini). Z desno roko, ki jo ima na stegnu leve noge (tik nad kolenom), potisne 

pokrčeno (levo) nogo proti tlom, dokler ne občuti rahlega raztezanja v spodnjem delu hrbta in zunanjem delu 

bokov. Nato sprosti stopala in gležnje, rame morajo ostati na podlagi. Položaj zadrži 15–20 sekund in ponovi 

vajo še na drugo stran. 

 

53. RAZTEZANJE ZGORNJEGA DELA TELESA S POMOČJO BRISAČE (Anderson, 2001, str. 86) 

Vaja 1: Oseba prime brisačo na obeh koncih in jo z iztegnjenimi rokami dvigne navzgor, čez glavo in za 

hrbet (če lahko). Pri tem naj diha počasi in sproščeno. Vajo izvaja s počasnimi gibi. 

Vaja 2: Oseba prime brisačo na obeh koncih in jo z iztegnjenimi rokami dvigne nad glavo ter nato rahlo v 

desno in levo. Vajo večkrat ponovi. 

 

54. RAZTEZNE VAJE ZA DLANI, ZAPESTJE IN PODLAKT (Anderson, 2001, str. 88–89) 

Vaja 1: Sklene prste pred telesom in jih 10-krat zavrti v smeri urinega kazalca. 

Vaja 2: Nadaljuje s kroženjem v nasprotni smeri urinega kazalca, 10-krat. 

Vaja 3: Roke razklene in razmakne prste, dokler pri raztezanju ne začuti napetosti. Položaj zadrži 10 sekund, 

nato sprosti. 

Vaja 4: Prste na obeh rokah pokrči toliko, da začuti napetost. Položaj zadrži nekaj sekund, nato sprosti. 

Vaja 5: Roke iztegne predse, dlani v zapestju počasi upogne navzgor. Razteza notranjo stran podlakti. 

Vaja 6: Dlan obrne navzdol, da raztegne podlakt na zunanji strani. Zadrži 10–12 sekund. Vajo ponovi 

dvakrat. 

Vaja 7: Vsak prst na roki nežno zaokroži. 

Vaja 8: Dlan in roke strese 10–12krat. Pri sproščanju napetosti so rame spuščene. 

Vaja 9: Roke iztegne pred telo. Obe roki obrne v zapestju navzven, dokler ne začuti rahlega raztezanja na 

zunanji strani podlakti in zapestja. Ob tem so roke iztegnjene. Položaj zadrži 5–10 sekund. 

Vaja 10: Stisne dlan ob dlan. Dlan počasi potiska navzdol, dokler ne začuti rahlega raztezanja. Pri tem ne 

sme razmikati dlani in spuščati komolcev.  

Vaja se nadaljuje tako, da eno roko druga dlan nežno potiska v stran, dokler ne začuti rahlega raztezanja. Pri 

tem oseba ne sme spuščati komolcev. Zadrži 5–8 sekund. 

 

VAJE RAZGIBAVANJA Z ELASTIČNIM TRAKOM 

 
Z vajami razgibavanja z elastičnim trakom dosežemo naslednje splošne cilje: 

 učenec razvija moč/gibljivost različnih delov telesa; 

 učenec razvija vzdržljivost;  

 učenec razvija koordinacijo gibanja;   

 učenec zavestno nadzoruje telo v različnih položajih in gibanjih; 

 učenec razvija sposobnost zavedanja lastnega telesa;  

 učenec izboljša samozavest in samopodobo. 

 

Pri vseh opisanih vajah potrebujemo elastiko.  

Vse vaje lahko izvajamo v bolniški postelji, torej leže na hrbtu. Dolžino elastičnega traku prilagodimo 

velikosti osebe in težavnosti naloge. 

  

55. VAJE ZA RAMENA, ROKE (But, 2012) 

 Dvig nad glavo: Oseba zatakne elastiko okrog noge ali ob rob postelje.  

Vsak konec elastike prime v eno roko tako, da je dlan obrnjena naprej. Začne z dvigom roke, 

komolec je raven ali upognjen (po želji in zmožnostih vadeče osebe). Roko dviguje čim višje nad 

glavo. Vajo večkrat ponovi najprej z eno roko, nato še z drugo.  

 Ramensko krčenje: Elastiko pripnemo ob strani.  
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Oseba prime elastiko v roko in potisne roko proti drugi roki. Pri tem ohranja raven komolec. Počasi 

se vrne v začetni položaj in vajo večkrat ponovi. Nadaljuje z drugo roko. 

 Stranski dvig: Elastiko oseba zatakne pod stopala.  

V obeh rokah drži elastiko tako, da so dlani obrnjene naprej, roke so na začetku vaje ob telesu. 

Kolena so obrnjena naprej. Roke istočasno dviguje vstran do višine ramen. Nato jih počasi spusti 

nazaj in vajo ponovi. 

 Prednji dvig: Elastika je zataknjena pod stopali ali ob spodnji rob postelje.  

Elastiko oseba drži v rokah tako, da so dlani obrnjene navznoter. Roke so na začetku vaje ob telesu, 

nato vsako roko izmenično dviguje pred seboj do višine glave. Komolec je raven. 

 Dvig rame diagonalno: Elastiko se  pripne v spodnji levi kot.  

V levo roko oseba prime elastiko z dlanjo, obrnjeno naprej. Roko dvigne navzgor čez telo k 

nasprotni rami, pri tem upogne komolec. Vajo večkrat ponovi in zamenja stran. 

 Upogibanje komolca: Elastiko se pripne na spodnji del postelje ali zatakne ob stopala. Elastiko 

oseba prime v roke tako, da so dlani obrnjene navzgor. Elastiko potegne navzgor z upogibom v 

komolcu. Počasi se vrne v začetni položaj in vajo večkrat ponovi tudi z drugo roko. 

 Poteg roke navzdol: Elastiko se pripne nad posteljo.  

Elastiko prime v roke in jo potegne navzdol, komolec upogne. 

 

56. VAJE ZA ZAPESTJE (But, 2012) 

 Elastiko pritrdimo na tla. Vadeča oseba prime elastiko tako, da je zapestje obrnjeno navzgor. Roka 

leži na podlagi, oseba navzgor premika zgolj zapestje. Vajo večkrat ponovi z obema rokama (lahko 

izmenično ali istočasno). 

 Elastiko pritrdimo na tla. Vadeča oseba v roko prime elastiko tako, da je zapestje obrnjeno navzdol. 

Roka leži na podlagi, oseba navzgor premika zgolj zapestje. Vajo večkrat ponovi z obema rokama 

(lahko izmenično ali istočasno). 

 Elastiko pritrdimo na tla. Vadeča oseba v roko prime elastiko tako, da je palec obrnjen navzgor. 

Roka leži na podlagi, oseba navzgor premika zgolj zapestje. Vajo večkrat ponovi z obema rokama 

(lahko izmenično ali istočasno). 

 

57. VAJE ZA ZGORNJI DEL HRBTA (But, 2012) 

 Skomig z rameni: Elastiko pripnemo na spodnji del postelje ali zataknemo za stopala. Vadeča oseba 

elastiko drži v rokah. Ramena dvigne proti ušesom in jih počasi spusti nazaj. Komolci morajo biti 

ravni. Vajo večkrat ponovi. 

 Vaje za lopatične mišice: Vadeča oseba drži krajšo elastiko v rokah pred seboj, komolci so ukrivljeni 

naprej. Roke premakne navzven tako, da stisne lopatice skupaj. Vajo večkrat ponovi. 

 Vaje za zgornji del hrbta: Vadeča oseba prime elastiko v obe roki. Roki zravna predse in jih dvigne v 

višino ramen ter istočasno premakne navzven. Pri tem so komolci popolnoma ravni. Počasi se vrne v 

začetni položaj in vajo večkrat ponovi.  

 

58. VAJE ZA NOGE (But, 2012) 

 Elastiko se pritrdi na varen objekt v višini gležnja. Elastiko ovijemo okrog gležnja tako, da je tista 

noga, na kateri je elastika, obrnjena v isto smer, kjer je elastika pritrjena. Vadeča oseba z ravnim 

kolenom nogo potiska navznoter. 

 Elastiko se pritrdi na varen objekt v višini gležnja. Elastiko ovijemo okrog gležnja tako, da je tista 

noga, na kateri je elastika, obrnjena v drugo smer, kjer je elastika pritrjena. Vadeča oseba z ravnim 

kolenom nogo potiska navzven. 

 Elastiko se ovije okrog stegen. Vadeča oseba leži, kolena ima pokrčena. Noge razširi in spet pokrči. 

Gležnjev pri tem ne sme premikati. 

 Elastiko se ovije okrog gležnjev. Vadeča oseba nogo iztegne navzven, ponovitve naj bodo hitre. 

Noge morajo biti pri tej vaji ravne, iztegnjene v kolenih. 
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PROPRIOCEPTIVNA VADBA (Marc in Vinšek, b. d.) 

 
S proprioceptivno vadbo dosežemo naslednje splošne cilje: 

 učenec zavestno nadzoruje telo v različnih položajih in gibanjih; 

 učenec razvija sposobnost zavedanja lastnega telesa. 

 

59. MALI MOST 

Vaja se izvaja leže, na hrbtu, s pokrčenimi koleni in rokami ob telesu.  

Navodilo vadeči osebi: Oseba vdihne in ob izdihu povleče popek proti hrbtenici, dvigne medenico in 

hrbtenico od podlage vse do spodnjega roba lopatic. Zadrži položaj nekaj sekund. Vajo ponovi 8-krat. 

 

60. DVIG NA PRSTE IN PETE V MALEM MOSTU 

Vaja se izvaja leže, na hrbtu, s pokrčenimi koleni in rokami ob telesu.  

Navodilo vadeči osebi: Oseba vdihne in ob izdihu povleče popek proti hrbtenici, dvigne medenico in 

hrbtenico od podlage vse do spodnjega roba lopatic. Nato prenese težo na spodnji del telesa. Dvigne se 

najprej na prste, nato še na pete. Vajo ponovi 8-krat. 

 

61. HOJA NAPREJ IN NAZAJ V MALEM MOSTU 

Navodilo vadeči osebi: Oseba pokrči kolena, hrbet dvigne od podlage in z majhnimi koraki stopa po podlagi 

stran od telesa in nazaj. Vajo ponovi 8-krat.  

 

62. DVIG V MALI MOST NA MALI ŽOGI 

Navodilo vadeči osebi: Oseba skrči kolena, pod stopala namesti manjšo žogo. Dvigne medenico in hrbtenico 

od podlage do spodnjega roba lopatic, zadrži položaj. Vajo ponovi 8-krat. 

 

GIMNASTIČNE VAJE 

 
Z gimnastičnimi vajami dosežemo naslednje splošne cilje: 

 učenec razvija moč/gibljivost različnih delov telesa; 

 učenec razvija vzdržljivost; 

 učenec razvija koordinacijo gibanja;   

 učenec zavestno nadzoruje telo v različnih položajih in gibanjih; 

 učenec razvija sposobnost zavedanja lastnega telesa;  

 učenec izboljša samozavest in samopodobo. 

 

Vsako vajo ponovimo najmanj 5-krat. 

 

63. VAJE ZA MIŠICE VRATU 

 Kroženje z glavo v obe smeri 

 Zasuk glave levo, desno 

 Zasuk glave gor, dol 

 Zasuk glave dol, desno, gor, levo 

 

64. VAJE ZA MIŠICE RAMENSKEGA OBROČA IN ROK 

 Dvigovanje ramen gor/dol 

 Vaje z žogo  

OPIS VAJE: Roke so v predročenju, vadeča oseba v rokah drži žogo. Kroži z rokami pred telesom. Naredi 10 

krogov. 

 Zamahi z rokami navzven 

OPIS VAJE: Odročenje ravnih rok v višini ramen in odročenje upognjenih rok v komolcu 

 Izmenični zamahi z rokami 
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OPIS VAJE: Ena roka je iztegnjena ravno navzgor, druga je ob telesu. Vadeča oseba roke čim hitreje 

izmenjuje. 

 Suvanje žoge 

OPIS VAJE: Vadeča oseba žogo drži z obema rokama v višini prsi. Žogo sune tako, da čim bolj iztegne roke 

predse. Roke nato spet postavi k prsim. 

 

65. KREPILNE VAJE ZA TRUP 

 Trebušnjaki 

OPIS VAJE: Vadeča oseba leži na hrbtu, noge so pokrčene, roke so na tilniku. Dviguje se v pol sedeči položaj 

(zadrži nekaj sekund) in se spusti v prvotni položaj. 

 Dvigovanje bokov 

OPIS VAJE: Vadeča oseba leži na hrbtu, noge so pokrčene, roke v priročenju. Dviguje boke. 

 Raznoženje 

OPIS VAJE: Vadeča oseba leži na hrbtu, noge dvigne v zrak. Noge najprej postavi v raznoženje (skuša jih 

imeti čimbolj ravne) in jih da spet skupaj.  

 Kroženje z gležnji in zapestji 

 

66. DVIGOVANJE UTEŽI Z ROKAMI (v ležečem položaju)  

OPIS VAJE: Vadeča oseba leži na hrbtu z rahlo pokrčenimi nogami. V rokah drži utež/daljšo palico (primerne 

velikosti in teže za učenca). Utež dviguje nad glavo, rahlo zadrži in počasi spusti. 

Pri uporabi uteži lahko izvajamo različne variacije gibalnih vaj (glede na zmožnosti učenca). 

TEKMOVALNE IGRE 

 
Pri igrah z žogo dosegamo naslednje splošne cilje: 

 spodbujanje zdrave tekmovalnosti med učenci;  

 učenec upošteva pravila igre;  

 učenec razvija moč nog/rok/ramenskega obroča;  

 učenec razvija ravnotežje;  

 učenec razvija koordinacijo gibanja;  

 učenec izboljša pozornost in koncentracijo;  

 učenec razvija sposobnost orientacije v prostoru;  

 učenec razvija sposobnost natančnega opazovanja in sledenja igri; 

 spodbujanje medsebojne pomoči in sodelovanja;  

 učenec razvija hitrost odzivanja na gibalne dražljaje;  

 učenec se ob igrah sprosti in zabava;  

 spodbujanje pozitivnih občutij, predvsem občutkov ugodja in veselja ob zmagi;  

 učenec razvija sposobnost pomnjenja/hitrega priklica podatkov;  

 učenec izboljša samozavest in samopodobo. 

 

67. NAROBE STOL (Ružić, 1976) 

Pripomočki: stol, obroči 

Potek igre: Stol postavimo tako, da so njegove noge obrnjene navzgor. Tekmovalec z določene razdalje 

(primerne njegovim zmožnostim) vrže obroč, da se natakne na nogo stola. Vsaka noga stola ima določeno 

število točk. Lahko se igra individualno ali v skupini kot tekmovanje (kdo zbere največ točk). 

 

68. RIBOLOV (Majer, 1998) 

Pripomočki: različni predmeti (z magnetom), palica z vrvico, ki ima na koncu pritrjen magnet 

Potek igre: Na tla razporedimo različne predmete, ki se pritrdijo na magnet. Tekmovalec mora z »ribiško 

palico«, ki ima na koncu magnet, uloviti čim več predmetov in jih odnesti na določeno mesto. V primeru 

tekmovanja lahko predmete različno ovrednotimo in seštevamo točke oziroma omejimo čas. 
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69. SVINČNIK V STEKLENICI (Majer, 1998) 

Pripomočki: vrvica, svinčnik, steklenica  

Potek igre: Igra lahko poteka v parih, v skupini ali individualno. 

Enemu izmed igralcev privežemo okrog pasu vrv, na kateri je obešen svinčnik. Pod njega postavimo 

steklenico. Naloga tekmovalca je, da poskuša v čim krajšem času spraviti svinčnik v steklenico. Nalogo 

lahko otežimo tako, da svinčnik privežemo igralcu na hrbtno stran. 

Možnosti prilagoditev igre: 

 V primeru, da mladostnik leži in ne more vstati oziroma sedeti, lahko vrvico zavežemo na njegovo 

roko (najprej na levo, nato na desno), steklenico pa položimo na dvignjen podstavek ob posteljo, da 

igralec steklenico vidi. 

 Nalogo lahko olajšamo tako, da uporabimo steklenico s širšim vratom. 

 

70. VLEČENJE ŠKATLIC (Majer, 1998) 

Pripomočki: nit, tulec, zunanji del škatlice od vžigalic  

Potek igre: Igra lahko poteka v parih, v skupini ali individualno. 

Igralec drži v roki nit, na kateri je na eni strani privezan zunanji del škatlice od vžigalic. Če igramo v paru ali 

v skupini, morajo imeti tekmovalci enako dolge niti. Naloga igralca je, da čim hitreje navije nit na tulec za 

sukanec in potegne škatlico k sebi. Zmaga tisti, ki prvi potegne škatlico k sebi. V primeru, da poteka igra 

individualno, lahko merimo čas izvajanja naloge. 

 

71. PIHANJE ŽOGIC (Majer, 1998) 

Pripomočki: slamica, žogica za namizni tenis  

Potek igre: Na tleh označimo tekmovalno stezo in cilj. Naloga tekmovalcev je, da s pihanjem v slamico čim 

hitreje pripihajo žogico v cilj. Prepovedana je pomoč z rokami in oviranje nasprotnika.  

Možnosti prilagoditev igre: Dejavnost se lahko izvaja na bolniški postelji tako, da kot tekmovalno stezo 

uporabimo večji format kartona ali tršega papirja, namesto žogice za namizni tenis pa frnikolo. Tekmovalec 

mora frnikolo pripeljati do cilja preko manjših ovir (narejenih iz pokrovčkov plastenk) s pihanjem v slamico. 

 

72. PIKADO 

Športni pripomočki: tabla, kreda, teniška žogica 

Opis igre: Učitelj nariše na večjo tablo ali večji format papirja tarčo iz treh ali več vzporednih krožnic. 

Vsako polje med krožnicami prinaša točke: najmanjši krog 10 točk, srednji 5 in zadnji 2 točki. Učitelj 

oblikuje dve ekipi ali več, lahko pa se tekmuje tudi posamezno. Igralec poskuša z manjšo žogo zadeti tarčo z 

razdalje dveh metrov oziroma glede na njegove zmožnosti. Zadete točke seštevamo. Če igramo v skupini, 

zmaga ekipa z največjim številom točk. 

Različice igre: Moštvo ima v izhodišču 100 točk. Pridobljene točke z zadetkom odštevamo od začetnega 

števila. Zmaga ekipa, ki prej doseže 0 točk. 

 

73. CILJANJE GUMBOV (Šugman, str. 80) 

Pripomočki: miza, gumbi 

Potek igre: Igro igrata dva igralca. Vsak ima na začetku igre enako število gumbov. Na sredino mize ali na 

tla postavimo en gumb. Igralec, ki je na vrsti, cilja gumb na sredini. Svoj gumb frcne proti gumbu na sredini. 

Če ga zadene, lahko pobere oba, nasprotnik pa mora dati svoj gumb na sredino. Prvi igralec igra toliko časa, 

dokler zadeva. Ko prvič zgreši, zamenjata vlogi. Zmaga tisti, ki je pobral več ali vse nasprotnikove gumbe. 

Možnosti prilagoditev igre: Igra se lahko igra tudi na bolniški postelji. Mladostnik na bolniški postelji se 

lahko igra z učiteljem ali s prijateljem. Pred mladostnika postavimo tršo podlogo, na kateri pripravimo 

opisano igralno površino. 

 

74. METANJE KOVANCEV (Šugman, 2004) 

Pripomočki: škatla (večje/manjše), kovanci oziroma žetoni 
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Potek igre: Na tla (na ustrezno razdaljo od tekmovalcev) postavimo koš (škatla, klobuk …), v katerega 

igralci izmenično mečejo kovance oziroma žetone (lahko tudi kakšen drug večji predmet). Zmaga tisti, ki mu 

uspe v škatlo vreči večje število kovancev.  

Možnosti prilagoditev igre:  

 Igro lahko igra tudi oseba na bolniški postelji s prijatelji, ki niso vezani na bolniško posteljo. Koš 

postavimo na primerno razdaljo. 

 Pri individualni igri mladostnik tekmuje sam s seboj (kolikokrat mu uspe zadeti koš). Postopoma 

lahko razdaljo koša povečujemo oziroma zamenjamo stran (levo/desno od bolniške postelje). 

 Nalogo lahko otežimo tako, da postavimo manjši koš. 

 

75. ODVEZOVANJE VOZLOV (Šugman, 2004) 

Pripomočki: vrvica z vozli 

Naloga: Na vrvici naredimo 20 vozlov. Pari tekmujejo, kdo bo vozle prej razvezal. Pomembna je spretnost 

rok. 

 

76. FIŽOLČKE SADITI (Šugman, 2004) 

Pripomočki: manjši predmet, fižolčki, stoli 

Naloga: Igralci sedijo na stolih v krogu. Dlani imajo skupaj, eden ima med dlanmi skrit predmet in hodi od 

igralca do igralca ter nakazuje, da ga je predal drugemu. Tretji igralec dogajanje ves čas opazuje. Njegova 

naloga je, da določi igralca, ki je predmet dobil. Tisti, pri katerem predmet najde, postane iskalec. 

Možnosti prilagoditev igre:  

Učenca na bolniški postelji lahko v igro vključimo kot opazovalca.  

 

77. MINI KOŠARKA (Goock, 1991) 

Pripomočki: podstavek za jajca, žogica za namizni tenis 

Naloga: Igra se lahko igra v paru, v skupinah ali individualno. Prvi igralec položi žogico na podstavek za 

jajca in jo s pihanjem poskuša spraviti v drugi podstavek, ki ga drži v drugi roki. Razdalja med podstavkoma 

ni predpisana. Kakor hitro prvi igralec uspešno opravi nalogo, izroči pripomočke naslednjemu igralcu.  

Možnosti prilagoditev igre: Pri igri v paru ali pri individualni igri se lahko meri čas, komu uspe hitreje 

spraviti žogico iz enega podstavka na drugega. 

 

78. SAPO VASE (Goock, 1991) 

Pripomočki: slamice, manjši kos papirja 

Naloga: Igra se lahko igra v skupini ali z dvema ekipama. Vsak igralec dobi slamico. Naloga igralca je, da 

majhen in tenek košček papirja prisesa na slamico in ga prenese na slamico soseda. To se ponavlja do 

zadnjega igralca v verigi. Listek ne sme pasti na tla oziroma se ga ne sme prijeti z rokami. Zmaga tista 

skupina, ki ji uspe listek brez nevšečnosti spraviti na drugi konec vrste. 

Možnosti prilagoditev igre: Igro lahko prilagodimo tudi za učence na bolniški postelji, da jo igra v paru s 

prijateljem, ki nima gibalnih primanjkljajev. Cilj njune igre je čim večkrat podati list z ene slamice na drugo, 

in sicer tako, da vsak zamenja slamico, ko listek uspešno preda.  

 

79. KEGLJANJE (Goock, 1991) 

Pripomočki: manjša žoga, keglji oziroma steklenice (prazne ali napolnjene s peskom/vodo) 

Naloga: Keglje postavimo na primerno razdaljo. Vsak kegelj prinese določeno število točk (lahko jih ločimo 

po barvi). Igralec mora vreči žogo in pri tem podreti čim več kegljev. Tiste keglje, ki jih podre, odstranimo in 

seštejemo točke.  

Igra je bolj zanimiva, če se igra v skupini ali v paru in se tekmuje v številu podrtih kegljev z določenim 

številom metov.  

Možnosti prilagoditev igre:  

 Igro lahko otežimo tako, da igralcu zavežemo oči. 

 Kot keglje uporabimo plastenke. Pred igro vanje vstavimo listke z različnimi nalogami (uganke, 

vprašanja, rebusi ipd.). Kdor zadane kegelj, mora vzeti listek z nalogo ter jo rešiti. Če nalogo 
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pravilno reši, dobi točko. 

 

80. STRELJARNA (Goock, 1991) 

Pripomočki: 10 majhnih škatel oziroma kock 

Naloga: Na primerno razdaljo od igralca postavimo klop in na njej sestavimo piramido iz škatel oziroma 

kock. Naloga igralca je, da z vnaprej določenimi meti z manjšo mehko žogo odbije vse škatle oziroma kocke 

s klopi. Ne zadostuje, da piramido zgolj podre, ampak morajo vse kocke pasti s klopi na tla.  

 

81. STRELJANJE Z LOKOM (Goock, 1991) 

Pripomočki: na tršem papirju (gladka lepenka) pripravljena tarča, lok, puščice z gumijastimi 

priseski/magnetom/ježkom  

Naloga: Na zid pritrdimo tarčo. Tarča ima narisane kroge, ki prinesejo točke. Igralec z lokom ustreli puščico 

in sešteva dobljene točke. Zmaga tisti, ki zbere največ točk. 

 

82. STRELJANJE S FRAČO (Goock, 1991) 

Pripomočki: preprosta frača, koš, kroglice iz mehke pene 

Priprava frače: Na rogovilico, ki se da dobro držati, pritrdimo gumici vsako s svoje strani; zavozlamo ju na 

usnjenem koščku blaga. Uporabimo lahko tudi druge materiale. 

Naloga: S fračo streljamo lahke materiale, ki niso nevarni (koščke mehke pene ipd.). Igralec skuša ustreliti 

čim več koščkov pene v košaro, ki je na določeni razdalji. Namesto košare lahko na tla prilepimo tarčo, na 

kateri so označena polja, ki tekmovalcu prinesejo različno število točk. Točke se sešteva. Zmaga tisti, ki 

zbere največ točk. 

 

83. PIHANJE MILNIH MEHURČKOV (Goock, 1991) 

Pripomočki: milni mehurčki 

Naloga: Igralec mora milni mehurček odpihniti tako, da odleti skozi večjo, v kos lepenke narejeno luknjo. Za 

vsak mehurček, ki poleti skozi luknjo, dobi točko. 

Možnosti prilagoditev igre: Igra lahko poteka tudi za mizo, kjer si igralca sedita nasproti. Na sredini mize je 

s kredo zarisana črta. Oba igralca si prizadevata, da s svojimi mehurčki zadevata nasprotnikove in jih počita. 

Če se zgodi igralcu A na njegovi polovici mize, dobi točko igralec B in obratno. 

 

84. BADMINTON (Karpljuk, idr., 2013) 

Pripomočki: lopar s kratkim ročajem, puhaste lahke žogice oziroma manjše žoge za tenis 

Naloga: Igra poteka v paru. Učenec na bolniški postelji lahko igra s prijateljem ali z učiteljem. Šteje se 

število odbojev. Odbijanje žogice lahko poteka s spodnjim ali z zgornjim odbojem (po dogovoru). Igralec 

lahko igra tudi sam, in sicer da odbija žogico v zrak ter šteje število odbojev.  

 

85. NAMIZNI NOGOMET (Goock, 1981) 

Pripomočki: igralna plošča (lahko izdela tekmovalec sam) 

Naloga: Igralno polje naj bo čim bolj podobno nogometnemu igrišču (goli, meje igrišče, srednja črta, 

kazenski prostor ipd.). Naredimo ga lahko s tršega papirja/kartona.  

Igramo z manjšo žogico (frnikola, teniška žogica), ki jo moramo s slamico ali palčko sladoleda spraviti v 

nasprotnikova vrata. Igro lahko igramo v paru ali v manjši skupini (odvisno od razpoložljivega prostora). 

 

86. METANJE V CILJ (Goock, 1981) 

Pripomočki: škatla, karte 

Naloga: Vsak igralec poskusi zaporedoma vreči 10 igralnih kart v koš za papir ali v škatlo. Koš mora biti 

vsaj 2,5 m oddaljen od igralca. Vsak zadetek je vreden 1 točko. Kdor ima po treh ali več rundah največ točk, 

postane zmagovalec. 
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87. LOV STEKLENIC NA TRNEK (Goock, 1981) 

Pripomočki: prazne steklenice, palica z vrvico, ki ima na koncu obroček 

Naloga: Na konec najmanj meter dolge palice privežemo 30 do 40 cm dolgo vrvico. Na koncu vrvice naj bo 

obroček (npr. velik obroček za zavese), ki se mora prilegati vratu steklenice, pripravljene za igro. Obroček 

lahko naredimo iz žice. Igralci poskušajo zaporedoma vreči obroček na vrat prazne steklenice, ki stoji na tleh, 

ne smejo pa je prevrniti. Prav tako se je prepovedano približati steklenici več kot na dolžino palice. 

 

88. PAPIRNATA LETALA (Otrin, 2012, str. 58) 

Pripomočki: papir, vrv/košara 

Naloga: Na voditeljev znak začnejo igralci izdelovati papirnata letala. Cilj igre je spraviti čim več letal v 

košaro ali čez napeto vrv. Seštevajo se točke. Zmaga tisti igralec, ki dobi največ točk v omejenem času. 

Tekmujejo lahko osebe na bolniških posteljah med seboj. 

 

89. ZBIRALEC KOVANCEV (Otrin, 2012, str. 208) 

Pripomočki: žetoni ali kovanci 

Naloga: Vodja postavi kovance v piramido tako, da je v prvi vrsti 7 kovancev, v drugi vrsti 6 itd. Igra poteka 

v parih. 

Prvi igralec si izbere vrsto v piramidi in pobira kovance samo iz te vrste, ne da bi se pri tem dotaknil katerega 

drugega kovanca iz drugih vrst. Če se to zgodi, je na vrsti drugi igralec. Zmaga tisti, ki mu uspe dobiti največ 

kovancev. 

Možnosti prilagoditev igre: Igro lahko otežimo tako, da postavimo kovance različnih vrednosti ter na koncu 

preštevamo vsoto denarja, ki jo je igralec zbral. 

 

90. KOVANEC NA ZAMAŠEK (Otrin, 2012, str. 209) 

Pripomočki: zamašek iz plute in kovanci 

Naloga: Na določeno razdaljo od igralca postavimo zamašek iz plute, nanj pa kovanec. Naloga igralca je, da 

s kovancem zadane zamašek tako, da pade kovanec iz njega. Zmagovalec je tisti, ki največkrat podre 

zamašek v določenem času. 

 

91. VREDNOST KOLEDARJA (Otrin, 2012, str. 211) 

Pripomočki: pisalo, koledar, manjša mehka žogica 

Naloga: Približno 2 metra od igralca postavimo koledar, ki ima na enem listu celoten mesec. Naloga igralcev 

je, da ciljajo koledar z manjšimi žogicami in poskušajo zadeti dneve v mesecu (datume). Voditelj sešteva 

točke. Število točk ustreza številki dneva s koledarja. Če žogica pristane med dvema številoma, se upošteva 

manjše. Ko vsak igralec vrže določeno število žogic, koledar obrnemo na naslednji mesec in igra se ponovi. 

Zmaga tisti, ki ima na koncu (po 12 ponovitvah) največ točk. 

 

92. STRGANA MREŽA (Otrin, 2012, str. 211) 

Pripomočki: več krajših kosov vrvi 

Naloga: Igra se igra v parih. Igralca sedita drug nasproti drugega, med njiju postavimo kose vrvi. Naloga 

igralcev je, da zavežejo čim več vrvi skupaj. Tekmovanje lahko časovno omejimo oziroma se zaključi, ko 

zmanjka vrvi na kupu. Zmaga tisti igralec, ki ima najdaljšo vrv in mu vozli ne popustijo.  

 

93. DOBER ZASLUŽEK (Otrin, 2012, str. 212) 

Pripomočki: manjše posodice, pokrovčki steklenic 

Naloga: Vodja postavi ob zid več manjših posodic. Igro lahko igra več igralcev, lahko se igra v paru ali 

individualno (časovno omejeno). 

Vsak igralec dobi 5 pokrovčkov. Naloga igralca je, da poskuša vreči pokrovček v posodo tako, da se enkrat 

odbije od zidu, preden pade vanjo. Če pokrovček pade v posodo in se ne odbije od zidu, dobi igralec 1 točko, 

v primeru odboja od zidu pa 2 točki. Zmaga tisti, ki zbere več točk. 
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94. BALINANJE Z RIŽEVIMI VREČKAMI (Videmšek in Stančevič, 2004, str. 84) 

Pripomočki: različne barve riževih vrečk 

Naloga: Vsak igralec si izbere svojo barvo riževih vrečk (po 2–4 vrečke). Na tla vržemo črno riževo vrečko, 

ki predstavlja balinček. Naloga igralcev je vreči riževo vrečko čim bližje balinčka. Tistemu, ki to uspe, dobi 

točko. Igra se igra do 13 točk. 

Na tla lahko narišemo črto in igralci mečejo vrečke čeznjo – tisti, ki vrže vrečko čez črto oziroma najbližje 

črti, je zmagovalec. 

 

95. HITRI PRSTI (Videmšek in Stančevič, 2004, str. 215) 

Pripomočki: palice, trakovi 

Naloga: Na palico zalepimo 2 metra dolg trak. Na znak začnejo igralci navijati trak na palico. Tisti, ki prvi 

konča, je zmagovalec igre. 

 

96. OBROČKANJE (Videmšek in Stančevič, 2004, str. 290) 

Pripomočki: stožci, mali obročki, obroč 

Naloga: Igralec poskuša z obročkom zadeti stožec. Točkujemo zadetke. Zmaga igralec z največ zadetki. 

Možnosti za prilagoditev igre:  

 Stožcu lahko spreminjamo položaj (oddaljenost, višino). 

 Postavimo lahko več stožcev, ki so na različnih razdaljah in višinah ter tako prinesejo različno 

število točk ob zadetku. 

 

97. SLADOLED (Videmšek in Stančevič, 2004, str. 291) 

Pripomočki: stožci, teniška žogica 

Naloga: Vsak igralec ima svoj stožec, ki ga drži narobe obrnjenega. V stožcu je žogica. Naloga igralca je 

žogico čim večkrat vreči v zrak ter jo ponovno uloviti v stožec. Žogico poskuša metati vedno višje. 

Možnosti prilagoditev igre: Gibalno nalogo lahko izvedemo tudi v paru v obliki podajanja žogice. 

 

98. VLEČENJE TOVORA (Canales in Lytle, 2011, str. 18) 

Pripomočki: daljša vrv, pobarvana guma ali drug težji tovor 

Naloga: Igralec mora čim hitreje povleči bližje tovor (guma, s peskom napolnjena plastenka ipd.), ki je 

privezan na vrvi. Meri se čas.  

Med sabo lahko tekmuje več igralcev. Kdo je v treh poskusih najhitrejši? 

 

99. LASER (Canales in Lytle, 2011, str. 18) 

Pripomočki: laser, ruta ali vrvica, večji list papirja, flomastri/lepilni trak 

Naloga: Vodja igre na večji list papirja z lepilnim trakom ali s flomastri zariše vijugasto pot (dve vzporedni 

vijugi na razdalji 5 cm). Plakat pritrdi na steno pred igralca. 

Igralec z roko (najprej z dominantno, nato še z nedominantno) poskuša voditi lasersko lučko med obema 

črtama, ne da bi se črt dotaknil. Merimo čas.  

Cilj igre je čim hitreje priti na cilj. V primeru dotika mejne črte se je potrebno vrniti na start. 

Možnosti prilagoditev igre:  

 Nalogo lahko otežimo tako, da igralcu laser pritrdimo na glavo ali na nogo in lasersko lučko vodi z 

izbranim delom telesa (izbiramo dele telesa, ki igralcu omogočajo uspešno opravljeno nalogo). 

 Več igralcev lahko tekmuje, kdo najhitreje pravilno pripelje lasersko lučko do cilja. 

 Igro otežujemo tako, da rišemo vse bolj zahtevne poti. Narišemo lahko tudi labirint. 

 

100.  TRI V VRSTO (Canales in Lytle, 2011, str. 72) 

Pripomočki: 9 manjših posod ali obročev, žetoni dveh različnih barv 

Naloga: Igrata dva igralca. Manjše posode damo na tla oziroma na klop (na primerno razdaljo od igralcev). 

Vsak igralec si izbere svojo barvo žetonov. Igralca izmenično mečeta žetone in ciljata posode. Cilj igre je 

doseči tri enake žetone v vrsti – tistemu igralcu, ki to uspe, zmaga. 
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101.  ŠAHOVNICA (Vidovič, Srebot, Cerar in Puhan, 2003) 

Pripomočki: lepilni trak ali narisana šahovnica na listu večjega formata, lopar, žogica 

Naloga: Na tla narišemo/nalepimo šahovnico. Vsak kvadrat ovrednotimo s točkami. V primerni oddaljenosti 

mladostnik udarja z loparjem žogo v kvadrate na tleh. Mladostnik sešteva točke in ovrednoti svoj rezultat. 

Možnosti prilagoditev igre:  

 Če je udarjanje z loparjem prezahtevno, lahko mladostnik žogo vrže z roko.  

 Namesto žoge lahko uporabimo tudi druge pripomočke(kroge, taktilne vrečke ipd.).  

 

102.  SVINČNIK IN STOŽEC (Ripoll in Martin, 2010, str. 14–15) 

Pripomočki: debelejši karton, svinčnik, vrvica 

Priprava pripomočka za igro:  

1. Debelejši karton oblikujemo v stožec. Rob ob odprtini spnemo s spenjačem, stranski rob pa 

prelepimo z lepilnim trakom. Stožec lahko po želji oblepimo ali pobarvamo. 

2. Na konici stožca z luknjačem naredimo luknjo in skoznjo privežemo vrvico, ki mora biti dovolj 

dolga. Na drugi konec vrvice privežemo svinčnik. Vozel na svinčniku lahko utrdimo s plastjo 

natrganega papirja in lepila. 

Potek igre: Igra lahko poteka individualno ali v paru kot tekmovanje. 

Igralec prime svinčnik, stožec naj prosto visi na vrvici. S sunkovitim zamahom zapestja poskuša spraviti 

stožec na svinčnik. Kolikokrat zaporedoma mu to uspe? 

 

103.  BILBOQUET (Ripoll in Martin, 2010, str. 16-17) 

Pripomočki: jogurtov lonček, elastična vrvica, plutovinasti zamašek 

Priprava pripomočka za igro: 

1. Jogurtov lonček po želji pobarvamo, okrasimo.  

2. Skozi plutovinasti zamašek naredimo luknjo ter skoznjo potegnemo elastično vrvico. Pri tem si 

pomagamo s šivanko. Na koncu vrvice naredimo debel vozel. 

3. Na dnu jogurtovega lončka naredimo luknjo in z zunanje strani skoznjo napeljemo prosti konec 

elastične vrvice. Naredimo vozel, ki ga z lepilnim trakom pritrdimo na dno lončka. 

Potek igre: Igra poteka podobno kot igra Svinčnik in stožec. Igralec drži lonček, da zamašek visi pod njim. Z 

zamahom zapestja navzgor poskuša spraviti zamašek v lonček. 

 

104.  LEBDEČA ŽOGICA (Ripoll in Martin, 2010, str. 42–43) 

Pripomočki: žogica iz stiropora ali žogica za namizni tenis, lesen nastavek za pihanje (lahko se ga pripravi 

tudi s pomočjo slamice in mehke vrvice z žico) 

Naloga: Igralec piha v lesen nastavek oziroma slamico, pri čemer mora žogica lebdeti v zraku oziroma preiti 

skozi obroček na nastavku. Zmaga tisti, ki mu uspe žogico najdlje obdržati v zraku. 

 

 

 

 

 

105.  IZSTRELJEVALNIK (Ripoll in Martin, 2010, str. 106–107) 

Pripomočki: tulec toaletnega papirja, balon, elastična nit, manjša mehka žogica iz stiropora, igralna 

površina, narisana na debelejšem kartonu 

Priprava pripomočka za igro: Kroglico namestimo na elastično nit, ki jo z lepilnim trakom prilepimo na 

notranjo stran tulca. Odrežemo ustje balona ter balon namestimo čez rob tulca. Pričvrstimo z lepilnim 

trakom. Pri izdelavi si lahko pomagate s sliko. 
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Vir: Ripoll in Martin, 2010, str. 106 

Potek igre: Pred igralca postavimo igralno površino, na kateri so narisana polja(v obliki barvnih krogov, 

kvadratov ipd.), ki so točkovana. Kroglico igralec postavi v tulec. Prime konec balona, ga napne in hitro 

spusti. To bo kroglico izstrelilo iz tulca. Igralec cilja polja in sešteva točke. 

 

106.  HOYETAS (Ripoll in Martin, 2010, str. 110–111) 

Pripomočki: karton, frnikole ali zamaški 

Priprava igralne površine: Iz kartona izrežemo manjše kroge (tako velike, da gre frnikola/zamašek brez 

težav vanje). Vsak krog oštevilčimo z različnim številom točk. Velikost in oblika igralnega polja sta lahko 

poljubni. Primer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Ripoll in Martin, 2010, str. 111 

Potek igre: Igralno polje položimo na tla oziroma na konec bolniške postelje na primerno razdaljo od 

igralca. Igralec cilja odprtine na igralni površini s frnikolo/zamaškom, pri tem sešteva dobljene točke. Če 

pade zamašek med luknjami, osvoji 5 točk. Zamašek, ki ne pristane na plošči, ne dobi točke. 

 

107.  LEGO KOCKE 

Pripomočki: lego kocke različnih barv 

Potek igre: Vsak igralec dobi določeno število lego kock (lahko vsak svojo barvo). Cilj igre je sestaviti čim 

višji stolp v določenem času (npr. v 3 minutah). Zmaga tisti, ki sestavi najvišji stolp.  

Možnosti prilagoditev igre:  

 Igro lahko otežimo tako, da določimo barvno zaporedje (2 ali več barv) lego kock, ki si mora v 

stolpu slediti. Prav tako merimo čas. Zmaga igralec, ki zgradi najvišji stolp in pri tem uporabi 

pravilno zaporedje barv. 

 Vsakemu igralcu damo enako število lego kock, ki jih mora čimprej sestaviti in zgraditi stolp. 

Zmaga tisti, ki prvi uporabi vse lego kocke ter prvi zgradi stolp. 

 

108.  PANTOMIMA (Videmšek, Tomazini in Grojzdek, 2007, str. 57) 

Igralci izžrebajo kartonček z besedo ali besedno zvezo. Zgolj z gibi jo morajo predstaviti ostalim igralcem. 

Vsak igralec ima minuto časa. Če igralci ugotovijo, katero besedo je prikazoval, dobi točko. 
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IGRE NA PAPIRJU 

 
Pri igrah na papirju dosegamo naslednje splošne cilje: 

 spodbujanje zdrave tekmovalnosti med učenci;  

 učenec upošteva pravila igre;  

 učenec razvija finomotorične spretnosti; 

 učenec razvija grafomotorične spretnosti;  

 učenec izboljša pozornost in koncentracijo;  

 učenec razvija sposobnost orientacije na ploskvi;  

 učenec razvija sposobnost natančnega opazovanja in sledenja igri; 

 spodbujanje medsebojne pomoči in sodelovanja;  

 učenec se ob igrah sprosti in zabava;  

 spodbujanje pozitivnih občutij, predvsem občutkov ugodja in veselja ob zmagi;  

 učenec razvija sposobnost pomnjenja; 

 učenec razvija sposobnost hitrega priklica podatkov;  

 učenec izboljša samozavest in samopodobo. 

 

109. ZRCALNA PISAVA (Goock, 1991) 

Pripomočki: svinčnik, papir 

Naloga: Igralci tekmujejo v prepisu besedila v zrcalni obliki. Vsi dobijo enako besedilo, ki ga morajo čim 

hitreje (merimo čas) prepisati v zrcalni obliki (tako, da se bo v ogledalu prebralo pravilno). Zrcalno pisavo 

lahko pred tekmovanjem vadimo s pomočjo ogledala. Najprej uporabljamo velike in male tiskane črke, nato 

še pisane črke. 

Kdor prvi prepiše dano besedilo pravilno, je zmagovalec. 

 

110. PAST (Allue, 2004) 

Pripomočki: karo papir (večji format), flomastri 

Naloga: Igralca se soočita, da bi videla, kdo od njiju je bolj sposoben v predvidevanju, kam se bo premaknil 

drugi. Igralca na list papirja narišeta igralno površino – velik kvadrat. Prvi igralec potegne črto po stranici 

poljubnega kvadrata, drugi naredi isto na kvadratu, ki ga je izbral. Od zdaj naprej vsak igralec, ko je na vrsti, 

nadaljuje črto na enem od koncev, le da ne sme prekoračiti označene igralne površine niti presekati 

nasprotnikove črte. Igralec skuša nasprotnika spraviti v položaj, ko nima več prostora za nadaljevanje črte. 

Prvi, ki uspe spraviti drugega v past, je zmagovalec. 

 

111. OXO (Allue, 2004) 

Pripomočki: list karo papirja, dve pisali v različni barvi  

Naloga: S svinčnikom na papirju označimo igralno površino – kvadrat. Igralca izmenično rišeta v kvadratke 

znak X ali O. Vsakič, ko igralec dobi kombinacijo OXO (navpično, vodoravno ali diagonalno), jo prečrta s 

svojo barvo in dobi točko. Zmaga tisti, ki zbere največ točk. 

 

112. KOCKA (Allue, 2004) 

Pripomočki: papirnata kocka, kemični svinčnik 

Naloga: Narišemo kocko in vsako njeno ploskev razdelimo na devet enakih kvadratov (3x3). Igralca v 

kvadrat izmenično rišeta znak X ali O. Oba igralca poskušata v vrsto spraviti 4 svoje enake zaporedne znake 

in hkrati soigralcu preprečiti, da naredi isto. Zmaga igralec, ki prvi naniza 4 svoje zaporedne znake, lahko 

tudi na različnih ploskvah kocke. 

 

113. TEJO (Allue, 2004) 

Pripomočki: karton, svinčnik, 20 različnih kovancev ali žetonov 

Naloga: Na trši karton narišemo 10 pasov, širokih 2 cm. Na začetku in koncu kartona pustimo približno 10 

cm prostora. Na obeh straneh vsakega pasu naredimo kvadratek, kjer bomo zapisovali točke. 

Igralno ploščo pritrdimo na rob mize. Igralca izmenično na rob plošče polagata kovanec/žeton tako, da pol 
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kovanca/žetona gleda čez rob. Z dlanjo ga udarita na igralno površino. Če kovanec obstane med dvema 

črtama, ga igralec umakne ter si v kvadratek tiste vrstice (na svojo stran) zapiše točko (črtico). Ko zbere 4 

črtice v posameznem kvadratku, dobi točko.  

Če kovanec obstane na črti, ga pusti na igralni površini in ne dobi točke. V kolikor ga nasprotnik s svojim 

kovancem ali igralec sam v naslednjih poskusih premakne v polje, dobi novo črtico. Zmaga tisti, ki pridobi 

največ točk. 

 

114. SAMOGLASNIK, SOGLASNIK (Otrin, 2012, str. 68) 

Pripomočki: pisalo in papir 

Naloga: Vsak igralec dobi papir in pisalo. Na voljo ima 5 minut časa, da napiše čim več besed, ki se začnejo 

s samoglasnikom (a, e, i, o, u), nadaljujejo pa s soglasnikom, nato spet s samoglasnikom in se vedno 

zaključijo s soglasnikom. Besede morajo biti daljše od 4 črk. Točko dobi igralec, ki napiše največ pravilnih 

besed, ter igralec z najdaljšo besedo.  

Nalogo lahko otežimo tako, da morajo zapisati besede z neparnim številom črk (najmanj 5,7…), ki se začnejo 

s samoglasnikom; prav tako se morajo samoglasniki in soglasniki v besedi izmenjevati. 

 

115. SLEPI UMETNIK (Otrin, 2012, str. 175) 

Pripomočki: papir, pisalo, rutica 

Naloga: Igralec (»slepi umetnik«) izžreba listek s predmetom/osebo/živaljo, ki ga ne sme pokazati ostalim. 

Nato igralcu prevežemo oči ter mu damo v roke pisalo in papir. Njegova naloga je, da nariše tisto, kar je 

pisalo na listku. Ostali igralcu ugibajo. Tisti, ki prvi ugane, dobi točko in postane »slepi umetnik«. Zmaga 

tisti, ki prvi dobi 5 točk. 

 

116. KORAK ZA KORAKOM (Otrin, 2012, str. 200) 

Pripomočki: igralno polje iz kartona, igralna kocka, figura za vsakega igralca 

Število igralcev: 2–6 

Naloga: Pripravimo igralno polje s 25 kvadrati na kartonu, ki ga postavimo na mizo pred igralca/-e. Vsak 

kvadrat predstavlja del časa, ki ga oseba preživi v bolnišnici (prihod, obisk, hrana, sošolci, učenje …, odhod 

domov). V kvadratke lahko tudi napišemo/narišemo ključno besedo.  

Nato vsakem igralcu določimo števila iz kocke (npr. če sta igralca dva, ima lahko prvi igralec števila 1,3 in 6, 

drugi igralec pa števila 2,4 in 5). Igralca izmenično mečeta kocko. Igralec, katerega številka je na kocki, se 

prestavi naprej. S pomočjo vodje opiše pozitivno izkušnjo na temo, ki jo predstavlja polje. Zmaga igralec, ki 

je bil na več poljih, in ne tisti, ki konča prej, saj je namen igre dobro preživeti čas v bolnišnici. 

 

117.   BESEDNA KODA (Otrin, 2012, str. 204) 

Pripomočki: velik karton, list in pisalo za vsakega igralca 

Naloga: Voditelj na karton zapiše 20 besed z najmanj petimi črkami. Na drug list zapiše besedno kodo za 

vsako besedo posebej, ki je sestavljena iz prve in zadnje črke besede ter števila črk v besedi (npr. balon – 

BN5). Vsak igralec dobi list s kodami in pisalo ter s pomočjo danih kod ugotavlja zapisane besede na 

kartonu. Šele ko izpolnijo vseh 20 besed, rešitve preverijo pri voditelju. Pri tem se lahko meri čas oziroma 

tekmuje, kdo prvi ugane vse besedne kode. 

 

118. OPAZOVALCI SLIK (Otrin, 2012, str. 205) 

Pripomočki: plakat s slikami iz revij, list in pisalo za vsakega igralca, lepilo 

Naloga: Voditelj nalepi na plakat približno 10–15 slik (različnih barv, različne tematike). Pokaže ga igralcem, 

ki si morajo slike na plakatu v 30 sekundah dobro ogledati. Po 30 sekundah vodja plakat obrne. Naloga 

igralcev je, da na črko, ki jo določi vodja (npr. M), zapišejo čim več predmetov, oseb s slik na plakatu. Čas 

omejimo. Za vsak pravilen odgovor dobi igralec eno točko, če pa samo en igralec navede pravilen odgovor, 

dobi dve točki. 

Igro nadaljujemo z drugo črko, ki jo izbere zmagovalec prejšnjega kroga. 

Vsak igralec ima enkrat možnost vložiti Jollyja, kar pomeni, da se mu v krogu, ki sledi, točke štejejo dvojno. 

Zmagovalec je tisti, ki ima na koncu največ točk. 
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119. KRIŽEM KRAŽEM 

Pripomočki: papir, svinčnik, štoparica/odštevalnik časa 

Naloga: Igra se lahko igra v paru ali v skupini. Par/skupina si izmisli poljubno besedo, na primer 'počitnice'. 

Besedo napišejo na list papirja, in sicer od zgoraj navzdol, desno od nje pa od spodaj navzgor. Določijo čas, 

kako dolgo naj traja igra. Vsak mora v tem času vpisati besede, ki se z levo črko začnejo z desno pa končajo. 

Kdor prvi zaključi s pisanjem, je zmagal in si sme izmisliti besedo za naslednji krog.  

 

120. POTAPLJANJE LADJIC 

Pripomočki: karo papir, svinčnik 

Priprava: Na kos karo papirja narišemo mrežo, ki meri 10 x 10 kvadratkov. Ob strani napišemo številke od 1 

do 10, na vrhu pa črke od A do J. V mrežo vrišemo ladje različnih velikosti. Narišemo: 

1 bojno ladjo, ki zaseda 4 kvadratke, 

2 križarki po tri kvadratke, 

3 čolne po dva kvadratka, 

4 podmornice s po enim kvadratkom. 

Nobena ladja se ne sme dotikati druge, med njimi mora biti vedno prazno polje. Poleg mreže narišemo še eno 

mrežo, ki jo bomo imeli za kontrolo; vanjo bomo vpisovali svoje izstrelke na sovražnikove ladje. Igro igramo 

v paru, vsak igralec si pripravi svojo mrežo z ladjami, ki jih ne sme pokazati soigralcu. 

Potek igre: Prvi igralec sporoči položaj, npr. A6. Soigralec mora povedati, če se na polju nahaja ladja in kako 

velika je. Vlogi menjavata, dokler prvi ne potopi vseh sovražnikovih ladij.  

 

NAMIZNE IGRE 

 
Pri igrah na papirju dosegamo naslednje splošne cilje: 

 spodbujanje zdrave tekmovalnosti med učenci;  

 učenec upošteva pravila namizne igre;  

 učenec razvija finomotorične in grafomotorične spretnosti; 

 učenec izboljša pozornost in koncentracijo; 

 učenec razvija natančnost, vztrajnost pri igri;  

 učenec razvija sposobnost orientacije na ploskvi;  

 učenec razvija sposobnost natančnega opazovanja in sledenja igri; 

 spodbujanje medsebojne pomoči in sodelovanja;  

 spodbujanje pozitivnih občutij, predvsem občutkov ugodja in veselja ob zmagi;  

 učenec se ob igrah sprosti in zabava;  

 učenec izboljša samozavest in samopodobo. 

 

121.  PREROKOVANJE (Majer, 1998) 

Pripomočki: steklenica 

Potek igre: Igralci se postavijo v krog. Na sredino postavimo steklenico in jo zavrtimo. Postavimo smešno 

vprašanje (npr. Kdo se zjutraj ni počesal?). Odgovor pokaže steklenica, ko se zaustavi in kaže na osebo. Ta 

postavi novo vprašanje in steklenico ponovno zavrti. 

 

122.  PREPOVEDANE ČRKE (Majer, 1998) 

Pripomočki: časopis 

Naloga: Igralci si iz časopisa, revije izberejo besedilo. Dogovorijo se, katerih črk ne smejo prebrati (npr. brez 

A – n-š mm je šl- nb-rt solto). 
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123.  KOVANCI (Šugman, 2004) 

Pripomočki: kovanci 

Potek igre: Igra poteka v paru. Izžreban igralec si roke napolni s kovanci. S soigralcem se dogovori za 

»cifro« ali »grb«. Ko je dogovor sklenjen, vrže kovance na tla. Tisti, ki je izbral »cifro«, pobere vse kovance, 

ki so s številko obrnjeni navzgor; tisti, ki se je odločil za »grb«, pa pobere kovance z grbi. Igra traja toliko 

časa, dokler eden od igralcev ne zgubi vseh kovancev ali dokler ne obupa. 

 

124.  MLIN (Šugman, str. 235) 

Pripomočki: kos trdega papirja, na katerem je narisan mlin, 9 figuric 

Potek: Igra se igra v paru. Vsak igralec ima 9 figuric, ki jih najprej izmenično polagata na označena polja. 

Pri tem drug drugemu ne dovolita narediti mlina (3 figurice v eni vrsti). Ko so vse figurice v igralnem polju, 

jih igralca izmenično pomikata, da sestavita mlin. Ko enemu to uspe, odvzame nasprotniku eno figurico. Igra 

se nadaljuje, dokler ne ostanejo enemu od igralcev le še 3 figurice. Takrat se ima pravico premikati po celem 

polju. Poražen je tisti, ki ima le še 2 figurici. 

 

125.  MOTLANKA (Šugman, str. 233) 

Pripomočki: elastika 

Naloga: Igralci elastično nit zavežejo v krog. Na vsaki strani obeh rok naredijo zanko okoli vseh štirih 

prstov. S sredincem ene roke povlečejo zanko od nasprotne strani in obratno. Tako nastane pajčevina. Z 

dvema prstoma obeh rok (palec in kazalec) primejo za prekrižane dele elastike in s kazalcema spremenijo 

obliko pajčevine. Obliko spreminja nasprotni igralec in se izmenjujeta. Izgubi tisti, ki pokvari (onesposobi) 

pajčevino za igranje. 

 

126.  PRENAŠANJE LEŠNIKOV (Goock, 1991) 

Pripomočki: topi namizni nož, lešniki 

Naloga: Igra lahko poteka v paru ali individualno. Naloga posameznika je, da čim hitreje (brez uporabe 

prstov) položi lešnik na nož in ga prenese v košaro (lahko je različno oddaljena). 

 

127.  MIKADO (Goock, 1991) 

Pripomočki: paličice 

Naloga: Igralci sedijo okrog mize. Paličice spustimo, da prosto padejo na mizo. Naloga igralcev je, da 

poskušajo vzdigniti čim več paličic, ne da bi pri tem premaknil katero koli drugo. 

 

128.  MINI NAMIZNI NOGOMET 

Pripomočki: leseno igrišče, kovinske kroglice, lesene palčke (od sladoleda) 

Priprava igrišča: Iz lesa naredimo igrišče s stranicami (da kroglica ne pade ven), velikosti približno 25 x 40 

cm. Na vsako polovico igrišča zabijemo 11 žebljev, ki ponazarjajo igralce. Na krajših stranicah igrišča s po 

dvema žebljema označimo gola. 

Potek igre: Igrata dva igralca. Vsak igralec drži leseno palčko, s katero skuša v eni potezi poriniti kroglico v 

gol (en udarec). Igro začnemo s sredine igrišča. Če igralcu ne uspe zadeti gola, je na potezi drug igralec, ki 

nadaljuje igro s točke, kjer se je kroglica ustavila. Zmaga tisti, ki prvi zadane pet golov. 

 

129.  PIRAMIDA (Canales in Lytle, 2011, str. 54) 

Pripomočki: kovanci, igralno polje  

Priprava igralnega polja: Na večji list narišemo piramido in jo razdelimo na več delov, ki jih oštevilčimo; 

na vrhu piramide so polja z največ točkami. 

Naloga: Pred igralca postavimo igralno polje (najbolje je, da ga na mizo prilepimo, in sicer ob spodnji rob 

mize). Naloga igralca je, da z roba mize/lista porine kovanec proti vrhu piramide. Številka na polju, kjer se 

kovanec ustavi, prikazuje število točk, ki jih igralec prejme. Na voljo ima 5 poskusov, nato lahko nadaljuje 

drug tekmovalec. Zmaga tisti, ki zbere največ točk. 

 

 



 

 143     

130.  IZMENJAVA PROSTOROV 

Pripomočki: 3 svetlejši, 3 temnejši kamenčki 

Naloga: To miselno igro se lahko igramo v skupini ali sami. Vzamemo 6 kamenčkov, 3 svetle in 3 temne.  

Na list papirja narišemo 7 polj, ki morajo biti drug ob drugem. V leva 3 polja postavimo svetle kamenčke, v 

desna pa temne. Srednje polje ostane prazno. Naloga igralca ali igralcev je zamenjati mesta kamenčkov, tako 

da bodo na koncu temni kamni na levi in svetli na desni strani. Pri tem se lahko kamenček premakne le za 

eno mesto naprej ali nazaj in preskoči samo en kamenček.  

Možnosti prilagoditev igre: Če je igra preveč enostavna, lahko na enak način igramo igro z 8 kamenčki. 

Prav tako lahko postavimo strožja pravila, in sicer določimo, da mora igralec izmenično premikati enkrat 

svetel, enkrat temen kamenček, preskoči pa lahko samo kamenčke drugačne barve.  

 

131.  LAŽNIVI KLJUKEC 

Pripomočki: 2 igralni kocki, kozarec za kocke, podstavek, 5 vžigalic za vsakega igralca 

Število igralcev: Igra se lahko igra v paru ali v skupini. 

Potek igre: Kocki premešamo v kozarcu, potem ju stresemo na podstavek in previdno dvignemo kozarec, 

tako da lahko samo igralec vidi, koliko pik je vrgel. Vsi pridejo na vrsto in vsakdo mora poskusiti vreči več 

pik kot tisti, ki je metal pred njim. Ker se to ne posreči vedno, se sme tudi malo goljufati in povedati napačno 

število. Naslednji igralec vam lahko verjame in ne pogleda pod pokrov ali pa želi videti, koliko pik ste v 

resnici vrgli. Pike obeh kock se vedno štejejo kot dvomestno število z večjo številko na prvem mestu. Če 

vržemo eno dvojko in eno petico, imamo 52 pik in ne 25. Šteje pa se takole: 32, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61, 63, 

64, 65. Poznamo tudi paš, met, pri katerem obe kocki pokažeta enako število pik. Pri pašu se šteje takole: 11, 

22, 33, 44, 55, 66. Največ je vredna številka 21, to je namreč kljukec.  

Igra pa se takole: Če svojega predhodnika zalotite pri laži, vam mora dati vžigalico. Če kdo vrže kljukca ali 

se dela, kot da je tako, mora glasno reči besedo kljukec. To pa je precej kočljiva stvar. Kdo bi vedel, ali mu 

lahko verjamemo? Kdor nima več vžigalic, je izključen.  

  

132.  ISKANJE PAROV 

Pripomočki: baloni, napolnjeni z različnimi materiali (moka, zdrob, kamenje, riž, vata, testenine ipd.). Vsak 

balon mora imeti svoj par. 

Naloga: Mladostniku zavežemo oči. Predenj postavimo balone. Njegova naloga je, da balone potipa in 

poišče pare. Ob taktilni izkušnji mladostnika spodbujamo k opisu doživljanj, ugotavljanju skrite sestavine. 

 

133.  MLIN (Adams, 1998, str. 38–39) 

Pripomočki: igralna površina*, 18 manjših krogov iz tršega papirja (9 modre barve, 9 rdeče barve) oziroma 

žetoni. 

*Priprava igralne površine: Na trši papir naredimo (poljubno veliko) igralno polje (glej skico). 

Skica igralnega polja: 

 

 

 

 

 

 

Pravila igre: Igro igrata dva tekmovalca. Vsak igralec ima 9 žetonov, vsak svoje barve. Igralca izmenjaje 

polagata žetone na katerokoli prosto točko (stičišče) na površini. Cilj je položiti žetone iste barve tako, da so 

trije skupaj v ravni vrsti. Istočasno igralec poskuša sotekmovalcu tako postavitev preprečiti. Ko igralcu uspe 

postaviti tri istobarvne žetone v vrsto, mora reči: »Mlin!« in vzeti s podlage enega od nasprotnikovih žetonov. 

Ko igralca položita vse žetone na podlago, jih vlečeta do praznih točk na podlagi, vendar je pri tem dovoljeno 

žeton premakniti le do sosednje točke. Zmaga tisti, ki onemogoči sotekmovalcu nadaljnje poteze, oziroma 

izgubi tisti igralec, ki mu ostaneta zgolj dva žetona. 
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134.  ROČNI FLIPER (Ripoll in Martin, 2010, str. 42–43) 

Pripomočki: frnikola, igralna površina* 

*Priprava igralne površine: 

Igralno površino lahko pripravimo iz večjega pokrova kartonaste škatle. Pod pokrov na eno stran prilepimo 

podlogo, saj mora biti igralna površina rahlo nagnjena. S pomočjo na pol prerezanih plastičnih zamaškov 

pripravimo lovilce kroglice, kot prikazuje slika. Lovilce tudi oštevilčimo. Za izstrelitveno stezo uporabimo 

dolg trak iz kartona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Ripoll in Martin, 2010, str. 43 

Potek igre: Igro lahko igramo individualno ali v skupini, pri čemer se moramo dogovoriti za vrstni red in 

število kroglic, ki jih sme uporabiti vsak igralec. 

Igralec z roko izstreli kroglico navkreber. Ali bo kroglica obtičala v katerem od lovilcev ali na dnu fliperja, je 

odvisno od njene izstrelitvene hitrosti. Ko igralec izstreli vse frnikole, se dosežene točke seštejejo.  

 

135.  ELASTIČNI LABIRINT (Ripoll in Martin, 2010, str. 102–103) 

Pripomočki: frnikola, igralna površina*, baloni 

*Priprava igralne površine: 

Igralno površino lahko pripravimo iz večjega pokrova kartonaste škatle. 

Z rdečo piko v enem izmed kotov označimo start, z modro v drugem kotu cilj. S pomočjo pisarniških 

razcepkov pripravimo ovire. Razvrstimo jih poljubno. Balone razrežemo tako, da dobimo kolobar. Narezane 

kolobarje namestimo čez razcepke ter oblikujemo pot od starta do cilja. V pomoč pri izdelavi je spodnja 

slika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Ripoll in Martin, 2010, str. 103 

Potek igre: Igralec postavi frnikolo na startno točko. Z nagibom labirinta v različne smeri poskuša frnikolo 

čim hitreje odkotaliti do cilja. 

 

136.  RAVNOTEŽJE (Ripoll in Martin, 2010, str. 112–113)  

Pripomočki: tulec/valj, 20 sladolednih palčk (po 5 enake barve) 

Število igralcev: od 2 do 4, lahko tudi individualno*. 

Potek igre: Na palčke enake barve najprej napišemo številke od 1 do 4. 

Palčke premešamo ter obrnemo tako, da številke niso vidne. Igralci si palčke razdelijo, pri tem ne smejo 

pokazati številk sotekmovalcem. Položijo jih predse.  

Na mizo pred igralce postavimo pokonci tulec. Igra se začne tako, da igralec izbere palčko sosednjega 
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tekmovalca, ki jo mora sotekmovalec postaviti na vrh tulca. Nato tekmovalec, ki postavi palčko na vrh tulca, 

pokaže, katero palčko naj njegov desni igralec položi na tulec. 

Igra se nadaljuje po opisanem postopku, dokler se stolp ne prevrne ali pa vsakemu igralcu ostane le ena 

palčka. Če se stolp prevrne, igralec, ki je zadnji položil palčko na vrh tulca, ne dobi nobene točke. Preostali 

igralci osvojijo vsoto točk, kot jih ima njihova zadnja palčka. Zmaga tisti, ki zbere največ točk. 

*V primeru, da igra igralec sam, poskuša na tulec postaviti čim več palčk oziroma to storiti v čim krajšem 

času. 

 
Vir: Ripoll in Martin, 2010, str. 113 

 

137.  SLALOM Z ŽOGICAMI (Bennett, 2000, str. 303) 

Pripomočki: karton, lepenka oziroma pokrov večje škatle, manjša žogica ali frnikola 

Priprava: V karton ali lepenko zarežemo 4–5 lukenj, malce večjih od žogic. Luknje naj bodo poljubno 

razporejene po vsej površini. Če imamo karton, moramo vse štiri stranice zarezati, da lahko robove zavihamo 

in zlepimo ter ustvarimo škatlo z nizkim robom. V primeru, da imamo pokrov, to ni potrebno. 

Potek igre: V spodnji kot nastavimo žogico. Z nagibanjem plošče moramo žogico spraviti na drugo stran 

škatle, ne da bi medtem padla v katero od lukenj. Težavnost igre lahko uravnavamo s številom lukenj in 

razmakom med njimi. Pripravljenih imamo lahko več igralnih površin različne zahtevnosti. 

Zahtevnost igre lahko povečamo tako, da igralec igra z dvema žogicama. Na igralno površino lahko 

prilepimo tudi ovire iz kartona. 

 

VAJE ZA SPROSTITEV 

 
Pri vajah za sprostitev dosegamo naslednje splošne cilje: 

 učenec razvija sposobnost zavedanja lastnega telesa; 

 učenec sprosti napetost in stres; 

 učenec zavestno nadzoruje telo v različnih položajih. 

 

138.  VAJE PROGRESIVNE RELAKSACIJE (Kremžar, 1992, str. 43) 

Z opisanimi vajami dosežemo pri osebi občutenje mišične napetosti in sprostitve. Značilnost vaj je, da 

napnemo dele telesa drugega za drugim ter jih takoj nato sprostimo.  

- DIHANJE  

Navodilo: Globok vdih skozi nos, trebuh postane debel in okrogel. Izdih skozi usta in nos. Roke oseba drži 

na trebuhu in spremlja spremembe. 

- VRATNE MIŠICE  

Navodilo: Ramena vlečemo navzgor do ušes. Z rameni krožimo. Ramena dvignemo, napnemo ter ponovno 

spustimo. Ob tem mirno in sproščeno dihamo. 

- ROKE 

Navodilo: Desnico stisnemo v pest in stisk pesti povečujemo, da ga občutimo v komolcu in rami. Odpremo 

pest, da napetost popusti. Isto izvedemo z drugo roko. Nato obrnemo dlan na podlago in hkrati z obema 
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rokama pritiskamo ob tla, pri tem se telo dvigne od podlage. Pritisk občutimo do ramen. Počasi popuščamo 

pritisk, sprostimo roke in mirno dihamo. 

- NOGE  

Navodilo: Peto desne noge pritisnemo ob podlago. Vse mišice so napete. Nogo iztegnemo v začetni položaj. 

Isto vajo izvedemo z levo nogo, nato pa še z obema nogama hkrati.  

- TREBUŠNE MIŠICE  

Navodilo: Obe nogi dvignemo od podlage in občutimo, kako se napnejo trebušne mišice in stegna. Položaj 

zadržimo nekaj trenutkov. 

- BOKI  

Navodilo: Z roko otipamo vmesni prostor med boki, hrbtom in podlago; hrbet močno pritisnemo k podlagi, 

tako da reža izgine, in popustimo. 

- OBRAZ  

Navodilo: Ugotovimo, katere mišice so napete, če močno stisnemo oči, migamo z nosom, stiskamo zobe, 

nato mišice popustimo. 

 

139.  VAJE ZA RAZVIJANJE TAKTILNEGA OBČUTENJA (Kremžar, 1992, str. 46) 

 Razpoznavanje predmetov pod rjuho, primerjava njihovih lastnosti. 

 Razpoznavanje predmetov z nogo. 

 Razpoznavanje predmetov pod hrbtom. 

 Razpoznavanje s prstom narisanih oblik, predmetov, besed na hrbtu, dlani. 

 

140.  RISANJE Z NOGAMI (Videmšek, idr., 2006) 

Učenec poskuša na papir risati z nogami. Najprej riše vijugaste črte in različne like, nato pa poskuša narisati 

različne podobe. Riše naj najprej z eno nogo, nato še z drugo. 

 

141.  OBRIS TELESA (Videmšek, idr., 2006) 

Pripomočki: različni predmeti (rute, žoge z izboklinami, žoge z laski, ptičje pero, ipd.) 

Naloga: Učenec leži v postelji in z izbranim predmetom počasi in nežno obkrožimo njegovo telo. Začnemo 

pri glavi, nadaljujemo po rokah itd. Učenca spodbujamo, da opiše svoja občutja.  

 

142.  SPROŠČANJE TELESA (Vinko, 2014, str. 35) 

Oseba leži na hrbtu. Roke so ob telesu, ima zaprte oči. V prostoru je tišina, lahko tudi pomirjujoča glasba. 

Vodja čisto tiho govori navodila, s katerim oseba ozavešča svoje dele telesa (glava, roke, noge …). Nato 

ležijo v tišini 3–5 minut in sledi prebujanje. 

 

143.  DA BI SE ODPOČILI … (Merle, 2000, str. 112) 

Pripomočki: manjša mehka žoga 

Vaja 1: Oseba leži na hrbtu. Noge ima v kolenih pokrčene, roke ležijo ob telesu. 

Osebi pod glavo (ne pod tilnik) položimo manjšo mehko žogico. Telo mora biti udobno nameščeno. Izvaja 

rahle premike glave desno in levo – žogica mora ostati pod glavo. 

Vaja 2: Žogico postavimo pod koleno. Druga noga je zravnana, telo je mehko. Žogico oseba valja z desne na 

levo ter istočasno obrača glavo v istem ritmu. Vajo ponovi že z drugo nogo in z gibanjem v nasprotno smer. 

Vaja 3: Žogico položimo osebi pod desno stopalo, s katerim vodi žogo s krožnimi gibi in masira stopalo. 

Nato žogico pusti, da zdrsne pod meča, okoli gležnja in nadaljuje z masažo podplata. Vajo ponovi tudi z levo 

nogo. 

 

144.  SPROŠČANJE OB GLASBI 

Za sproščanje so primerne vaje vizualizacije in meditacije. Ob tem uporabimo primerno glasbo. 

Nekaj primerov vizualizacije za starejše otroke in mladostnike (uporabimo jih lahko v zaključnem delu učne 

ure, kot vmesno/sprostitveno aktivnost med učenjem ipd.) 
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 PLAVANJE PO ZRAKU (Uranjek, 1995, str. 59–60) 

Navodilo: Zamisli si, da bi sedaj nekajkrat zaplaval po prijetni čisti vodi. Predstavljaj si, kako te voda nosi, 

kako nosi tvoje celo telo. Sedaj lahko zaplavaš. Dvigni roke nad glavo in plavaj kravl. Zamahi so počasni in 

močni. Občutiš, kako te pri vsakem zamahu zrak premika kot pri plavanju v vodi. 

Razgovor z učencem: Kako ti je bila igra všeč? Kako se sedaj počutiš? 

 

 ZVOK (Uranjek, 1995, str. 88) 

Navodilo: Predstavljaj si, da ležiš v prostoru, ki je pokrit z mehkimi pisanimi blazinami. Skozi okna sije 

sonce in prostor je svetel. Posebnost tega prostora je, da se v njem ne slišijo nobeni glasovi. Nič ne slišiš. 

Sedaj preneham govoriti, da boš spoznal/-a, kako je v prostoru, kjer ni nobenih šumov. Odmisli vse glasove. 

Predstavljaj si, da ležiš na blazinah in v tišini več ur. Naenkrat zaslišiš glas. Najprej je tih, postaja pa čedalje 

glasnejši. Kakšen glas je? Opiši ga. 

Razgovor z učencem: Kako ti je bila vaja všeč? Kako si doživel/-a tišino v prostoru? 

 

 POTOVANJE V HRIBE (Uranjek, 1995, str. 88–89) 

Navodilo: Predstavljaj si, da začenjaš zelo dolgo, dolgo potovanje. Čisto sam greš na goro, ki si jo že dolgo 

opazoval. Prepričan si, da zmoreš priti na vrh. Čutiš se močan in zaupaš vase. Najprej prideš na travnik, kjer 

rastejo lepe bele in rumene cvetlice. Potem nadaljuješ hojo po strmi ovinkasti poti. Čutiš, da si poln moči, ker 

rad hodiš in želiš doseči vrh. Prečkaš majhno reko, preko katere je speljan lesen most. To se ponavlja večkrat, 

ko se vzpenjaš vedno više in više. Sedaj greš skozi gozd, ki sveže diši. Iz grmovja se slišijo skrivnostni šumi, 

ki jih povzročajo gozdne živali. Gozd se konča. Sedaj greš preko pašnika, ki ga ožarja sonce. Ob majhnem 

izviru se skloniš in popiješ malo vode. Vrh hriba ni več daleč, še malo in boš tam. Končno prispeš na vrh. 

Nad tabo je modro nebo. Koga in kaj lahko vidiš na vrhu? Kaj se tam dogaja? Tukaj, na vrhu, ki si ga 

dosegel, se nekoliko odpočiješ. 

Razgovor z učencem: Kako ti je bila igra všeč? Kaj občutiš po tej dolgi hoji? 

 

 NA OBALI (Uranjek, 1995, str. 96–97) 

Navodilo: Predstavljaj si, da se poleti, ko je zelo zelo vroče, sprehajaš ob morju. Sonce se že bliža zatonu, to 

je čas pred sončnim zahodom. Nebo se leskeče v svoji modrini, obala se blešči v beli in topli svetlobi, sonce 

sije zlatorumeno. Čutiš, kako te sončni žarki grejejo, grejejo tvoj obraz, tudi vroč pesek greje zrak s toploto, 

ki si jo je nabral v teku dneva. 

Hodiš bos ob vodi. Ali pod nogami čutiš vlažen pesek? Občutiš hladno vodo, slišiš šumenje valov, vonjaš 

slanost vode, okušaš jo na svojih ustnicah, kjer se ustavijo drobne, slane vodne kapljice. In tako hodiš in 

hodiš. Na ožini sedeš na obalo. Morje je sedaj kot srebrno ogledalo, polno bele svetlobe. Počasi vidiš, kako 

se začenjajo barve spreminjati. Na horizontu se rišejo rdeči in vijolični madeži, ki postajajo vijolično rdeči in 

sonce začenja počasi zahajati. Vedno globje in globje se pogreza v morje in v tebi je vedno več miru. Čisto si 

prevzet od temne modrine noči. Pogledaš navzgor proti nebu. Nebo je jasno in vidiš zvezde. Globoko 

vdihneš hladen nočni zrak in pri vsakem vdihu čutiš, kako se razširjaš, kako si vedno bolj srečen in vedno 

bolj trden, odločen in samozavesten. Ko boš pripravljen, da se vrneš z obale, pridi v to sobo. 

Razgovor z učencem: Ti je bilo všeč? Kako se počutiš sedaj? 
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