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POVZETEK 

 

Gibanje je del našega vsakdana. Poleg kognitivne, čustvene in socialne komponente tvori 

posameznikovo osebnostno celoto. Vsa področja so med seboj tesno povezana in vplivajo 

eno na drugo. Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja imajo, poleg 

kognitivnih primanjkljajev (pozornost, pomnjenje, mišljenje), težave tudi na področju 

komunikacije, socialnih in emocionalnih sposobnosti, vedenja. Težave so prisotne tudi na 

področju gibanja.  

V magistrskem delu sem v izbrani osnovni šoli s pomočjo testnega instrumentarija ABC 

gibanja 2 preverila gibalne sposobnosti učencev s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja v starosti od 7 do 9 let. Njihove rezultate sem primerjala z učenci, ki teh 

primanjkljajev nimajo. Prav tako me je zanimalo, ali bo trimesečni program pripomogel k 

izboljšanju gibalnih sposobnosti, predvsem na področju ravnotežja, spretnosti rok ter ciljanja 

in lovljenja. Ugotovila sem, da so učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja na 

testiranju z omenjenim inštrumentarijem dosegli nižje gibalne rezultate kot njihovi vrstniki. 

Potrjena je bila tudi druga hipoteza – učenci so po programu za izboljšanje gibalnih 

sposobnosti pri ponovnem merjenju pokazali napredek in s tem višje gibalne dosežke.  

 

Ključne besede: gibanje, gibalne sposobnosti, učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, test ABC gibanja 2, program 
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ASSESSMENT AND IMPLEMENTATION OF THE 

PROGRAMME FOR MOTOR ABILITIES IMPROVEMENT 

OF STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES 

 

ABSTRACT 

Moving is a part of our everyday lives. Along with the cognitive, emotional and social 

components it also forms the personality of an individual as a whole. All areas are closely 

connected to each other and affect one another. Students with specific learning disabilities 

not only show cognitive deficits (attention, memory, thinking), but also have problems in 

areas such as communication, social and emotional competences, behavior. Problems also 

occur with physical mobility.  

In the master's thesis I used the Movement ABC-2 test instrumenttion to help analyze the 

ability of movement among students with specific learning disabilities in the age range from 

7 to 9 years at a selected elementary school. I compared the results with students who do not 

have these disabilities. I also wanted to know if the three-month program will contribute to 

an improvement of motor abilities, especially within the balance, hand function, aiming and 

catching areas. I found that (using the referred instrumentation) students with specific 

learning disabilities achieved lower results compared to their peers. The second hypothesis 

was also confirmed – after the programme for improving motor abilities students with 

specific learning disabilities showed a progress and higher physical achievements. 

 

Key words: mobility, motor abilities, students with specific learning disabilities, Movement 

ABC-2 test, programme  
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 1 

1 UVOD  

Učna neuspešnost je pereč in precej pogost pojav. Šolska uspešnost vpliva na celotno 

osebnost posameznika (Zurc, 2008). Če so težave na učnem področju izražene do te mere, 

da posameznika omejujejo pri usvajanju tekoče učne snovi in v vsakdanjem življenju, 

govorimo o učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU). 

Ne samo, da se težave učencev s PPPU kažejo pri učenju, velike izzive jim lahko predstavlja 

ostalo šolsko delo, učenje spretnosti, pomembnih v vsakdanjem življenju. Imajo lahko tudi 

težave na področju socialnega vključevanja in emocionalnega dozorevanja. Tudi gibalno so 

ti učenci večkrat manj uspešni. Celostni razvoj omenjene populacije je torej na kognitivnem, 

socialnem, čustvenem in gibalnem področju drugačen kot pri njihovih vrstnikih. Na 

gibalnem področju imajo ti otroci težave na področju koordinacije, pri finomotoričnih 

spretnostih in ravnotežju. Pomembno je, da se posameznikovi primanjkljaji odkrijejo čim 

bolj zgodaj ter se tako ustrezno načrtuje in izvede primerna obravnava. S tem zmanjšamo 

otrokove težave ali preprečimo nastajanje novih. Glede na aktualno problematiko je 

smiselno v praksi preveriti, kako uspešni so (v primerjavi z vrstniki brez vidnejših učnih 

težav) učenci s PPPU na gibalnem področju. J. Zurc (2008) pravi, da je za učenčevo 

uspešnost na kontinuumu celotnega razvoja pomembna redna gibalna aktivnost. Avtorica je 

prepričana, da količina gibalno/športne aktivnosti v okviru rednega osnovnošolskega 

procesa ni zadostna in da potrebuje otrok za pozitiven vpliv gibanja na njegov razvoj dodatno 

prostočasno gibalno aktivnost. Zato bomo poskušali s snovanjem in izvedbo programa za 

spodbujanje gibalnih sposobnosti pomagati učencem, da izboljšajo njihovo kvaliteto, s 

ponovnim merjenjem pa bomo izmerili dejanski učinek.  
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2 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Šolska neuspešnost je eden izmed resnejših in vztrajnejših pojavov, s katerim se srečujemo 

na področju vzgoje in izobraževanja. To se kaže v tem, da se kar 20 % šolajočih srečuje z 

učnimi težavami (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). 

V zadnjem času se ugotavlja, da je potrebno za zmanjšanje učne neučinkovitosti poglobiti 

in razširiti razumevanje učnih težav (Kavkler, 2011). Posledice učnih težav pa niso vidne 

samo v manj učinkovitem funkcioniranju posameznika in razvijanju njegovih potencialov, 

pač pa vplivajo tudi na razvoj in delovanje celotne človeške družbe (Kavkler in Magajna, 

2008). 

Po sprejetih spremembah Zakona o osnovni šoli leta 2011 učenci z učnimi težavami ne 

spadajo več v širšo skupino otrok s posebnimi potrebami. »Učenci z učnimi težavami so 

učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. 

Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev 

v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči« (Zosn-H, 2011). V 

skupino otrok s posebnimi potrebami tako uvrščamo zgolj učence, ki imajo izrazitejšo obliko 

specifičnih učnih težav in jih imenujemo učenci s PPPU (ZOUP, 2011).  

Učne težave so namreč lahko splošne ali specifične, prav tako pa se razprostirajo na 

kontinuumu od blažjih do težjih. Čeprav se učne težave pojavljajo v različnih oblikah in 

intenzitetah in gre v resnici za zelo raznovrsten in kompleksen pojav, imajo učenci omenjene 

populacije podobne težave na določenih področjih delovanja (Magajna, Kavkler in Košir, 

2011). To navadno ni le področje izpolnjevanja vzgojno-izobraževalnih zahtev, pač pa tudi 

področje socializacije, gibanja in kognicije.  

M. Kavkler (2011) povzema avtorja Lewisa in Doorlaga (1986), ki navajata, da je za 

uspešnost učencev z učnimi težavami nujno potrebno upoštevati posebne potrebe, 

navezujoče na organizacijo (organizacija okolja in mentalna organizacija načrtovanja in 

izvedbe aktivnosti), motoriko (groba motorika za sodelovanje pri športnih aktivnostih in s 

tem učinkovito socialno vključevanje ter fina motorika, ki je pomembna predvsem za 

uspešno rabo pripomočkov in avtomatizirano pisanje), socialno integracijo in izobraževanje 

(potrebe na učnem področju se razlikujejo od skupine do skupine učnih težav). Hkrati je 

poznavanje potreb učencev predpogoj za pripravo projekta pomoči in podpore. Dejstvo pa 

je, da »nimajo vse skupine učencev z učnimi težavami enakih niti enako izrazitih posebnih 
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potreb, ampak imajo različne skupine in posamezniki različne in različno izrazite posebne 

potrebe« (Kavkler, 2011, str. 22).  

L. Magajna, M. Kavkler in J. Košir (2011) so povzele Lernerja (2003), ki je učence z učnimi 

težavami opisal kot raznoliko skupino posameznikov z različnimi kognitivnimi, socialnimi, 

čustvenimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju večje težave kot njihovi vrstniki. 

Pomembno pa se je zavedati, da imajo vsi učenci z učnimi težavami normalne potencialne 

zmožnosti, torej učne težave niso posledica njihove stopnje inteligentnosti.  

Učenci z učnimi težavami so lahko uspešni pri razvijanju svojih potencialov, če se 

upoštevajo njihove biološke, socialno-emocionalne in vzgojno-izobraževalne potrebe. To so 

ustrezne prilagoditve metod in oblik dela, za vztrajnejše in globje težave pa tudi bolj 

specialne oblike učne pomoči. Spoštovanje  učenčevih posebnih potreb je tudi prvi pogoj za 

uresničevanje inkluzije (Kavkler, 2011). 

 

2.1 Vzroki učnih težav 

Učne težave so kot zapleten in kompleksen pojav opisane tudi v Konceptu dela – učne težave 

v osnovni šoli (2008). Zaradi različnih prepletenih dejavnikov se pojavljajo pri heterogeni 

skupini učencev z različnimi kognitivnimi, socialnimi in čustvenimi posebnostmi. Lahko so 

posledica učinkovanja raznovrstnih vzrokov (Peklaj, 2012). Glede na slednje jih delimo v tri 

skupine težav. Prvi podtip zajema učne težave, katerih primaren vzrok je v učenčevem 

okolju, npr. kulturna ali ekonomska prikrajšanost, pomanjkljivo in neustrezno poučevanje, 

večjezičnost ali večkulturnost, vpliv daljših stresnih situacij… (Magajna s sod., 2008). Učne 

težave se torej kažejo kot posledica dogajanja v učenčevem primarnem okolju (Peklaj, 

2012).  

Drugi osnovni podtip učnih težav je posledica kombiniranega delovanja okolja in 

posameznika. Otrok je zaradi določenih notranjih dejavnikov bolj dovzeten za razvoj učnih 

težav. Te se pojavijo v primeru, da okolje na neustrezen način ali premalo intenzivno 

razrešuje otrokove specifičnosti in tako ovira otrokovo usvajanje znanja. Primer so otroci z 

blažjimi specifičnimi učnimi težavami ali otroci s pretirano čustveno občutljivostjo (prav 

tam).  
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Učne težave, ki so posledica primarnih težav v posamezniku, uvrščamo v tretji tip težav. Gre 

za skupino, ki je najbolj rizična za razvoj resnih, celo kroničnih učnih težav (to so učenci z 

zmernimi in izrazitimi specifičnimi učnimi težavami). Tak učenec ima navadno različne 

nevrološke motnje ali ostale razvojne posebnosti (Magajna s sod., 2008). »Ta tip težav je pri 

učencu lahko najbolj vztrajen in otroci, ki ga imajo, bodo imeli tudi najdolgotrajnejše 

negativne posledice na področju učenja« (Peklaj, 2012, str. 28).  

 

2.2 Splošne učne težave 

Učne težave so lahko splošne ali specifične. Učne težave obeh skupin se razprostirajo od 

lažjih do težjih, od enostavnih do zapletenih, od kratkotrajnih do vseživljenjskih, glede na to 

pa se nudijo tudi oblike podpore in pomoči. Področje usvajanja učne snovi in znanj pri enem 

ali več vzgojno-izobraževalnih predmetih učencem s splošnimi učnimi težavami predstavlja 

znatno večji izziv kot njihovim vrstnikom, kar največkrat privede do nižje učinkovitosti ali 

celo učne neuspešnosti pri enem ali več predmetih (Magajna s sod., 2008).  

Splošne ali nespecifične učne težave so lahko posledica notranjih ali zunanjih dejavnikov. 

To so mejne ali podpovprečne intelektualne sposobnosti, čustvene težave, primanjkljaji na 

področju samoregulacijskih veščin, ekonomska prikrajšanost, drugojezičnost ali neustrezni 

načini poučevanja (Peklaj, 2012).  

Delimo jih v naslednje podskupine, ki jih sicer med sabo ne moremo strogo ločevati: 

 lažje in zmerne specifične učne in jezikovne težave, 

 učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti, 

 učne težave pri učencih, ki počasneje usvajajo znanja (zaradi splošno 

upočasnjenega razvoja), 

 učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti, 

 učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije, 

 čustveno pogojene težave pri učenju (učne težave zaradi anksioznosti ali 

depresivnosti), 

 učne težave zaradi drugojezičnosti oziroma večjezičnosti in socialno-kulturne 

drugačnosti in 
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 učne težave zaradi eksistenčne socialno-ekonomske oviranosti in ogroženosti 

(Magajna s sod., 2008). 

Splošne učne težave so torej posledica notranjih dejavnikov posameznika, vpliva okoljskih 

dejavnikov ali prepletanja obojega (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

 

2.3 Specifične učne težave 

Pojem specifične učne težave nas uvede v heterogeno skupino primanjkljajev, notranjega 

izvora, ki se pri povprečno ali celo nadpovprečno intelektualnih učencih kažejo »z 

zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na katerem koli od naslednjih področij: 

pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, govor), branje, pisanje, 

pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje« (Magajna s sod., 

2008, str. 11). V populaciji učencev z učnimi težavami je 10 % učencev s specifičnimi 

učnimi težavami (Kavkler in Magajna, 2008). 

Pojem »specifične učne težave« lahko zamenjamo tudi z izrazom »specifične razvojne 

motnje šolskih veščin« (po klasifikaciji ICD 10) ali »motnje učenja« (po klasifikaciji DSM 

IV). Učne težave specifične narave v glavnem vplivajo na težave pri usvajanju šolskega 

znanja, posameznikovo sposobnost predelovanja, interpretiranja in povezovanja informacij. 

Primarno težave niso posledica vidnih, slušnih ali gibalnih primanjkljajev, motenj v 

duševnem razvoju, čustvenih ali vedenjskih okvar ali neustreznih dejavnikov okolja. Kljub 

temu pa se lahko sopojavljajo (Magajna s sod., 2008). 

Specifični primanjkljaji niso posledica manjših inteligenčnih zmogljivosti, količine 

vloženega truda ali socialno-ekonomskega položaja. Pojavijo se lahko tudi pri nadarjenih 

učencih (Magajna, Kavkler in Košir, 2011).  

Specifične učne težave razvrščamo v dve skupini: 

 specifični primanjkljaji, povezani z delovanjem slušno-vizualnih procesov, kamor 

spadajo disleksija (motnja branja), disortografija (težave pri rabi pravopisa) in ostale 

težave na področju jezika (specifične motnje aritmetike) in 

 specifični primanjkljaji, povezani z delovanjem vizualno-motoričnih procesov, kot 

npr. disgrafija (motnje pisanja), spacialna diskalkulija (težave pri matematiki), 
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dispraksija (razvojna motnja koordinacije) in težave na socialnem področju 

(Magajna s sod., 2008). 

Specifične učne težave so lahke izražene v blažji, zmerni ali težji obliki. Glede na stopnjo 

težavnosti izraženih specifičnih učnih težav uvrščamo učence z lažjimi in deloma zmernimi 

specifičnimi težavami v skupino učencev z učnimi težavami, ki so upravičeni do prilagajanja 

metod, oblik in načinov dela ter individualni pomoči brez odločbe (Peklaj, 2012).  

Višjo stopnja težavnosti predstavlja del učencev z zmernimi ter učenci s težjimi in najtežjimi 

specifičnimi učnimi težavami, ki jih imenujemo tudi učenci s PPPU. Pripada jim več 

prilagoditev in usmeritev v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (Magajna s sod., 2008). Do tega pride, če se učne težave nadaljujejo kljub pomoči 

in prilagoditvam na prvih treh stopnjah petstopenjskega modela pomoči. Po Zakonu o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) jim pripadajo prilagoditve v organizaciji, 

načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka ter 

dodatne strokovne pomoči, kljub vsemu pa v primerjavi z vrstniki dosegajo enakovredni 

izobrazbeni standard.  

 

2.4 Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Učenci s PPPU so skupina otrok s posebnimi potrebami. »Otroci s posebnimi potrebami so 

otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro 

vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 

ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki 

potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 

pomočjo, ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe 

vzgoje in izobraževanja« (ZUOPP, 2011).  

Komisija za usmerjanje v strokovnem mnenju o usmeritvi določi obseg in obliko dodatne 

strokovne pomoči ter druge pogoje, ki morajo biti zagotovoljeni za učinkovito izobraževanje 

učenca. Prav tako se zanj pripravi individualizirani program, kjer se opredelijo prilagoditve, 

do katerih je posameznik v procesu poučevanja upravičen (prav tam).  
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Med učenci z učnimi težavami je 2–4 % učencev s PPPU (Kavkler in Magajna, 2008). Pri 

nas jih natančneje opredeljujejo Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj (Vovk Ornik, 2015), Zakon o osnovni šoli (1996), Koncept dela z učenci z 

učnimi težavami (2007), prav tako pa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(2011). 

Učenci s PPPU so osebe, pri katerih se zaradi različnih nevrofizioloških ali nevropsiholoških 

vzrokov pojavljajo zaostanki v razvoju na področju pozornosti, pomnjenja, mišljenja, 

koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in emocionalnega dozorevanja, ki trajajo 

celo življenje. Težave vplivajo na vedenje in na šibko delovanje šolskih veščin, torej branje, 

pisanje, pravopis in računanje. Te težave, kljub prilagajanju metod in oblik dela oziroma 

vključevanju otroka v dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči, 

ostajajo. Pojavljajo se vsa leta šolanja in učenca ovirajo pri napredovanju v učnem procesu. 

Tudi kasneje v življenju ne izzvenijo, vendar jih lahko blažimo z različnimi 

kompenzacijskimi strategijami (Magajna, Kavkler in Košir 2011).  

Kriteriji (Vovk Ornik, 2015) opredeljujejo otroke s PPPU kot »otroke s težjo obliko 

specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju 

centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim 

sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju« 

(Vovk Ornik, 2015, str. 23). Kažejo se nezrelosti v razvoju, pozornosti in koncentraciji ter 

pri procesih pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti ali 

emocionalnega dozorevanja. Otežena je tudi kognitivna predelava informacij ter 

avtomatizacija šolskih in vsakdanjih spretnosti.  

Ker je vsak posameznik individuum, je potrebno pri zagotavljanju ustreznega 

prepoznavanja, ocenjevanja ter nato reševanja učnih težav zagotoviti celovito, 

interdisciplinarno ter kompleksno obravnavo glede na konkretnega učenca, njegovo ožje in 

širše okolje in problemsko situacijo. Poleg tega je potrebno biti pozoren na njegova močna 

področja, kompetence in interese. 

Primanjkljaji se navadno pokažejo šele v prvih letih šolanja, ko začne otrok usvajati veščine 

branja, pisanja in računanja. Šele takrat jih lahko namreč diagnosticiramo. Tudi samo 

ocenjevanje prisotnih težav je oteženo, saj ugotovitve kažejo, da lahko nezrelost na 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta       Tamara Hovnik, magistrsko delo 
 

8 

 

določenem področju zamenjamo za lenobo ali pomanjkanje truda učenca, primanjkljaji so 

zato največkrat skriti (Reid, Kavkler, Viola, Košak Babuder in Magajna, 2007). 

Težave se sicer kažejo na različne načine in prizadenejo mnoge vidike posameznikovega 

življenja – šolanje, delo, življenjski ritem ter odnose v družinskem in širšem socialnem 

okolju (Kavkler in Magajna, 2008).  

Pri vsakem učencu je potrebno izhajati iz njegovih močnih področij in interesov, s čimer mu 

lahko pomagamo pri gradnji kompenzacijskih strategij. S temi bo učenec namreč lahko bolj 

ali manj učinkovito reševal vsakodnevne življenjske in šolske izzive.  

 

2.5 Značilnosti učencev s PPPU 

Primanjkljaji, ki so prisotni pri učencih s PPPU, so prisotni že od rojstva, posameznika pa v 

različnih življenjskih obdobjih različno ovirajo. Težave se pojavijo kljub ustreznim 

intelektualnim sposobnostim posameznika in ustrezno spodbudnim okoljem.  

Pri odkrivanju in prepoznavanju učencev s PPPU moramo biti pozorni, da ugotavljamo tako 

šibka kot tudi močna področja, interese, zmožnosti. L. Magajna s sod. (2008) navaja tipične 

značilnosti učencev s PPPU. Gre za ključne dejavnike tveganja, ki jih pri tej skupini učnih 

težav pogosto zaznamo. Za to populacijo naj bi bilo značilno: 

 pomanjkljivo obvladovanje temeljnih spretnosti, 

 oteženo sledenje in počasen napredek na širših področjih kurikula, 

 neopazen napredek na področjih specifičnih primanjkljajev, 

 pogost pojav frustracije, 

 neustrezna samopodoba in znižano samospoštovanje, 

 nemotiviranost za učenje, 

 sopojav čustvenih in/ali vedenjskih težav, 

 potreba po dodatni specialni strokovni pomoči, 

 pomoč z alternativnimi pristopi, poskusi kompenziranja primanjkljajev, prilagojene 

oblike pomoči (Magajna s sod., 2008). 
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Učenci s PPPU imajo slabše splošne kognitive sposobnosti, torej počasnejši tempo odzivanja 

in usvajanja znanja, slabšo sposobobnost uvidevanja bistva, sklepanja, predvidevanja in 

zmožnost posploševanja. Manj uspešni so pod časovnim pritiskom. Imajo težave s priklicem. 

Težave imajo pri razumevanju pojmov in kompleksnejših navodil, značilen pa je tudi 

skromnejši besedni zaklad. Pogosto imajo težave pri prostorski organizaciji in pri pomnjenju 

vidnih detajlov. Slabša je njihova vidno-motorična koordinacija, otežena pa je sposobnost 

vizualizacije, organiziranja in načrtovanja. Težave so prisotne tudi na področju interpretacije 

slušnih informacij. Problem je tudi usklajevanje in izvajanje gibalnih spretnosti, organizacija 

misli in gradiv v pravilno zaporedje. Slabša je njihova sposobnost metakognicije, pozornost 

pa je pogosto kratkotrajna in odkrenljiva. Težave so tudi na področju koncentracije ter 

sposobnosti kratkotrajnega pomnjenja, načrtovanja, organizacije ter usvajanja in rabe 

strategij. Učenec ima slab nadzor nad samo izvedbo dejavnosti, prav tako jo s težavo sam 

ovrednoti. Na področju govora in jezika ima učenec z učnimi težavami šibke zmožnosti na 

področju glasoslovja, oblikoslovja, pomenoslovja, skladne rabe jezika ter večje težave pri 

uporabi nebesedne komunikacije. Posledično se odražajo težave na področju motivacije, 

čustvovanja in socialnega vključevanja. Na področju telesnega delovanja so pogosti prikriti 

gibalni primanjkljaji, kar zajema učenčevo slabšo koordinacijo telesa ali posameznih delov 

telesa, manj učinkovito je lahko tudi učenčevo zavedanje lastnega telesa v prostoru (Magajna 

s sod., 2008). 

 

2.6 Petstopenjski model odziv na obravnavo 

 

Učenci z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami (PPPU), ki so usmerjeni v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, predstavljajo 

najštevilčnejšo skupino otrok s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli. Petstopenjski 

model odkrivanja in obravnave omogoča nudenje pomoči glede na težave in posebne potrebe 

posameznega učenca. Pomoč in podpora učencem z učnimi težavami tako poteka po petih 

stopnjah, pri čemer se stopnjuje poglobljenost in intenzivnost nudene pomoči. Vsaka 

naslednja raven predstavlja bolj specifično in poglobljeno pomoč. S tem se tudi vedno bolj 

natančno odkrivajo učenčeve težave in ovire ter močna področja, kar nam omogoča lažjo in 

za otroka primernejšo podporno obravnavo (Kavkler in Magajna, 2008).  
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Petstopenjski model je preventiven model, saj lahko z njim ugotovimo, kateri učenci so 

rizični za razvoj učnih težav, ob njihovem morebitnem pojavu pa lahko hitro organiziramo 

ustrezno pomoč, s čimer preprečimo kopičenje in poglabljanje učnih težav (Kavkler in 

Košak Babuder, 2015).  

M. Košak Babuder (2011) meni, da je izjemnega pomena, da se težave odkrijejo čim bolj 

zgodaj, saj lahko z učinkovitim pristopom zgodnje obravnave zmanjšamo nadaljnji neuspeh 

in razvoj sekundarnih težav. »Mnogi učenci s specifičnimi težavami, ki so pravočasno 

odkriti in deležni ustreznih oblik poučevanja in pomoči, lahko težave kompenzirajo z 

uporabo dobrih tehnik poučevanja in aktiviranjem močnih področij učenja do te mere, da so 

uspešni in ne potrebujejo usmerjanja in dodatne strokovne pomoči« (Magajna, Kavkler in 

Košir, 2011, str. 12). 

 

 

 

Prikaz 1: Petstopenjski model pomoči (Magajna s sod., 2008) 

 

Prva stopnja je pomoč učitelja direktno pri pouku v razredu, pri nivojskem ali dopolnilnem 

pouku, prav tako pa lahko učitelj pomaga učencu z učnimi težavami v okviru podaljšanega 

bivanja. Učitelj namreč učence, ki jih poučuje, dobro pozna, prav zato lahko hitro prepozna 

Usmerjanje v program s 
prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo

Pomoč zunanje strokovne 
ustanove

Individualna in skupinska pomoč 
(ISP)

Pomoč šolske svetovalne službe 

Pomoč učitelja pri pouku 
(nivojski pouk, dopolnilni pouk, 

podaljšano bivanje)
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tistega učenca, ki zaradi svojih težav izstopa na kateremkoli področju. Učitelj je tudi prvi, ki 

lahko učencu pomaga, s tem pa zagotavlja, da se njegove težave ne poglabljajo. Pri tem 

sodeluje s starši in drugimi strokovnimi šolskimi delavci. Učitelj v okviru pouka nudi dobro 

poučevalno prakso, ki koristi vsem učencem v razredu in ne samo učencem z učnimi 

težavami. Učitelj za učenca z učnimi težavami v okviru procesa poučevanja individualizira 

in diferencira oblike in metode dela, učne zahteve, količino domačih nalog, didaktične 

pripomočke in časovne omejitve. Uporablja ustrezne učne strategije, je pozitivno naravnan, 

spremlja učenčev napredek, vključuje sodelovalno učenje, spodbuja multisenzorno učenje 

ter sproti preverja učenčevo razumevanje in daje povratne informacije (Magajna s sod., 

2008).  

Učitelj je ključna oseba za nudenje pomoči. Glede na to, da je v razredu veliko učencev, od 

katerih ima vsak svoje individualne potrebe, učitelj pa je hkrati omejen še z učnim načrtom 

in cilji, ki jih mora pri učencih doseči, nima časa in ne pogojev, da bi se lahko intenzivno 

posvetil samo učencu z učnimi težavami. Hkrati nima ustreznih specialno-pedagoških znanj, 

zato potrebuje dodatno pomoč. Učenci z lažjimi učnimi težavami so lahko ob prejemanju 

učiteljeve pomoči uspešni in nadaljnjih obravnav ne potrebujejo. Ustrezno vodenje učnega 

procesa naj bi zadostovalo za napredek 80 % otrok v razredu (Kavkler in Košak Babuder, 

2015).  

Če ta pomoč za učenčevo napredovanje ne zadostuje, je potreben prehod na drugo stopnjo 

petstopenjskega modela, kjer je količinsko več pomoči, prav tako je ta tudi bolj usmerjena 

na učenca in njegove potrebe. Vključi se delavec šolske svetovalne službe ali mobilne 

specialno-pedagoške službe. To je lahko psiholog, pedagog, socialni delavec, specialni 

pedagog ali socialni pedagog. Svetovalni delavec naredi podrobnejšo diagnostično oceno 

učenčevih močnih in šibkih področij (prav tam). 

Naloga svetovalnega delavca je skupaj z ostalimi udeleženci, ki so v stiku z otrokom, 

vzpostavljati soustvarjalen odnos za iskanje rešitev za učenčevo optimalno napredovanje. 

Hkrati s svojim znanjem in izkušnjami svetuje učitelju, da lahko ta v okviru rednega učnega 

procesa vključuje učinkovite načine pomoči in prilagajanja glede na učenčeve posebne 

potrebe. Svetuje tudi učencu in nudi različne oblike pomoči. Staršem daje nasvete glede 

pomoči in dela z učencem doma, prav tako pa morajo ti podati soglasje za zbiranje učenčevih 

osebnih podatkov. Svetovalni delavec namreč vodi šolsko dokumentacijo v učenčevi osebni 
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mapi. V to se vključi tudi učiteljevo mnenje o delovanju na prvi stopnji projekta pomoči, 

kamor vključi informacije o učenčevih težavah, načinih in oblikah pomoči znotraj razreda, 

pri dopolnilnem pouku ter pri podaljšanem bivanju in morebitne predloge za nadaljnje delo 

z učencem. Učitelj poda tudi svojo oceno učinkovitosti (Magajna s sod., 2008).  

Če se učenčeve težave kljub vključevanju šolske svetovalne službe nadaljujejo ali celo 

stopnjujejo, se na tretji stopnji projekta pomoči učencu nudi dodatna individualna in 

skupinska pomoč. Izvajajo jo lahko specialni pedagogi, učitelji ali svetovalni delavci. 

Izvajalec načrtuje, izvaja, evalvira in dokumentira delo z učencem. Spremlja in vrednoti 

učenčev napredek. V učenčevo osebno mapo vključi njegove posebne potrebe in potrebne 

prilagoditve dela ter učnih pripomočkov. Če niti dodatna pomoč strokovnega delavca ne 

zadostuje za premagovanje učenčevih učnih težav, se pomoč nadaljuje na naslednji stopnji 

(prav tam). 

Individualna pomoč vključuje specifične treninge glede na učenčeve posebne potrebe, 

medtem ko je skupinska pomoč namenjena predvsem sodelovalnim oblikam učenja, 

ponavadi v skupini z največ 4 učenci (Kavkler in Košak Babuder, 2015).  

Na četrti ravni petstopenjskega modela se v nudenje pomoči vključi zunanja strokovna 

ustanova (npr. svetovalni center, zdravstveno mentalno-higienska služba), ki učenca 

pregleda in poda dodatno strokovno mnenje o otrokovem funkcioniranju. Po potrebi lahko 

učencu organizira in nudi dodatno ter specifično podporo. Strokovni delavci ustanove 

svetujejo staršem ter učiteljem, predvsem glede novih strategij za učinkovitejše delo z 

učencem (prav tam). 

Če je iz evalvacije četrte stopnje razvidno, da učenec, kljub navedenim oblikam pomoči, ne 

napreduje v skladu z minimalnimi standardi izobraževalnega programa, se ga usmeri v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Na podlagi strokovnega 

mnenja šole, ki ga napiše strokovni tim (navadno sestavljen iz učenčevega učitelja, 

svetovalnega delavca in specialnega pedagoga), mora biti razvidno, da so bili s strani šole 

izvedeni vsi potrebni ukrepi, da bi lahko učenec napredoval, vendar ta, zaradi izrazitejših 

specifičnih učnih težav, ni uspel. Komisija za usmerjanje nato presodi, ali ima učenec zaradi 

svojih razvojnih in učnih posebnostih pravico za vključitev v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Košir, 2008). Z usmeritvijo v 

prilagojen vzgojno-izobraževalni program je z natančnim odkrivanjem težav in nato 
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načrtovanjem ter organiziranjem potrebnih obravnav učencu z individualiziranim 

programom omogočenih več prilagoditev (časovne, organizacijske, prostorske prilagoditve, 

učni in tehnični pripomočki, prilagoditve domačih nalog ter prilagoditve pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja) in vnaprej določeno tedensko število ur dodatne strokovne pomoči, ki 

se lahko nudi v obliki specialne pedagoške pomoči (izvaja jo specialni pedagog), svetovalne 

storitve ali učne pomoči (izvaja učitelj določenega področja) (Magajna s sod., 2008; Kavkler 

in Košak Babuder, 2015). Pomoč na peti stopnji naj bi potrebovalo od 1 do 5 % učencev 

(Peklaj, 2012).  

 

2.7 Kriteriji za opredelitev izrazitih specifičnih učnih težav 

Da lahko pri posamezniku potrdimo prisotnost izrazitih specifičnih učnih težav oz. PPPU, 

morajo biti poleg učne neuspešnosti izpolnjeni vsi naslednji kriteriji: 

 

Tabela 1: Kriteriji za opredelitev specifičnih učnih težav (Vovk Ornik, 2015) 

1. KRITERIJ Dokazano neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi 

sposobnostmi in njegovo dejansko uspešnostjo na določenih področjih 

učenja (branje, pisanje, računanje, pravopis). 

2. KRITERIJ Obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali 

računanju (pri eni ali več osnovnih štirih šolskih veščinah), ki so 

izražene v taki meri, da učencu onemogočajo napredovanje v učnem 

procesu. 

3. KRITERIJ Slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in 

metakognitivnih strategij (organizacija in strukturiranje informacij) ter 

motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij in usvajanja 

znanja). 

4. KRITERIJ Motenost enega ali več psiholoških procesov (pozornost, spomin, 

jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, 

časovna in prostorska orientacija, organizacija informacij).  
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5. KRITERIJ Izključenost okvar čutil (vida, sluha), motenj v duševnem razvoju, 

čustvenih in vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega 

poučevanja kot glavnih povzročiteljev težav pri učenju. 

 

 

2.8 Vrste specifičnih učnih težav 

Specifične učne težave vključujejo raznolika področja težav. Mednje štejemo specifične 

bralno-napisovalne motnje, specifične težave pri matematiki, dispraksijo in specifične 

težave na področju jezika. Vključujemo tudi neverbalne specifične učne težave.  

 

2.8.1 Specifične bralno-napisovalne težave 

Učenci s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja so najštevilčnejša skupina 

specifičnih učnih težav (okoli 80 %). Kažejo se kot disleksija ali legastenija (težave pri 

branju), disgrafija (težave pri pisanju) in disortografija (motnje pravopisne rabe) (Peklaj, 

2012). 

 

2.8.1.1 Disleksija 

Med bralno-napisovalnimi težavami je najpogostejša disleksija. Gre za nevrofiziološko 

pogojeno motnjo, ki jo spremljajo določeni kognitivni primanjkljaji. Moteni so predvsem 

procesi predelovanja jezikovnih informacij, kar povzroča težave pri prepoznavanju 

posameznih glasov (fonemov) in težave s sintetiziranjem, analiziranjem ter odstranjevanjem 

glasov. Poleg tega ima učenec težave tudi z ohranjanjem informacij v kratkotrajnem ali 

delovnem pomnjenju (predvsem težave s pomnjenjem zaporedja glasov, črk, besed, 

pomnjenje prebranega, upoštevanje navodil) ter težave pri manipuliranju z abstraktnimi 

pojmi. Omenjene težave se najbolj prepoznajo v manj tekočem izvajanju veščin branja in 

pisanja. Učenec namreč tako branja ali pisanja ne avtomatizira. Tako se več časa in bolj 

zavestno posveča sami bralni tehniki branja in pisanja. Težave z dekodiranjem, torej hitrim 
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in natančnim prepoznavanjem glasov, otežujejo učenčevo razumevanje prebranega. Kot 

posledica kognitivnih motenj se pojavljajo še težave pri zavedanju glasov v besedah ter 

vrstnega reda glasov, črk, števk, težave pri prepoznavanju besed, težave pri priklicu črk, 

besed in pravilnem zapisovanju (pravopisu), težave pri izražanju misli v ustni in pisni obliki, 

težave na področju stranskosti ter pri orientaciji v prostoru in času. Težave učencev z 

disleksijo se v stresnih okoliščinah, pod časovnim pritiskom ali ob utrujenosti, kljub 

izkazanemu trudu, le še povečajo (Magajna s sod., 2008). 

C. Peklaj (2012) povzema najpogostejše težave učencev z disleksijo: 

 težave z zaznavanjem informacij,  

 težave v procesiranju informacij,  

 težave pri zaznavanju in ločevanju posameznih glasov v besedi,  

 težave na področju zaznavanja značilnosti posameznih črk ali besed,  

 problemi pri izkazovanju svojega znanja. 

  

2.8.2 Specifične težave pri matematiki 

Specifične učne težave pri matematiki zajemajo težave na področju obvladovanja osnovnih 

aritmetičnih sposobnosti in spretnosti (računske operacije seštevanja, odštevanja, množenja 

in deljenja) ter abstraktnih sposobnosti iz algebre, trigonometrije in geometrije. Ko 

govorimo o specifičnih učnih težavah na področju matematike, smo pozorni na dve skupini 

težav: diskalkulijo in specifične aritmetične učne težave.  

 

2.8.2.1 Diskalkulija 

Diskalkulija je specifična učna težava, ki posameznikom povzroča zmerne in težje učne 

težave pri matematiki. Če gre za posledico okvare možganov, sproža težave predvsem na 

področju dojemanja števil in aritmetičnih operacij. Če gre za razvojno motnjo, se težave 

kažejo predvsem pri slabšem konceptualnem, proceduralnem in deklarativnem 

matematičnem znanju. Pri obojih so razvidne težave v spominu in slabše razvite 

matematične strategije. Učenci z diskalkulijo imajo težave s priklicem matematičnih dejstev 
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in postopkov, razumevanja pojmov, težave pa se kažejo tudi pri reševanju besedilnih 

problemov. Tu so težave predvsem pri razumevanju problema ter prevajanju besednih 

informacij v matematični jezik. Pogoste so tudi jezikovne in komunikacijske težave, nizka 

motivacija ter slaba samopodoba, na katero vpliva predvsem vztrajna učna neuspešnost na 

področju matematičnih dosežkov (Magajna s sod., 2008). 

 

2.8.2.2 Specifične aritmetične učne težave 

Specifične aritmetične učne težave so povezane: 

 s slabšim semantičnim spominom (problem s priklicem dejstev iz dolgotrajnega 

spomina),  

 z aritmetičnimi proceduralnimi težavami (uporaba manj razvitih ali nepopolnih 

postopkov) ali  

 z vizualno-prostorskimi težavami (uporaba neustreznih vizualno-prostorskih 

spretnosti) (Magajna s sod., 2008).  

 

2.8.3 Dispraksija 

Ena izmed specifičnih učnih težav je dispraksija. Imenujemo jo tudi razvojna motnja 

koordinacije. Gre za heterogeno skupino otrok, ki imajo težave predvsem pri senzorni 

predelavi gibalnih dražljajev, kar povzroči oteženo gibalno funkcioniranje. »Dispraksijo 

najpogosteje opisujemo z okvaro ali nezrelo organizacijo gibanja, lahko pa so primanjkljaji 

tudi v zaznavanju ter miselnem in jezikovnem delovanju. Vzrok dispraksije je pogosto 

neznan, ker učenec nima očitnih nevroloških okvar.« (Magajna s sod., 2008, str. 47). 

Dispraksija torej temelji na motnjah delovanja možganov, kar vpliva predvsem na 

sposobnost ravnotežja in gibalnega načrtovanja (Filipčič, 2006). J. Drobež (2010) jo opisuje 

kot motnjo v gibalnem delovanju, tako na področju grobe kot fine motorike, predvsem pa 

pri ohranjanju ravnotežja in koordinaciji. Kot posledica se pojavljajo težave v vsakdanjem 

življenju, pri učni storilnosti, socialnem vključevanju in prilagajanju. Neugodno vpliva tudi 

na učenčevo samopodobo. Polovica otrok z dispraksijo ima tudi disleksijo (Peklaj, 2012). 
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Njihovi primanjkljaji so prikriti, kar pomeni, da so učenci navidezno podobni svojim 

vrstnikom, težave pa se pojavijo šele kasneje, ko otrok svojih težav zaradi prevelikih zahtev 

okolja ni zmožen več kompenzirati. Zaradi nezrelosti v organizaciji gibanja se učenčevi 

primanjkljaji kažejo na več področjih, in sicer na področju pomnjenja, posploševanja, 

organizacije, izvajanja in evalvacije želenega gibanja ter načrtovanja in organizacije lastnih 

misli, kar povzroči slabše delovanje grobe motorike (gibanje telesa), fine motorike (gibanje 

prstov, rok, govornih organov, oči) ter okvare govornega aparata (kar vpliva na 

artikulacijske in jezikovne težave). Posledično učenci doživljajo velike stiske, imajo nižjo 

samopodobo ter težave na socialnem področju (Magajna s sod., 2008).  

A. Gamser (2011) je težave, s katerimi se srečujejo učenci z dispraksijo, umestila v štiri 

področja: težave interpretiranja informacij, težave s posploševanjem in organizacijo idej, 

težave pri izbiri ustreznih gibov, težave načrtovanja gibalne aktivnosti v določenem vrstnem 

redu ter težave pri spreminjanju in nadziranju svojega gibanja. 

Učenci z dispraksijo so pri izvajanju aktivnosti počasnejši, naredijo več napak, čeprav 

vlagajo svoj maksimalni trud. Problem je namreč v neavtomatizaciji določenih nizov 

gibanja. Prisotna je slabša kakovost izvedbe in pomanjkljiv nadzor nad izvajanjem gibov, 

slabše je zavedanje položaja telesa v prostoru, manj razviti pa sta vidno-prostorska 

orientacija ter vidno-motorična koordinacija. Težko se navadijo na spremembe. Težave se 

kažejo še na področju zaznavanja, pri izvajanju gibalnih dejavnosti (npr. tek, hoja, plezanje, 

skakanje) ter pri učenju različnih, življenjsko pomembnih veščin, kot npr. uporaba pribora 

pri hranjenju, odpenjanje gumbov, oblačenje, vožnja s kolesom, ustrezna drža pisala, 

urejenost šolskih potrebščin, zmožnost organizacije in orientacije, striženje s škarjami, 

smučanje, plesanje, igre z žogo  (Magajna s sod., 2008).  

Na šolskem področju se primanjkljaji odražajo predvsem pri predmetih, kjer sta vključena 

gibanje in koordinacija (pisanje, šport, tehnični pouk, likovna umetnost, gospodinjstvo), 

njihova močna področja pa pridejo do izraza pri matematiki, računalništvu ter naravoslovju 

(Peklaj, 2012).   

B. Kremžar in Petelin (2001) dodajata še, da otrok slabo načrtuje vsak posamezni gib, prav 

tako potrebuje za njegovo izvedbo več časa. Ima slabo telesno shemo, bolj pogosto kot 

vrstniki pa občuti tesnobo in strah.   



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta       Tamara Hovnik, magistrsko delo 
 

18 

 

2.8.4 Specifične težave na področju jezika  

Ovire na področju jezika imenujemo tudi govorno-jezikovna motnja, razvojna disfazija in 

specifični zaostanek v jezikovnem razvoju. Povzročajo jo lahko primanjkljaji kognitivnih ali 

jezikovnih procesov. Omenjene ovire se v praksi prepoznajo po učenčevih težavah 

procesiranja jezikovnih sporočil in rabe jezika. Njihove jezikovne spretnosti so glede na 

njihove neverbalne sposobnosti precej nižje (Peklaj, 2012). 

Učenci počasneje sprejemajo in predelujejo jezikovne informacije. Prizadeti so lahko 

skladnja, glasoslovje, oblikoslovje, pomenoslovje, izražanje ali razumevanje jezika. Motnja 

vpliva na vsebino (semantika – izražanje in razumevanje pomena), obliko (skladnja ali 

sintaksa – glasovi, besede, povedi, raba slovničnih pravil) ali uporabo (raba jezika v 

komunikaciji in kot orodje za učenje) jezika. Učenci s težavo sledijo in razumejo navodila, 

vprašanja, primanjkljaj pa pusti posledice tudi na področju povezovanja informacij, 

sklepanja in generalizacije. Nekateri imajo težave s priklicem besed. Kaže se tudi slabše 

razumevanje konceptov časa in prostora ter manj učinkovito ustno izražanje, kjer je zaznati 

veliko premorov, zatikajoč govor, ponavljanje besed in nepravilno zaporedje dogodkov. 

Oteženo je njihovo razumevanje metafor, prenesenih pomenov in humorja. Kot posledica se 

pojavljajo težave pri socialnem vključevanju med vrstnike (Magajna s sod., 2008).  

Pogosto se pojavljajo z drugimi motnjami (npr. z motnjo branja, dispraksijo ali splošnimi 

učnimi težavami) (Peklaj, 2012). 

 

2.8.5 Neverbalne specifične učne težave 

Neverbalne specifične učne težave so desno-hemisferni nevrološki sindrom, kjer so glavni 

primanjkljaji na področju praktičnih in socialnih veščin. Učenci z neverbalnimi specifičnimi 

učnimi težavami imajo za razliko od učencev s specifičnimi težavami verbalnega tipa dobre 

jezikovne spretnosti, prav tako so ustrezno razvite fonološke sposobnosti, imajo dober 

kratkoročni ter dolgoročni slušni spomin. Močno področje je tudi bogat besedni zaklad. 

Njihove težave se kažejo na področjih skrbi za samega sebe, samostojnosti, jezika, učenja in 

socialne vključenosti. Prisotne so tudi vizualno-prostorske in organizacijske težave ter 

težave celostnega procesiranja informacij. Manj učinkoviti so na področjih socialnega 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta       Tamara Hovnik, magistrsko delo 
 

19 

 

vključevanja, gibalnih sposobnosti (predvsem ravnotežje, koordinacija), matematičnih 

spretnosti ter priklicu vizualnih informacij (Košak Babuder, 2011). 

Visoke verbalne sposobnosti na eni strani ter nizke gibalne, zaznavno-prostorske in socialne 

sposobnosti na drugi strani, privedejo do težav, ki vplivajo na posameznikovo uspešnost, 

tako v šoli kot tudi v vsakdanjem življenju (Peklaj, 2012).  
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3 GIBANJE 

J. Zajec s sod. (2010) opredeljuje gibanje kot del otrokovega vedenjskega sistema, s pomočjo 

katerega se otrok neposredno vključuje v okolje. Gibalni razvoj predstavljajo dinamične in 

večinoma kontinuirane spremembe v gibalnem vedenju, ki se kažejo v razvoju gibalnih 

sposobnosti (koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, gibljivost, preciznost in vzdržljivost) ter 

gibalnih spretnosti (lokomotorne, manipulativne in stabilnostne).  

Otrokovo gibanje je rezultat sestavljenega učenja. S pridobljenimi izkušnjami otrok svoje 

gibanje dopolnjuje, utrjuje in izpopolnjuje (Kremžar in Petelin, 2001).  

J. Zurc (2012) pojmuje gibanje kot eno izmed najpomembnejših dejavnosti, ki, poleg 

dednosti, določa posameznikov razvoj od rojstva do smrti.  

M. Videmšek in Pišot (2007) navajata, da gibalna aktivnost postaja nesporno ena od 

najpomembnejših razsežnosti, ki nam zagotavlja kakovostno življenje. Pomeni krepitev in 

varovanje zdravja. Poleg tega naj bi imel gibalno aktiven otrok tudi ugodnejše možnosti za 

komuniciranje in socialno interakcijo z okoljem. Pomanjkanje zadostne količine gibalnih 

dejavnosti ima namreč številne negativne posledice predvsem za naše fizično zdravje (rizični 

dejavnik za pojav zvišanega krvnega tlaka, možgansko kap, sladkorno bolezen, osteoporozo, 

debelost, krhkejše kosti in sklepe, manj učinkovito delovanje srca), duševno počutje (rizični 

dejavnik za manj pozitivno samopodobo, nižje samospoštovanje, manjša zmožnost 

obvladovanja stresa, tesnobe, potrtosti) ter socialno življenje (rizični dejavnik za slabšo 

socializacijo, nezmožnost oblikovanja dejavnega odnosa do samega sebe in sveta) (prav 

tam).  

Pišot in Planinšec (2005) med pozitivne vplive gibanja šteje tudi razvoj ustvarjalnosti, 

občutek svobode, zmožnost reševanja problemov, razvijanje medosebnih odnosov in razvoj 

zdrave osebnosti. Gibanje otroku omogoča celovito spoznavanje sveta in ga seznanja z 

najrazličnejšimi informacijami iz okolja. Pomaga mu pri pridobivanju novih, bogatih 

izkušenj. Prav tako ga neposredno vključuje v okolje.  

Gibanje se razvija pod vplivom možganov in drugih delov centralnega živčnega sistema. 

Poleg omenjenega ima velik vpliv tudi okolje (stil vzgoje, priložnosti za učenje, posebnosti 

ob rojstvu, gibalne navade, ekonomski status itd.) (Pišot in Planinšec, 2005). 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta       Tamara Hovnik, magistrsko delo 
 

21 

 

B. Kremžar in Petelin (2001) navajata pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je posameznikov 

gibalni proces učinkovit in nemoten. Ti pogoji so: 

 urejen senzorični sistem, 

 ustrezne kognitivne možnosti predelave senzoričnih dražljajev,  

 zdrav gibalni sistem (brez poškodb), 

 urejenost čustvenih predelovalnih področij, 

 uporaba nemotoričnih funkcij (izkušnje prostorske orientacije in gibalnih 

predstav, logično kombiniranje, smiselne odločitve za izvedbo posameznih nizov 

gibov ter druge kognitivne operacije).  

 

3.1 Gibalne spretnosti 

Za učinkovit gibalni razvoj so potrebne učinkovito razvite gibalne spretnosti. To so razvojno 

pogojeni dejavniki za ustrezno reševanje gibalnih nalog. Odvisne so od gibalnih izkušenj, 

zato jih lahko razvijamo z ustrezno vadbo. B. Kremžar in Petelin (2001) gibalno spretnost 

opisujeta kot specifično rabo gibalnih vzorcev in njihovih kombinacij.  

Spretnosti predstavljajo z vadbo pridobljene gibalne obrazce (Pistotnik, 2015). Gibalne 

spretnosti so lahko stabilnostne (razvite do ravni, ki otroku omogoča gibanje v stabilnem 

okolju, brez motečih elementov ali visoke zahtevnosti), lokomotorne (razvite do nivoja, ki 

otroku omogoča realizacijo giba v spremenljivih pogojih) ali manipulativne (razvite do te 

stopnje, ko lahko otrok kakovostno izvaja težje in zahtevnejše gibalne naloge v različnih 

situacijah in okoljih) (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

3.2 Gibalne sposobnosti 

Gibalne sposobnosti so osebnostne lastnosti, ki vplivajo na učinkovitost posameznikovega 

funkcioniranja. So produkt dednih zasnov, prav tako pa so prikaz razvitosti osnovnih 

gibalnih dimenzij posameznika (Kremžar in Petelin, 2001).  

Gibalne sposobnosti so odgovorne za izvedbo gibalnih nizov. Določajo gibalno stanje 

posameznika (Videmšek in Jovan, 2002).  
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Te sposobnosti so temelj za izvedbo različnih gibalnih spretnosti. Višje kot so razvite gibalne 

sposobnosti, bolj uspešno bo učenje in izvajanje gibalnih aktivnosti. Gre za sposobnosti, po 

katerih se posamezniki razlikujejo v svoji gibalni učinkovitosti (Pišot in Planinšec, 2005). 

So prirojene in pridobljene. To pomeni, da so posamezniku z rojstvom dani potenciali, ki se 

lahko ob normalnem razvoju in pod vplivi okolja razvijejo, z določeno stopnjo učenja in 

treninga pa celo presežejo. Najvišji količnik prirojenosti (kar do 90 %) ima hitrost (Pistotnik, 

2015).  

Gibalne sposobnosti so v določeni meri pridobljene z vadbo in načinom življenja, kar lahko 

kljub podobnim dednim zasnovam posameznikov povzroči različno raven njihove razvitosti 

(Videmšek in Jovan, 2002).  

Gibalno stanje človeka določajo gibalne sposobnosti, ki so v osnovi odgovorne za izvedbo 

naših gibov, saj lahko z njihovo pomočjo opravljamo določeno nalogo (prav tam). 

Gibalne sposobnosti predstavljajo podsistem, ki je odgovoren za gibalno izražanje človeka. 

Pomeni naravne danosti, ki so odvisne od delovanja različnih upravljavskih sistemov v 

telesu in se kažejo v zmožnosti izkoristka teh potencialov pri doseganju zastavljenih gibalnih 

ciljev (Pistotnik, 2015). 

Poznamo šest osnovnih gibalnih sposobnosti. To so moč, hitrost, natančnost, gibljivost, 

koordinacija in ravnotežje (prav tam).  

Nekateri so kot osnovno sposobnost navajali tudi vzdržljivost, vendar omenjeni avtor glede 

na novejša spoznanja ugotavlja, da jo moramo šteti med funkcionalne sposobnosti, saj 

predstavlja le pogoj za dolgotrajnejše vztrajanje v določeni gibalni aktivnosti. Je zgolj 

odpornost proti utrujenosti (Ušaj, 2003).  

 

3.2.1 Moč 

To je sposobnost obvladovanja lastnega telesa z uporom zunanjim silam v mirovanju 

(statična moč) ali v gibanju (dinamična) (Bizjan, 2004). Pistotnik (2003) opredeljuje moč 

kot zmožnost učinkovitega izkoriščanja sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. Moč je 
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način mišičnega naprezanja (Pišot in Planinšec, 2005). Je sposobnost premagovanja sile teže 

telesa ali sil zunaj telesa (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003).  

Lahko je eksplozivna, pri čemer gre za premagovanje zunanjih sil v najhitrejšem času 

(pomembna predvsem pri odrivu, metih, šprintu), vzdržljivostna, kjer je pomembno dlje časa 

premagovati določeno silo, ali maksimalna, kjer mora posameznik premagati kar največjo 

zunanjo silo (Bizjan, 2004).  

Brez moči ni gibanja. M. Videmšek in N. Jovan (2002) opisujeta tri pojavne oblike moči. 

To so eksplozivna moč (maksimalni začetni pospešek telesa), repetitivna moč (dlje časa 

trajajoča aktivnost, kjer se mišice izmenično krčijo in sproščajo) ter statična moč 

(dolgotrajno napenjanje mišic). Posledica slabo razvite moči je prehitra utrujenost ter 

nesposobnost premagovanja gibalnih naporov.   

 

3.2.2 Koordinacija 

Koordinacija pomeni sposobnost koordiniranega izvajanja gibanja v časovni omejitvi. 

Odvisna je od zmožnosti hitrega uravnavanja in prilagajanja gibanja. Je tudi zmožnost 

precizne izvedbe koordinacijsko zahtevnega giba, ki je odvisno od sposobnosti natančnega 

uravnavanja in prilagajanja gibanja (Pišot in Planinšec, 2005).  

Koordinacija je od vseh sposobnosti najbolj značilna za človeško vrsto. Glede na razlike po 

načinu obdelave v centralnem živčnem sistemu ločimo šest pojavnih oblik koordinacije, in 

sicer: gibalno inteligentnost, sposobnost za ritem, zmožnost usklajevanja gibanja spodnjih 

okončnin, sposobnost učenja gibanja, sposobnost izkoriščenja gibalnega spomina in 

sposobnost časovne uskladitve gibov (Videmšek in Jovan, 2002).  

Ušaj (2003) navaja osem oblik koordinacije. To so: 

 hitro izvajanje kompleksnih, neznanih in nepredvidljivih gibalnih nalog, 

 sposobnost izvajanja ritmičnih nalog (v določenem časovnem zaporedju), 

 timing ali sposobnost pravočasne izvedbe naloge v točno določenem času, 

 lateralnost ali opravljanje naloge z nedominantno okončino (levo/desno roko/nogo), 

 usklajeno delovanje spodnjih in zgornjih okončin, 
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 agilnost ali hitro spreminjanje smeri gibanja, 

 natančno ciljanje, 

 natančno vodenje in uravnavanje gibanja (Ušaj, 2003).  

Koordinacija se kaže predvsem v nenaučenih, nepredvidljivih gibalnih okoliščinah. 

Pomembna je za učinkovito izvedbo kompleksnejših gibalnih nalog (Ušaj, 2003). 

Odgovorna je za učinkovito oblikovanje in izvajanje sestavljenih gibalnih nalog. Temeljne 

značilnosti koordiniranega gibanja so: pravilnost, pravočasnost, racionalnost, izvirnost ter 

stabilnost. Omenjena sposobnost vključuje načrtovanje določenega giba ter njegovo izvedbo 

(Videmšek in Jovan, 2002).  

Videmšek in Pišot (2007) navajata, da ima koordinacija ključno vlogo pri dojemanju 

gibalnega prostora, zaradi česar jo nekateri pojmujejo tudi kot gibalno inteligentnost. Ušaj 

(2003) navaja več vrst koordinacije, med drugimi sposobnost hitrega opravljanja zapletenih 

in nenaučenih gibalnih nalog, sposobnost opravljanja ritmičnih nalog,  sposobnost 

pravočasne izvedbe, sposobnost lateralnosti in agilnosti, sposobnost natančnega zadevanja 

cilja ter vodenja gibanja. Cemič (1997) deli koordinacijo na koordinacijo celega telesa, rok, 

nog in trupa. 

 

3.2.3 Hitrost 

Cemič (1997) pojmuje hitrost kot sposobnost hitrega izvajanja določenih gibalnih aktivnosti, 

bodisi premikanja telesa ali enega samega uda. Hitrost je sposobnost izvedbe gibanja v 

najkrajšem možnem času. Gre za hitrost reakcije, posameznega giba ali izmeničnih gibov 

(Pistotnik, 2003).  

Je izvedba giba z največjo frekvenco ali v najkrajšem možnem času (Pistotnik, 2015). Ušaj 

(2003) opredeljuje hitrost kot največjo hitrost gibanja – kot posledico delovanja lastnih 

mišic. Hitrost pomeni čas, ki je potreben za izvedbo določenega gibanja (Frostig, 1998).  

Hofman (1980, v Pišot in Planinšec, 2005) govori o štirih elementarnih faktorjih hitrosti 

gibanja, ki so različno kompleksni. To so hitrost enostavnega gibanja, hitrost šprinta, hitrost 

spremembe smeri gibanja (agilnost) ter hitrost izvajanja kompleksnih gibalnih nalog. Kot 
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navaja Pistotnik (2015), lahko hitrost pri otroku razvijamo posredno ali neposredno z 

raznimi elementarnimi igrami, naravnimi oblikami gibanja ali gimnastičnimi vajami.  

 

3.2.4 Ravnotežje  

Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja gibov, potrebnih za vrnitev telesa v ravnotežni 

položaj. Je tudi sposobnost določitve smeri in intenzivnosti gibov, s katerimi vzdržujemo ali 

vzpostavljamo ravnotežje v prostoru  (Pistotnik, 2015).  

Bizjan (2004) opisuje ravnotežje kot sposobnost balansiranja v miru in v gibanju. Ravnotežje 

pomeni sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitrega oblikovanja kompenzacijskih 

gibov (Videmšek in Jovan, 2002). Je ohranjanje telesnega položaja pri najmanjšem stiku s 

podlago (Frostig, 1998).  

Poznamo dve vrsti ravnotežja: statičo (ohranjanje ravnotežja brez lokomotornega gibanja, to 

pomeni na omejeni statični površini oziroma trdni podlagi) ali dinamično (ohranjanje 

ravnotežnega položaja na gibljivi površini ali med lokomotornim gibanjem) (Pišot in 

Planinšec, 2005). 

M. Frostig (1998) loči še tretjo obliko ravnotežja, in sicer ravnotežje v razmerju do nekega 

predmeta. Posameznik mora predmet minimalno podpirati in skrbeti, da ne pade (npr. 

žongler s palico na nosu).  

S staranjem človeka se ravnotežje slabša, vendar ga lahko s primerno vadbo še dolgo 

ohranjamo na visoki ravni (Videmšek in Jovan, 2002).  

 

3.2.5 Gibljivost 

Gibljivost pomeni sposobnost izvedbe velike amplitude gibanja (Bizjan, 2004). Pistotnik 

(2015) pravi, da je gibljivost sposobnost doseganja maksimalnih obsegov gibov v sklepih 

posameznika. Je sposobnost gibanja, prepogibanja in raztegovanja določenih delov telesa do 

skrajne meje (Frostig, 1998). Gibljivost nam pomaga, da določen gib izvedemo z manjšo 

frekvenco in bolj racionalno (Ušaj, 2003).  
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M. Videmšek in N. Jovan (2002) jo opredeljujeta s pojmi fleksibilnost, elastičnost in 

gibčnost. Ta gibalna sposobnost nam omogoča, da izvajamo velike razpone gibov v sklepih 

in je zato ključen dejavnik tako v športu kot v vsakdanjem življenju. Gibljivost začne od 7. 

leta dalje postopoma upadati, zato jo je potrebno z različnimi dinamičnimi in statičnimi 

vajami načrtovano uriti.  

 

3.2.6 Natančnost  

Je sposobnost preciznega, točnega gibanja (Bizjan, 2004). Z natančnostjo lahko določimo 

ustrezno smer in silo telesa ali predmeta proti želenemu cilju (Videmšek in Jovan, 2002). Je 

sposobnost, s pomočjo katere z vrženim ali vodenim predmetom zadenemo določen cilj 

(Pišot in Planinšec, 2005). Pomeni natančno zadevanje cilja s predmetom (npr. met na koš, 

strel na gol) ali zadevanje cilja s predmetom, ki ga vodimo (plošček pri hokeju) (Vidovič, 

Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003).  

Nekateri avtorji so prepričani, da naj bi bila rezultat delovanja več dejavnikov in je zato ne 

uvrščajo med temeljne gibalne sposobnosti (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

3.3 Gibalni razvoj 

 

Za pripravo in izvedbo kvalitetnih gibalnih programov in vsebin je ključno poznavanje 

osnovnih teoretskih zakonitosti gibalnega razvoja otrok. Pišot in Planinšec (2005) 

opredeljujeta gibalni razvoj kot proces pridobivanja gibalnih spretnosti. Gre za dinamične in 

večinoma kontinuirane spremembe v gibalnem vedenju, ki se kažejo v razvoju gibalnih 

sposobnosti (koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, gibljivost, natančnost, vzdržljivost) in 

gibalnih spretnosti (lokomotorne, manipulativne in stabilnostne). Je rezultat interakcije 

genskih in okoljskih vplivov. 

Gibalni razvoj poteka po določenem vrstnem redu. Posameznik prehaja na višje stopnje in 

tako dosega vedno bolj dovršeno in zahtevno gibalno vedenje. Gibalni razvoj poteka v dveh 

smereh, to je v cefalokavdalni smeri (od glave do trupa in rok do nog) ter v cefalodistalni 

smeri (od središča telesa navzven, torej sprva nadziranje tistih delov telesa, ki so bližje 
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hrbtenici). Razvoj v celokavdalni smeri torej pomeni, da se dojenček sprva »[…] nauči 

nadzorovati glavo, nato zgornje okončine in trup ter nato še spodnje okončine« (Marjanovič 

Umek, Zupančič, Kavčič, Fekonja, 2009, str. 170). Načelo proksimodistalne smeri razvoja 

pa se odraža pri tem, da dojenčki »[…] najprej usvojijo različne gibe, ki potekajo iz ramen, 

nato gibe iz komolca, potem iz zapestja, nazadnje pa gibe prstov« (prav tam). Poteka iz 

nediferenciranih do samodejnih specifičnih, hotenih ter nadzorovanih ter k cilju usmerjenih 

gibov (Kremžar in Petelin, 2001). Na ta način je posameznik postopno sposoben nadzirati 

in učinkovito izvajati vse zahtevnejše gibalne spretnosti (Pišot in Planinšec, 2005).  

Gibalni razvoj otroka se začne že v predporodni dobi in se ves čas izpopolnjuje. Gibanje 

ploda v materinici se začne hitro razvijati po 8. do 10. tednu nosečnosti (Bratanič, 2009). 

Zelo izrazit je v prvih treh letih življenja (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003). 

Pišot in J. Zurc (2005) pravita, da je za učenje gibanja in razvoj gibalnih potencialov 

najpomembnejše obdobje med 6. in 11. letom starosti.  

Zakonitost zgodnjega razvoja (kot ga opisuje J. Zurc, 2008) naj bi pomenila, da je razvoj 

otroka najhitrejši v prvih letih življenja. Telesni razvoj naj bi bil pri otroku najhitrejši v 

prednatalnem obdobju, medtem ko duševni v prvih treh letih življenja. Do šestega leta naj 

bi bila najbolj hitra kognitivni in gibalni razvoj, kasneje pa socialni razvoj. V času pubertete 

je spet hiter telesni razvoj, umiri pa se razvoj socialnih spretnosti. Odvisen je od zrelosti 

živčne zgradbe, kosti in mišic ter priložnosti za urjenje (Kremžar in Petelin, 2001).  

M. Videmšek in N. Jovan (2002) se strinjata, da so razlike v gibalnem razvoju otrok 

posledica različne dedne zasnove, poteka predporodne dobe, možnosti, ki jih ima otrok za 

normalen gibalni razvoj v svojem okolju, ter spodbud staršev. 

Otrok preko gibanja spoznava svet. B. Kremžar in Petelin (2001) povzemata Kepharta 

(1968), ki navaja štiri gibalne sklope, ki naj bi jih za uspešno raziskovanje okolice usvojil 

vsak posameznik. To so zadržanje ravnotežja in telesnega položaja, gibanje v prostoru, 

manipuliranje s predmeti in ujemanje ter metanje.  

Pišot in Planinšec (2005) opredeljujeta faze gibalnega razvoja oziroma razvojne stopnje. V 

vsaki od teh je določeno značilno gibalno vedenje, ki naj bi ga takrat pokazali otroci. Vsaka  

naslednja stopnja je nadgradnja prejšnje. Avtorja pravita, da naj bi se posamezne razvojne 
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stopnje večinoma pojavljale v enakih starostnih obdobjih, prav tako pa naj bi trajale enako 

dolgo. Zaporedje teh stopenj je torej za vse otroke enako, zaradi individualnih razlik se lahko 

razlikuje le čas pojavnosti posameznih faz. Nekateri otroci namreč prej ali kasneje dosežejo 

razvoj posameznih funkcij oziroma razvojne procese. Faze si sicer sledijo po naslednjem 

vrstnem redu: 

1. refleksna gibalna stopnja  

 zbiranje informacij (prenatalno obdobje do obdobja 4. meseca) 

 procesiranje informacij (4. mesec do 1. leta) 

 

2. začetna gibalna stopnja 

 obdobje inhibicije refleksov (rojstvo do 1. leta starosti) 

 prekontrolno obdobje (od 1. do 2. leta starosti) 

 

3. temeljna gibalna stopnja 

 začetno obdobje (od 2. do 3. leta) 

 osnovno obdobje (od 4. do 5. leta) 

 obdobje zrelosti (od 6. do 7. leta) 

 

4. specializirana gibalna stopnja 

 prehodno obdobje (od 7. do 10. leta) 

 obdobje prilagoditve (od 11. do 13. leta) 

 obdobje trajne uporabnosti (od 14. leta dalje) (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

V okviru gibalnega razvoja naj bi sicer nekje po sedmem letu starosti pri otrocih nastopila 

specializirana gibalna faza, kar pomeni, da naj bi začel otrok povezovati in uporabljati 

temeljne gibalne spretnosti za izvajanje različnih športnih aktivnosti. V tem času naj bi bilo 

otrokovo gibanje vse bolj nadzirano, izpopolnjeno, natančno in dovršeno (Videmšek in 

Pišot, 2007).  

Tudi Pišot in Planinšec (2005) se strinjata, da gibanje z razvojem postaja vse bolj povezano 

in usklajeno. V obdobju zrelosti naj bi otroci že obvladali večino temeljnih gibalnih 

spretnosti. Predpogoj za slednje pa je seveda spodbudno okolje s številnimi priložnostmi za 
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učenje. Znano je še, da nedoseganje omenjene ravni razvoja predstavlja izrazit dejavnik 

tveganja za težave v nadaljnjem gibalnem razvoju otroka. 

Spodbujanje razvoja vpliva na čas, ko bo otrok dosegel posamično razvojno fazo. Otroka 

moramo učiti gibalnih vzorcev, za katere je zrel in za katere že ima razvite sposobnosti. Za 

usvajanje razvojno-gibalnih faz je namreč nujna otrokova telesna in duševna zrelost. »Če 

otroke silimo v dejavnosti, preden imajo za to razvite sposobnosti, jim zmanjšujemo 

zaupanje v lastno vrednost. Vaje se morajo ujemati z otrokovo dovzetnostjo za učenje. Pri 

otroku spodbujamo tista gibanja, ki jih zmore, in ko jih že dobro usvoji, spodbujamo gibanja, 

ki v razvoju sledijo.« (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003, str. 12). 

Pišot in Jelovčan (2006) navajata, da se morajo otroci učiti z lastno aktivnostjo in z 

neposredno interakcijo med okoljem in odraslim. Ta mora otroku zagotoviti kakovostne in 

zanimive gibalne aktivnosti, skrbno načrtovane in organizirane glede na otrokove razvojne 

značilnosti, sposobnosti, potrebe ter interese. Prav tako pa mu mora oblikovati spodbudno 

učno okolje, v katerem bo otrok lažje razreševal gibalne probleme.  

Ko otrok vstopi v vzgojno-izobraževalni proces, se tudi vedno pogosteje vključuje v 

raznovrstne športne aktivnosti. Na to, kako uspešno se bo vključeval v le-te, pa vplivajo 

naslednji dejavniki:   

 razvoj nekaterih temeljnih gibalnih sposobnosti (grobi gibi, ravnanje s predmeti, 

ravnotežje), 

 motivacija otroka, 

 priložnosti za usvajanje gibalnih spodobnosti, 

 načrtna vadba in strokovno vodenje, ki ga otroku nudi odrasli (Marjanovič Umek, 

Zupančič, Kavčič, Fekonja, 2009).  

 

3.4 Gibalne sposobnosti učencev s PPPU 

Gibalna kompetentnost je izjemno pomembna za otrokovo udejstvovanje v okviru šolskega 

procesa (Henderson, Sugen in Bernet, 2014, str. 11). Številne domače in tuje raziskave 

(Diamond, 2000; Ericsson in Karlsson, 2012; Roebers in Kauer, 2009; Planinšec in Pišot, 

2003; Planinšec, 2002) kažejo na to, da je funkcioniranje na izobraževalnem področju 
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izjemno povezano z dosežki na gibalnih področjih. Otrokov osebnostni razvoj je namreč 

integrirana celota vseh področij razvoja. Poteka večsmerno in hkrati na različnih področjih 

kognitivne, čustvene, socialne in gibalne sfere.  

B. Kremžar in Petelin (2001) pravita, da naj bi bil otrokov razvoj integriran, zato govorimo 

o pomembnih povezavah med gibanjem in razvojem na kognitivnem, čustvenem in 

socialnem področju. Pri tem je potrebno omeniti Piagetovo teorijo, ki trdi, da se kognitivni 

procesi neposredno povezujejo z motoriko. Različnim situacijam se mora posameznik ves 

čas prilagajati. To pomeni, da izvede določeno gibalno akcijo. Gre torej za gibalno aktivnost, 

pomembno v vsakem kognitivnem procesu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz 2: Teorija o integriranem razvoju (Kremžar in Petelin, 2001, str. 12) 

 

Pišot in Planinšec (2005) navajata, da se vsa področja otrokovega razvoja med seboj 

prepletajo in dopolnjujejo. »Spremembe in napredek na enem področju vplivajo na 

spremembe in napredek na vseh ostalih področjih otrokovega razvoja.« (Pišot in Planinšec, 

2005, str. 11). Mnogi avtorji poudarjajo hkraten in neločljiv razvoj kognitivnih in gibalnih 

procesov. Pišot in Planinšec (2005) menita, da tako kot ostala razvojna področja tudi 

kognitivni razvoj ne poteka neodvisno, temveč je povezan z gibalnim in s čustveno-

socialnim razvojem. Trdita, da je za razvoj gibalnih potencialov nujen razvoj kognitivnih 

sposobnosti posameznika. »Določena stopnja razvoja kognitivnih struktur pogojuje 

pripravljenost otroka za usvajanje gibalnih spretnosti.« (Pišot in Planinšec, 2005, str. 27). 

Kognitivni procesi so torej vtkani v kontekst otrokove motorike, obratno pa tudi gibalna 
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dejavnost aktivira kognitivne funkcije. Gibanje je tako podlaga za vsakršno učenje. »Vsaka 

posamezna učna težava je del celostnega razvojnega primanjkljaja in s tem tudi gibanja ter 

občutenja.« (Kremžar in Petelin, 2001, str. 176).  

Gibalni razvoj otrok s PPPU je običajno skromnejši v primerjavi z gibalno spretnostjo otrok 

brez izrazitih specifičnih učnih težav. Odklone v gibalnih spretnosti največkrat označujemo 

s pojmi, kot so nerodnost, nezadostna gibalna razvitost in zmanjšana gibalna koordinacija. 

Pojavne oblike neurejenega gibalnega vedenja opredelimo kot hiperaktivnost (nemir), 

nerodnost (dispraksija), socialno-vedenjske težave, težave v mišičnem tonusu, težave v grobi 

in finomotoriki, motnje senzorične integracije ali težave govornega aparata. Ob primerjanju 

z vrstniki se pri teh osebah večkrat pokažejo slabša gibalna koordinacija, motnje mišičnega 

tonusa, prostorske orientacije, neusklajenost gibov ter vpliv ostalih psihičnih dejavnikov 

(npr. strah, anksioznost) (Kremžar in Petelin, 2001).  

Med učenci s PPPU je temeljni gibalni primanjkljaj najbolj izrazit pri dispraksiji oziroma 

razvojni motnji koordinacije (Kavkler in Magajna, 2008). Učenec težje usvaja gibalne 

veščine kot njegovi vrstniki, prav tako gre pri njem za slabšo kvaliteto in hitrost gibalne 

aktivnosti. 

J. Terčon (2010) opozarja na nujnost zavedanja, da je sama dispraksija sindrom in kot taka 

predstavlja primanjkljaje na različnih področjih, zato ustrezne gibalne spodbude ne 

zagotavljajo bistvenega napredka učenčevih gibalnih spretnosti. Tudi pri neverbalnih 

specifičnih učnih težavah je eden izmed glavnih primanjkljajev gibalni – zaradi nevroloških 

disfunkcij je namreč oviran sprejem neverbalnih informacij. Tako imajo učenci med drugim 

vizualno-prostorske težave ter primanjkljaje na področju ravnotežja in koordinacije (Košak 

Babuder, 2011).  

Iz tuje literature (Stoodley, Fawcett, Nicolson in Stein, 2005; Viholainen, Ahonen, Cantell, 

Lyytinen, in Lyytinen, 2002) je mogoče razbrati, da so PPPU povezani z zaostanki na 

gibalnem področju. Disleksija zajema, poleg težav na področju branja in pisanja, tudi 

primanjkljaje na področju motorike. Pri učencih z disleksijo je pogosta okornost in 

nerodnost, prav tako pa je značilno, da učenci z disleksijo usvajajo gibalne mejnike kasneje 

kot njihovi vrstniki. Težave imajo tudi s šibko motorično koordinacijo in ravnotežjem. 

Otroci, ki so imeli že v zgodnjih letih razvoja težave na gibalnem področju (npr. so shodili 

pozneje kot vrstniki), so imeli kasneje težave na področju jezika. Glavni vzrok naj bi bil v 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta       Tamara Hovnik, magistrsko delo 
 

32 

 

deficitu malih možganov, ki vpliva na gibalne težave, težave artikulacije in učne težave. 

Mali možgani namreč opravljajo funkcije, povezane z motorično kontrolo, gibanjem in 

ravnotežjem. Hkrati pa so povezani tudi s fonološkim zavedanjem, vizualnim procesiranjem 

in hitrostjo predelave informacij. Gibalne težave vplivajo torej na ostale vidike 

funkcioniranja, sprejemanja in obdelave informacij. Vse to torej posledično vpliva na težave 

z branjem, pisanjem in črkovanjem. Disfunkcija malih možganov je vzrok za težave 

ravnotežja in težave z gibalnimi spretnostmi na splošno, a hkrati vpliva tudi na artikulacijske 

zmožnosti in fonološko zavedanje. V izvedenih raziskavah se je pokazalo, da je šibko 

ravnotežje simptom zakasnjenega oziroma nepravilnega razvijanja živčnega sistema, kar se 

je kasneje odrazilo v težavah pisanja in branja. »Mali možgani so povezani s koordinacijo, 

z gibanjem, z avtomatiziranim izvajanjem aktivnosti in tudi z uporabo jezika in branjem.« 

(Peklaj, 2012, str. 36). C. Peklaj (2012) navaja, da strokovnjaki na področju disleksije 

opažajo pri učencih z omenjeno motnjo večje težave z gibalnimi spretnostmi, ravnotežjem 

in hkratnim izvajanjem več aktivnosti.  

C. J. Stoodley, A. J. Fawcett, Nicolson in Stein (2005) so primerjali sposobnosti ravnotežja 

učencev z disleksijo z učenci, ki teh težav nimajo. Kot pomembne so se pokazale korelacije 

med rezultati ravnotežja in rezultati branja ter pisanja.  

J. Zurc (2008) trdi, da je gibanje posredni dejavnik šolske uspešnosti. Preko gibalnih 

aktivnostih naj bi se razvile določene značilnosti, ki so bistvenega pomena za uspešnost v 

šoli: raven telesne energije, kondicije, ki vpliva na vzdržljivost pri umskem delu, kognitivne 

sposobnosti, ustvarjalnost, samoizražanje, pozitivno vrednotenje samega sebe, skrbnost, 

obvladovanje čustev, sodelovanje z drugimi in delovne navade.  

Pišot in Planinšec (2005) povzemata različne avtorje, ki so proučevali področje kognitivnih 

in gibalnih povezav. Leithwood (1971, v Pišot in Planinšec, 2005) trdi, da je pri vsakršni 

izvedbi kompleksnega giba pomembno učinkovito kognitivno delovanje, ki ima z 

naraščanjem kompleksnosti naloge tudi vedno večjo vlogo. V več raziskavah (Mejovšek, 

1977, Momirović, Gredelj in Hošek, 1980; Momirović in Horga, 1982, v Pišot in Planinšec, 

2005) se je nedvoumno potrdilo, da je za povezave z motoričnimi sposobnostmi odgovoren 

predvsem kognitivni dejavnik.  
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J. Zurc (2008) povzema raziskave, narejene v povezavi med gibalnimi in kognitivnimi 

sposobnostmi. Slednje ugotavljajo, da obstaja velika povezanost predvsem takrat, ko so 

gibalne naloge zahtevne, kompleksne in neznane, ko je struktura gibanja nenavadna ali ko 

je potrebna hitrost razumevanja ter reševanja gibalnih problemov. Avtorica (po Planinšec, 

1995) navaja, da gibalni izzivi stimulativno vplivajo na razvoj kognitivnih sposobnosti. 

Raziskave (Cotič, Zurc, 2004; Shephard, 1997; Linder, 2002; Planinšec in Pišot, 2003; 

Planinšec in Fošnarič, 2006; Planinšec, 2006, v Zurc, 2008) so pokazale pomembne 

povezave med gibalno aktivnostjo in šolsko uspešnostjo. Učno uspešnejši učenci so tisti, ki 

se pogosteje in dlje časa gibalno udejstvujejo. Učna uspešnost je tako premosorazmerno 

naraščala z obsegom otrokove gibalne aktivnosti.  

Scheuer in Mitchell (2003, v Zurc, 2008) sta po pregledu že narejenih raziskav prišla do 

vzrokov pozitivnega vpliva gibalne aktivnosti: uravnoteženo delovanje možganov, nivo 

energije, telesna podoba, percepcija, samopodoba ter socialno vedenje. S tem sta sklepala, 

da gibalna aktivnost vodi do šolske uspešnosti. 

M. Frostig (1998) povzema, da razvoj gibalnih sposobnosti izboljšuje šolske veščine. 

Opozarja pa, da sklepanje v obratni smeri nikakor ni mogoče – nespretni otroci niso nujno 

tudi šolsko manj uspešni.  

 

3.5 Ocenjevanje gibanja 

Gibalne sposobnosti lahko merimo preko opazovanja ali z merjenjem. Vsekakor moramo 

biti pozorni na otrokovo gibalno, socialno in čustveno vedenje. Preko diagnostičnega 

postopka lahko ne samo odkrijemo otrokove primanjkljaje, pač pa tudi močna področja, 

interese, hkrati pa ugotavljamo najprimernejše pristope obravnave, s pomočjo katere bo 

otrok svoje gibalne zaostanke zmanjšal (Kremžar in Petelin, 2001).  

Diagnostične metode, ki jih pri tem lahko uporabljamo, so motoskopični postopki (lestvice 

ocen in vidikov praktičnih situacij), motometrija (postopki merjenja) in motografija 

(snemanje gibanja z računalniškimi razlagami). Uporaba motoričnega testa je standardiziran 

metrični postopek, ki daje količinske podatke določenega gibalnega vedenja. Test mora 
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slediti vsem merskim zakonitostim (objektivnost, zanesljivost, občutljivost, veljavnost, 

normiranost). Prav tako mora biti tudi ekonomičen (v času in rabi finančnih sredstev).  

Za diagnosticiranje težav na gibalnem področju pri nas najpogosteje uporabljamo 

športnovzgojni karton (ŠVK) (Kovač, Jurak, Starc, Leskošek, Strel, 2011), Bruininks - 

Oseretsky test motoričnih sposobnosti (Bruininks, 1978) in Test ABC gibanja (Henderson, 

Sugden in Barnett, 2014), ki je opisan v nadaljevanju.  

 

3.6 Opis testnega inštrumentarija ABC gibanja 2 

Baterija za oceno otrokovega gibanja ABC gibanja 2 (angl. Movement Assessment Battery 

for Children – Second Edition ali Movement ABC 2), avtorjev S. E. Henderson, D. A. 

Sugden in A. L. Barnett je nadgradnja prve izdaje omenjenega inštrumentarija, ki je v 

slovenskem prostoru izšel že leta 2005, novejša različica pa leta 2014.  

Gre za testni inštrument, ki predstavlja pripomoček za pridobivanje poglobljene ocene 

otrokovih gibalnih težav. Pripomore k prepoznavanju in opisovanju primanjkljajev v 

otrokovem gibalnem razvoju. To je standardizirani test, ki pomaga pri pridobivanju 

objektivnih kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o gibalnih spretnostih in kakovosti 

otrokovega gibanja. Namenjen je otrokom od 3. do 16. leta starosti. Inštrumentarij zajema 

informacije o spretnostih rok, spretnostih ciljanja in lovljena ter statičnega in dinamičnega 

ravnotežja. Z njim lahko prepoznamo otrokove morebitne primanjkljaje v gibalnem 

delovanju, hkrati pa pridobimo podatke o otrokovem pristopu k nalogi in njeni izvedbi. Na 

podlagi pridobljenih dosežkov lahko v nadaljevanju načrtujemo in izvajamo poglobljeno 

obravnavo za izboljšanje gibalnih sposobnosti in spretnosti posameznega otroka, kar kaže 

na precejšno uporabnost omenjenega raziskovalnega orodja.  

Inštrumentalni pripomoček zajema test, ki zahteva izvedbo testiranja za vsakega otroka 

individualno, s čimer dobimo neposreden uvid v gibalne spretnosti in sposobnosti otroka, ter 

vprašalnik, kjer odrasla oseba, ki je z otrokom vsakodnevno v stiku, poda svoje videnje o 

gibalnih in negibalnih vidikih otrokovega funkcioniranja. 

Test ABC gibanja 2 je prilagojen starosti otroka. V prvo starostno skupino vključujemo 

otroke stare od 3 do 6 let, v drugo od 7 do 10 let, v tretjo pa otroke od 11. do 16. leta. Za 

vsako starostno skupino je določenih po osem različnih nalog, ki od otroka zahtevajo 
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izvedbo določene gibalne naloge. Naloge preverjajo tri različne gibalne spretnosti, zato so 

razvrščene v naslednja področja: spretnosti rok, ciljanje in lovljenje ter ravnotežje (statično 

in dinamično). 

K testnemu inštrumentariju ABC gibanja 2 sta dodana dva priročnika. Namen prvega je 

uporabnika vprašalnika in testa informirati o navodilih za izvedbo, načinu vrednotenja ter 

interpretiranja dosežkov, v priročniku pa so dodani še statistični podatki (norme). Drugi 

priročnik uporabniku podaja koristne nasvete, kako glede na pridobljene rezultate načrtovati 

in izvajati obravnavo otrok z gibalnimi primanjkljaji, predvsem v njihovem naravnem 

okolju, dodani pa so tudi primeri dobre prakse (Henderson, Sugden in Barnett, 2014). 

Glavni namen testnega inštrumentarija ABC gibanja 2 je pomagati strokovnjakom pri 

ugotavljanju in ocenjevanju gibalnih težav. Omenjen ocenjevalni pripomoček ABC gibanja 

2 lahko v strokovne (pedagoške ali zdravstvene) namene uporabijo specialni pedagogi, 

psihologi, učitelji športne vzgoje, razredni učitelji, pediatri, fizioterapevti, delovni terapevti 

in logopedi. Vprašalnik in priročnik o obravnavi otrok z gibalnimi težavami v naravnem 

okolju je namenjen tudi staršem, vzgojiteljem, učiteljem in drugi strokovnjakom, ki delajo z 

otroki z gibalnimi primanjkljaji (Henderson, Sugden in Barnett, 2014). 

 

3.7 Sestavni deli in vsebina inštrumentarija ABC gibanja 2 

 

Testni inštrumentarij ABC gibanja 2 zajema tri dele: standardizirani test, vprašalnik ter 

spremljajoči priročnik, ki opisuje pristop k obravnavi otrok z gibalnimi težavami v njihovem 

naravnem okolju. 

 

3.7.1 Test ABC gibanja 2 

Standardizirani test se tako kot vprašalnik osredotoča na prepoznavanje in opisovanje 

primanjkljajev na otrokovem gibalnem področju. Z njegovo pomočjo lahko dobimo 

zanesljive kvantitativne in kvalitativne podatke o otrokovem gibanju. Test od otroka 

zahteva, da izvede določene gibalne naloge na točno določen način. Otrok izvede osem 

gibalnih nalog, vsaka od teh pa se navezuje na področje spretnosti rok, ciljanja in lovljenja 
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ali ravnotežja. Ocenjujemo torej otrokovo uspešnost pri različnih gibalnih aktivnostih, hkrati 

pa pridobimo informacije tudi o tem, na kakšen način se otrok nalog loti in kako jih izvede. 

Pridobljeni podatki torej niso zgolj kvantitativne narave, pač pa tudi kvalitativne, kar kaže 

na dodano vrednost inštrumentarija. »S testom pridobimo objektivne kvantitativne podatke 

o otrokovih gibalnih spretnostih (spretnosti rok, spretnosti pri ciljanju in lovljenju ter oceno 

statičnega in dinamičnega ravnotežja) in tudi številne podatke o kakovosti gibanja, ki jih 

testator lahko sistematično opazuje in beleži med izvajanjem testnih nalog.« (Henderson, 

Sugden in Barnett, 2014, str. 6).  

Testator zbira podatke individualno za vsakega otroka posebej v zato vnaprej pripravljenih 

zvezkih za zapisovanje, ki se razlikujejo glede na starost otroka. Otroka uvrstimo v določeno 

starostno skupino, vsaka od njih pa ima zaradi različnih testnih nalog svoj zvezek za 

zapisovanje dosežkov in opažanj. Vsi zvezki so sicer enake oblike. Na naslovnici 

ocenjevalec zapiše otrokove demografske podatke (ime, naslov, spol, razred, šolo, ime 

testatorja, prednostno roko, s katero otrok piše), označi, ali je bil za otroka izpolnjen tudi 

Vprašalnik ABC gibanja 2. Napiše datum testiranja, datum otrokovega rojstva ter izračuna 

otrokovo kronološko starost. Sledijo razdelki za ocenjevanje posameznih testnih nalog, kjer 

so tudi točna navodila, kako naj testator nalogo izvede in oceni (npr. ali testira prednostno 

in neprednostno roko/nogo, koliko poskusov lahko (največ) izvede, po potrebi pa lahko s 

križcem označi tudi, ali je morda naloga za otroka neprimerna: v tem primeru je potrebno 

navesti tudi razloge za takšno presojo; ali jo otrok ni uspešno razrešil ali pa je njeno izvedbo 

odklonil). V nadaljevanju je navedenih nekaj trditev, ki jih testator reši glede na svoja 

kvalitativna opažanja (otrokova drža, raba in prilagajanje telesa, delov telesa, tekočnost 

izvajanja gibov in natančnost). Ob koncu označi še morebiten vpliv negibalnih in telesnih 

dejavnikov na gibanje. Zapiše tudi opažanja kakovosti gibanja ter povzetek ocenjevanja in 

načrt nadaljnje obravnave. V zvezku je priložena predloga za izvedbo naloge (Sledenje poti). 

Po izvedbi vseh nalog testator povzame otrokove rezultate in dosežke posameznih nalog 

napiše na prvo stran, kasneje pa jih še vrednoti (zapiše standardne dosežke zanje, izračuna 

komponentne dosežke, nazadnje pa določi skupni testni dosežek) (Henderson, Sugden in 

Barnett, 2014). 
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3.7.2 Vprašalnik testnega inštrumentarija ABC gibanja 2 

Medtem ko ima pri izvajanju testnih nalog veliko vlogo testator, ki otroka neposredno vodi 

skozi naloge ter ga pri tem spodbuja in motivira, ima glavno vlogo pri drugem delu 

ocenjevalnega inštrumentarija odrasla oseba, ki je z otrokom vsakodnevno v stiku v 

najrazličnejših situacijah (v razredu ali doma). Vprašalnik ABC gibanja 2 se tako kot test 

nanaša na otrokove gibalne kompetence, izpolnjuje pa ga lahko bodisi starš ali pa otrokov 

učitelj. Je presejalni pripomoček, ki nas usmeri v poglobljeno oceno morebitnih gibalnih 

težav, pa tudi k nadaljnji uporabi testa ABC gibanja 2. Za reševanje porabi približno 10 

minut. 

Vprašalnik je sestavljen iz prostora za vpisovanje osnovnih demografskih podatkov (ime 

otroka, naslov, spol, starost, šola, ki jo obiskuje, razred, datum izpolnjevanja, ime in vloga 

ocenjevalca: učitelj, vzgojitelj, mama, oče, drugo). Sledi semafor, kamor lahko v zaključnem 

delu uvrstimo funkcioniranje otroka, glede na pridobljene podatke. Posebej seštejemo 

rezultate o otrokovem gibanju v statičnem oziroma dinamičnem okolju, nato pa jih 

pretvorimo v skupni gibalni dosežek. Tega poiščemo v stolpcu, ki ustreza otrokovi starosti, 

otrokovo funkcioniranje na gibalnem področju pa nato uvrstimo v rdeče, oranžno ali zeleno 

področje, glede na verjetnost gibalnih primanjkljajev. Naloga ocenjevalca je tudi, da odloči, 

v kolikšni meri zapisani negibalni dejavniki vplivajo na otrokovo gibanje (ga ovirajo pri 

izražanju njegove dejanske ravni gibalnih zmožnosti) ter kako pomembno bo upoštevati te 

dejavnike pri načrtovanju obravnave otroka.  

Razdelki s postavkami so sestavljeni iz dveh komponent, tj. gibalne in negibalne. Postavke 

gibalne komponente se nanašajo na otrokovo izvajanje gibalnih nizov v različnih gibalnih 

kontekstih, bodisi v predvidljivem (statičnem) bodisi nepredvidljivem (dinamičnem) okolju. 

Statično okolje zajema trditve o otrokovi skrbi zase (oblačenje, zapenjanje gumbov, 

umivanje rok, prelivanje tekočine), spretnostih, ki jih otrok pokaže v razredu (rokovanje z 

majhnimi predmeti, pisanje, striženje papirja, hoja po prostoru, prenašanje predmetov) ter 

spretnostih pri športu (skakanje, poskakovanje, metanje, uporaba telovadnih igral). 

Dinamično okolje zavzema tri vidike, in sicer otrokovo skrb zase in spretnosti v razredu 

(ohranjanje ravnotežja v določenih situacijah, premikanje po razredu, pobiranje, odlaganje, 

prenašanje predmetov, izogibanje premikajočim osebam, predmetom, ritmično ploskanje, 
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premikanje ob glasbi), spretnosti z žogo (spretnosti lovljenja, udarjanja, metanja, odbijanja 

in brcanja žoge, sodelovanje v skupinskih športih) in spretnosti pri športu (vožnja s kolesom, 

sodelovanje v igrah izmikanja in lovljenja, ohranjanje ravnotežja v vodi, uporaba gugalnice, 

skiroja). Ocenjevalec se opredeli tudi glede na to, ali ima otrok na splošno težave z gibanjem 

ter kakšen vpliv ima to na njegovo učenje v razredu, rekreacijo in dejavnosti pri športu, 

samospoštovanje ter socialne interakcije z drugimi. Negibalna komponenta zajema 

informacije o otrokovih morebitnih težavah organizacije (npr. pri oblačenju, obuvanju, pri 

organizaciji šolskega prostora, mize, šolskih pripomočkov), pozabljivosti (na sredi določene 

dejavnosti pozabi, kaj sledi, kako ali s čim mora nadaljevati), neodločnosti (težave z 

začenjanjem aktivnosti), pasivnosti (otrok potrebuje veliko spodbud, motiviranja in 

usmerjanja za sodelovanje), strahu (otrok se boji določenih aktivnosti, prosi za pomoč, tudi 

če je ne potrebuje, se trese, postane vznemirjen), impulzivnosti (začne, še preden dobi vsa 

navodila, je nepotrpežljiv), odkrenljivosti (njegova pozornost je hitro odkrenljiva, se odziva 

na nepomembne zunanje dražljaje) ali vztrajnosti (se hitro vda ali postane frustriran). 

Ocenjevalec poda informacije tudi o tem, ali je otrok morda pretirano aktiven (se zvija, 

menca, je nenehno v gibanju), precenjuje ali podcenjuje svoje sposobnosti, je vznemirjen ob 

neuspehu (se joka, ne želi ponovno poskusiti) ali ni zmožen doživljati zadovoljstva ob 

uspehu.   

Ob koncu je potrebno sešteti navedene podatke in jih združiti v skupni gibalni dosežek. 

Otrokove dosežke, pridobljene s testnimi nalogami, lahko vnesemo v sistem semaforja, in 

enako lahko storimo tudi pri odgovorih vprašalnika. Pridobimo informacije o tem, ali 

otrokova kompetentnost spada v normativni razpon ali pa nakazuje na bolj podrobno 

spremljanje, morda celo na večje zaostanke na gibalnem področju (Henderson, Sugden in 

Barnett, 2014). 

 

3.7.3 Obravnava otrok z gibalnimi težavami v njihovem naravnem okolju 

(Priročnik ONO) 

Tretji del merskega inštrumenta ABC gibanja 2 je priročnik, ki pomeni razširitev pristopa k 

obravnavi otrok s primanjkljaji v gibalnem razvoju, predvsem pa nas uvede v reševanje težav 

v otrokovem naravnem okolju. Pomaga nam pri načrtovanju in izvedbi nadaljnjega dela z 
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otrokom, in sicer za reševanje njegovih gibalnih težav, hkrati pa nam ponuja nekaj zgledov 

dobre prakse, ki so nam lahko v pomoč ali navdih pred našim soočanjem s podobnimi 

primeri. Pri oblikovanju priročnika sta avtorja izhajala iz ideje, da se spoznavni, čustveni in 

gibalni dejavniki dinamično povezujejo ter se zato neločljivo povezujejo tudi različni vidiki 

otrokovega razvoja. Rezultat, ki ga obravnava prinese, je posledica dinamične interakcije 

med otrokom, okoljem in nalogo. »Primarni cilj ONO je izboljšati gibalno kompetentnost 

do te mere, da lahko otrok z gibalnimi težavami polno, uspešno ter z zaupanjem vase 

sodeluje v vsakodnevnih dejavnostih.« (Sugden in Henderson, 2014, str. 12).  

 

3.8 Izvedba testa ABC gibanja 2 

Preko sistematičnega opazovanja in beleženja otrokovega izvajanja testnih nalog pridobimo 

informacije o otrokovem gibalnem razvoju. Test izvajamo individualno z vsakim otrokom 

posebej. S tem se lahko vsakemu otroku zares posvetimo, ga podrobno opazujemo in tako 

pridobimo objektivne rezultate. Skupno naj bi celotna izvedba vseh nalog trajala približno 

od 20 do 40 minut za vsako individualno testiranje, odvisno od učenčeve starosti in težav, 

pa tudi od zahtevnosti nalog in izkušenosti testatorja. Izvajalec inštrumentarija ABC gibanja 

2 je lahko specialni pedagog, psiholog, delovni terapevt, fizioterapevt, športni pedagog ali 

pediater. Pri izvajanju je pomembno, da z vsakim otrokom vzpostavimo pristen odnos in 

sproščeno vzdušje. Otrok se namreč mora počutiti varno in prijetno, da ohrani motivacijo za 

izpeljavo nalog. Potrebne so pohvale in spodbude, ki otroka motivirajo in opogumljajo k čim 

boljšemu izkazanemu rezultatu. Zagotoviti moramo, da ima otrok, ne glede na dosežek, 

občutek uspeha. Ključnega pomena je, da občuti zadovoljstvo. Pomembno je tudi, da za 

otrokovo optimalno učinkovitost v največji meri zmanjšamo vpliv motečih zunanjih 

dejavnikov. Zagotoviti moramo tudi ustrezne pogoje za korektno izpeljavo testa. Potreben 

je primeren prostor, velik vsaj 6 x 4 metre, tako da ima otrok pri vseh aktivnostih dovolj 

prostora brez ovir. Imeti mora vsaj eno gladko prazno steno. Talna površina naj bo trda, 

gladka, a nedrseča. Prostor mora biti svetel in zračen, brez motečih zvokov in drugih 

dražljajev. Vzpodbuja naj sproščenost in domačnost. Potrebna sta tudi miza in stol, ki morata 

ustrezati otrokovi velikosti. Na mizi naj bo podloga za lažje rokovanje s predmeti. Testator 

naj sedi ob otroku. Otrok mora imeti oblečena športna oblačila in obutev. Na ta način 

zagotovimo varnost in otrokovo sproščeno gibalno izvedbo. Otroku moramo razložiti 
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navodila na preprost, otroku primeren način, tako da jih otrok hitro in natančno dojame. 

Preveriti moramo, ali jih razume. Če je potrebno, mu nudimo tudi demonstracijo oziroma 

praktično predstavitev določene vaje. Pred dejansko neposredno izvedbo ima otrok na voljo 

poskus za vajo. Koliko poskusov za vajo lahko otrok izvede, je navedeno za vsako nalogo 

posebej. Po tem otrok izvede dejanski poskus (ali več ponovitev, odvisno od naloge in 

navodil). V določenih primerih merimo otrokovo zmožnost prednostne in neprednostne 

okončine (roke ali noge). Pridobljene surove podatke vpisujemo v zbirni zvezek. Naloga 

testatorja je tudi, da opiše ter beleži svoja opažanja otrokove izvedbe giba ter poda mnenje 

o nizu dejavnikov, ki so lahko vplivali na otrokovo vedenje (npr. anksioznost, 

nemotiviranost, strah). Gre torej za kvalitativne opise specifičnih opažanj gibalne izvedbe 

naloge (Henderson, Sugden in Barnett, 2014). 

 

3.9 Testne naloge po starostnih skupinah 

Otrok izvaja naloge, ki so primerne njegovi starosti. Glede na to vsebuje test tri različne 

skupine nalog. Prva starostna skupina zajema naloge, namenjene otrokom od 3. do 6. leta 

starosti, naloge v drugi starostni skupini so primerne za otroke od 7. do 10. leta, otroci od 

11. do 16. leta pa izvajajo gibalne naloge, namenjene tretji starostni skupini. Test za vsako 

starostno skupino vsebuje po osem nalog, ki se navezujejo na tri gibalne komponente. 

Delimo jih lahko v tri področja, in sicer: spretnost rok, ciljanje in lovljene ter ravnotežje 

(statično in dinamično). Pod področje spretnost rok spadajo tri naloge, ki od otroka zahtevajo 

predvsem ustrezne finomotorične spretnosti, torej drobne gibe mišic rok in prstov (pincetni 

prijem). Dve testni nalogi preverjata otrokovo sposobnost ciljanja in lovljenja, pri čemer se 

ocenjuje otrokova groba motorika, sposobnost načrtovanja in izvedbe določenega giba 

(prilagajanje položaja telesa, delov telesa, silo meta, višino, smer in silo meta, simetrično 

gibanje rok in oči). Zadnje tri naloge zajemajo sposobnost otrokovega ravnotežja, pri čemer 

prva preverja otrokovo statično ravnotežje, preostali dve pa dinamično ravnotežje. Za vsako 

nalogo je vnaprej točno določeno gradivo, ki ga za izvedbo potrebujemo (pri vseh nalogah 

je potrebna štoparica in zvezek za zapisovanje), priprava na izvedbo, njen potek, navodila 

za prikaz oziroma demonstracijo naloge otroku, natančno pa je predpisana tudi količina in 

izvedba poskusov za vajo ter število poskusov dejanske izvedbe naloge. Dosežke in ostala 

opažanja izvajanja nalog za posameznega otroka vpisujemo v zvezek za zapisovanje. Vse 
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testne naloge od otroka zahtevajo določeno mero natančnosti, vztrajnosti, pozornosti in 

organiziranosti. Otrok mora biti pozoren, da stalno nadzira svojo držo telesa, rok, nog, 

ustrezno presoja hitrost, silo, smer in nadzor telesa, se ustrezno prilagaja zahtevam 

posameznih nalog ter dosledno sledi navodilom. Vložiti mora trud, biti prepričan v svoje 

sposobnosti, posledično pa mora biti sposoben doživljanja zadovoljstva ob lastnem uspehu. 

Testator mora imeti realna pričakovanja, ga pri vsem tem spodbujati, ga pohvaliti in 

motivirati za korektno izpeljavo testnih nalog. V nadaljevanju so opisani postopki 

posameznih testnih nalog po starostnih skupinah in področjih (Henderson, Sugen in Bernet, 

2014).   

 

Tabela 2: Testne naloge za starostno skupino 1 (3–6 let) (Henderson, Sugden in Barnett, 

2014) 

SPRETNOST ROK 

Vstavljanje kovancev Otrok z eno roko trdno drži hranilnik, z drugo pa čim hitreje 

pobira po en kovanec z namizne podloge ter jih meče v režo 

hranilnika. 3- in 4-letniki vstavijo 6 kovancev, 5- in 6-letniki 

pa 12 kovancev. Preizkusimo obe roki. Izvedemo dva poskusa 

z vsako roko.  

Nizanje korald Otrok na znak prime vezalko in pobira ter niza koralde eno po 

eno, kakor hitro zmore. 3- in 4-letniki na vrvico nanizajo 6 

korald, 5- in 6-letniki pa 12 korald. Izvedemo dva poskusa. 

Sledenje poti Otrok nariše eno, neprekinjeno črto od kolesa do hiše, pri 

čemer ne sme iti čez mejo poti. Na pol poti do hiše nariše črto 

skozi tunel. Ne dviguje pisala s papirja (predloge). Izvedemo 

največ dva poskusa. Če otrok izvede prvi poskus brez napak, 

drugega ne izvajamo.  

CILJANJE IN LOVLJENJE 

Lovljenje vrečke s fižolom Otrok stoji na podlogi in z obema rokama ujame vrečko s 

fižolom, ki mu jo vrže testator. 5- in 6-letniki ujamejo zgolj z 

dlanmi, medtem ko jo lahko 3- in 4-letniki ujamejo med roke 

in telo. Izvedemo deset poskusov.  

Metanje vrečke s fižolom na podlogo Otrok stoji na podlogi in poskuša vreči vrečko s fižolom na 

drugo talno podlogo, oddaljeno 1,8 m. Otrok je uspešen, če se 

kateri koli del vrečke s fižolom prekriva s tarčno podlogo. 
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Spodbujamo met z eno roko od spodaj. Izvedemo deset 

poskusov. 

STATIČNO RAVNOTEŽJE 

Ravnotežje na eni nogi Otrok stoji na podlogi na eni nogi, z rokami prosto ob telesu. 

Stopalo, na katerem stoji, mora mirovati, prosta noga pa se ne 

sme dotikati tal ali druge noge. Preizkusimo ravnotežje obeh 

nog. Izvedemo največ dva poskusa za vsako nogo, pri čemer 

vsak poskus traja največ do 30 sekund.  

DINAMIČNO RAVNOTEŽJE 

Hoja z dvignjenimi petami Otrok z dvignjenimi petami hodi po ravni črti, dolgi 4,5 m. Pri 

tem ne stopi z nje. Začne s prednostno nogo. Pete se ne smejo 

dotakniti tal. Izvedemo največ dva poskusa, dolga do 15 

korakov ali do konca črte.  

Skakanje po podlogah Otrok stoji na eni nogi na prvi talni podlogi, nato pa brez 

ustavljanja sonožno skače po podlogah. 5- in 6-letniki naredijo 

pet zaporednih poskokov, medtem ko imajo 3- in 4-letniki 

možnost popravljanja svojih poskokov. Izvedemo največ dva 

poskusa. 

(Henderson, Sugen in Bernet, 2014).   

 

Tabela 3: Testne naloge za starostno skupino 2 (7–10 let) (Henderson, Sugden in Barnett, 

2014) 

SPRETNOST ROK 

Vstavljanje žebljičkov Otrok z eno roko trdno drži škatlo, z drugo pa čim hitreje 

pobira po en žebljiček iz škatle ter jih v poljubnem vrstnem 

redu vstavlja v ploščo. Preizkusimo obe roki. Izvedemo dva 

poskusa z vsako roko. 

Vpletanje vezalke Otrok na znak prime vezalko in ploščo. Vezalko v ravni črti 

vplete skozi vse luknjice. Sam izbere, v kateri roki bo držal 

ploščo ter samostojno odloča o položaju dlani ali rok. 

Izvedemo dva poskusa. 

Sledenje poti Otrok nariše eno, neprekinjeno črto od kolesa do hiše, pri 

čemer ne sme iti čez mejo poti. Na pol poti do hiše nariše črto 

skozi tunel. Ne dviguje pisala s papirja (predloge). Izvedemo 

največ dva poskusa. Če otrok izvede prvi poskus brez napak, 

drugega ne izvajamo.  

CILJANJE IN LOVLJENJE 
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Lovljenje z obema rokama Otrok stoji za označeno črto (2 m od stene) in meče žogico v 

zid, nato pa jo ujame z obema dlanema. Pri 7- in 8-letnikih se 

žogica lahko največ enkrat odbije od tal, pri 9- in 10-letnikih 

pa jo mora otrok ujeti takoj po odboju od stene, preden se 

odbije od tal. Pri lovljenju žogice lahko otrok stopi čez črto. 

Izvedemo deset poskusov.  

Metanje vrečke s fižolom na podlogo Otrok stoji na talni podlogi in poskuša vreči vrečko s fižolom 

na drugo podlogo, oddaljeno 1,8 m. Zadeti mora točno na 

oranžen krog na podlogi s tarčo. Spodbujamo met z eno roko 

od spodaj. Izvedemo deset poskusov. 

STATIČNO RAVNOTEŽJE 

Ravnotežje na eni plošči Otrok stoji na plošči z eno nogo. Stopalo postavi na sredino 

plošče, pri čemer se ta ne sme nagibati toliko, da bi se stranici 

dotikali tal. Otrokova prosta noga se ne sme dotikati tal, druge 

noge ali plošče. Preizkusimo ravnotežje obeh nog. Izvedemo 

največ dva poskusa za vsako nogo, pri čemer vsak poskus traja 

največ do 30 sekund.  

DINAMIČNO RAVNOTEŽJE 

Hoja peta – prsti naprej Otrok hodi po ravni črti, dolgi 4,5 m tako, da pri vsakem 

koraku peto ene noge postavi tik pred prste druge noge. Pri 

vsakem koraku se morajo prsti in peta dotikati. Začne s 

prednostno nogo. Izvedemo največ dva poskusa, dolga do 15 

korakov ali do konca črte.  

Poskakovanje po podlogah Otrok stoji na eni nogi na prvi talni podlogi, nato pa brez 

ustavljanja naredi pet zaporednih poskokov s podloge na 

podlogo, do zadnje podloge s tarčo. V zadnjem skoku ohrani 

ravnotežje. Preizkusimo z levo in desno nogo. Izvedemo 

največ dva poskusa za vsako nogo. 

(Henderson, Sugen in Bernet, 2014).   

 

Tabela 4: Testne naloge za starostno skupino 3 (11–16 let) (Henderson, Sugden in Barnett, 

2014) 

SPRETNOST ROK 

Obračanje čepkov Otrok z eno roko trdno drži ploščo, z drugo pa poskuša čim 

hitreje pobirati čepke, jih obračati in nato vstavljati nazaj v 

ploščo. Vsak čepek obrne v roki in si pri tem ne pomaga s 
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telesom, ploščo ali mizo. Preizkusimo obe roki. Izvedemo dva 

poskusa za vsako roko. 

Trikotnik z maticami in vijaki Otrok na znak začne z gradnjo trikotnika iz vnaprej 

pripravljenega materiala (model dokončanega trikotnika, 

rumene ploščice, vijaki, matice). Ko določen predmet dvigne, 

ga ne sme več odložiti na mizo. Dela v poljubnem vrstnem 

redu.  Izvedemo dva poskusa. 

Sledenje poti Otrok nariše eno, neprekinjeno črto od kolesa do hiše, pri 

čemer ne sme iti čez mejo poti. Na pol poti do hiše nariše črto 

skozi tunel. Ne dviguje pisala s papirja (predloge). Izvedemo 

največ dva poskusa. Če otrok izvede prvi poskus brez napak, 

drugega ne izvajamo.  

CILJANJE IN LOVLJENJE 

Lovljenje z eno roko Otrok stoji za označeno črto (2 m od stene) in meče žogico v 

zid, nato pa jo ujame z eno dlanjo. Pri lovljenju žogice lahko 

otrok stopi čez črto. Izvedemo deset poskusov.  

Ciljanje tarče na zidu Otrok meče žogico v zid, pri tem pa poskuša zadeti tarčo, ki je 

oddaljena 2,5 m in v višini otrokove glave. Spodbujamo 

metanje z eno roko od spodaj ali od zgoraj. Otroku žogice po 

odboju ni treba ujeti. Izvedemo deset poskusov. 

STATIČNO RAVNOTEŽJE 

Ravnotežje na dveh ploščah Otrok ohranja ravnotežje na ozki deščicah, ki gledata navzgor. 

S stopali je v položaju peta – prsti. Med izvajanjem naloge ne 

sme dvigniti nobene noge, niti se ne sme dotakniti spodnjega 

dela ravnotežnih plošč. Izvedemo največ dva poskusa, pri 

čemer vsak poskus traja največ do 30 sekund.  

DINAMIČNO RAVNOTEŽJE 

Hoja peta – prsti nazaj Otrok hodi vzvratno po ravni črti, dolgi 4,5 m tako, da pri 

vsakem koraku prste ene noge postavi tik za peto druge noge. 

Pri vsakem koraku se morajo prsti in peta dotikati. Začne s 

prednostno nogo. Izvedemo največ dva poskusa, dolga do 15 

korakov ali do konca črte.  

Poskakovanje cikcak Otrok stoji na eni nogi na prvi talni podlogi, nato pa naredi pet 

diagonalnih (cikcak) zaporednih poskokov s podloge na 

podlogo, do zadnje podloge s tarčo. V zadnjem skoku ohrani 

ravnotežje. Preizkusimo z levo in desno nogo. Izvedemo 

največ dva poskusa za vsako nogo. 
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3.10 Vrednotenje in interpretacija dosežkov  

Ko so vse naloge izpeljane in vsa opažanja zabeležena, je naloga testatorja, da test vrednoti, 

za kar porabi približno 10 minut. Surove dosežke najprej prepišemo na prvo stran zvezka za 

zapisovanje. V vseh primerih vpišemo otrokove najboljše poskuse. Nato pretvorimo surove 

dosežke v standardne dosežke (zapisane v tabeli), ki temeljijo na otrokovi starosti (natančno 

v letih in mesecih). Če otrok ni bil uspešen v nobenem od poskusov, vpišemo standardni 

dosežek 1. Če se je naloga izvajala z obema okončinama, seštejemo standardna dosežka za 

vsako od teh in vsoto delimo z dva. V nadaljevanju določamo standardne dosežke in centile 

za tri komponente testa, tj. spretnost rok, ciljanje in lovljenje ter ravnotežje. To naredimo 

tako, da za vsako komponento seštejemo standardne rezultate, nato pa s pomočjo norm v 

tabeli odčitamo še standardne dosežke in centile posameznih komponent. Ob koncu 

določimo tudi skupni testni dosežek, tako da seštejemo vseh osem standardnih dosežkov 

posameznih nalog. Glede na slednjega v tabeli odčitamo standardni dosežek in centilni rang. 

S tem lahko otroka uvrstimo v sistem semaforja glede na izraženost njegovih gibalnih težav. 

Rezultati, uvrščeni pod 5. centil, spadajo v rdečo barvo, kar kaže na prepoznane večje 

gibalne težave. Dosežki med 6. in 15. centilom so v oranžni barvi, kar pomeni, da moramo 

otrokov gibalni razvoj skrbno spremljati, saj je izraženo tveganje za gibalne težave. Da je 

otrokova gibalna zmožnost v normativnem razponu, pokazane izvedbe označujemo z zeleno 

barvo, pod to pa razvrščamo rezultate, ki so višji od 16. centila. S temi informaciji in 

povzetkom zabeleženih opažanj oblikujemo širšo sliko otrokovih gibalnih sposobnosti, kar 

nam pomaga pri načrtovanju nadaljnje obravnave za izboljšanje gibalnih sposobnosti. Za 

postavitev diagnoze sicer omenjeni inštrumentarij ne zadostuje, je pa lahko del 

ocenjevalnega pripomočka (Henderson, Sugen in Bernet, 2014).   
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4 EMPIRIČNI DEL 

 

4.1 Opredelitev problema 

Izvor težav pri učencih s PPPU je domnevno notranji, saj se učne težave odražajo kot 

posledica disfunkcije centralnega živčnega sistema. Določene vrste informacij se namreč 

slabše predelujejo, kar vpliva tudi na slabšo zmožnost razlaganja in povezovanja zaznanih 

informacij (Kavkler in Magajna, 2008). Ker je otrokov celostni razvoj odvisen od vseh 

dimenzij (torej tako spoznavnega, čustvenega, socialnega in gibalnega področja), ki so med 

seboj tesno povezane, lahko slabše delovanje na enem področju vpliva na slabše delovanje 

otroka tudi na drugem področju razvoja. Kot navajata Završnik in Pišot (2005) lahko 

premajhna prisotnost ali popolna odsotnost gibalnih dejavnosti upočasni gibalni, 

psihosocialni in kognitivni razvoj otroka. Podobno kot na ostalih razvojnih področjih pa tudi 

kognitivni razvoj ne poteka neodvisno, ampak je povezan z gibalnim ter s čustveno-

socialnim razvojem. »Za razvoj motoričnih potencialov je nujen razvoj kognitivnih 

sposobnosti otroka. Določena stopnja razvoja kognitivnih struktur pogojuje pripravljenost 

otroka za usvajanje gibalnih spretnosti.« (Pišot in Planinšec, 2005, str. 27). Kognitivni 

procesi so torej vtkani v kontekst otrokove motorike, obratno pa tudi gibalna dejavnost 

aktivira kognitivne funkcije. Pomembno je, da vpletamo gibalne aktivnosti v vse aspekte 

otrokovega življenja, saj je to zagotovo eden izmed predpogojev za otrokovo učinkovito 

sodelovanje v procesu šolanja in uspešno socialno integracijo.  

Učenci s PPPU imajo zaradi šibkejših kognitivnih spretnosti (pozornost, pomnjenje, spomin, 

mišljenje), kljub (nad)povprečnim intelektualnim sposobnostim, težave pri usvajanju šolskih 

veščin (branje, pisanje, računanje, pravopis), poleg tega pa imajo težave tudi na področjih 

socialnih spretnosti in emocionalnega dozorevanja. Hkrati pa se kaže tudi, da je njihova 

gibalna zmožnost skromnejša kot pri otrocih brez učnih težav. Za izboljšanje učnih dosežkov 

je torej, poleg vseh ostalih metod in oblik dela, nujno zavedanje pomembne vloge gibanja. 

Omenjena problematika je dandanes še posebej aktualna, saj podatki kažejo, da takih otrok 

v slovenskih osnovnih šolah ni malo (najštevilčnejša skupina otrok s posebnimi potrebami 

so otroci z učnimi težavami, ki jih je okoli 10 %, odstotek učencev s PPPU pa se giblje med 

2 in 4 % osnovnošolske populacije), kar pomeni, da je treba otrokom čimprej privzgojiti 

potrebo po gibanju in aktivnosti (Kavkler in Magajna, 2008).  
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4.2 Cilji raziskave 

V okviru raziskave želim:  

1. ugotoviti, ali učenci s PPPU dosegajo nižje rezultate na testiranju gibalnih sposobnosti 

kot vrstniki brez PPPU na izbrani osnovni šoli; 

2. ugotoviti, ali bo trimesečni program izboljšal rezultate gibalnih sposobnosti učencev s 

PPPU pri ponovnem merjenju na področju ravnotežja, spretnosti rok ter ciljanja in lovljenja. 

 

4.3 Hipoteze 

Na podlagi ciljev sem postavila naslednji hipotezi: 

1. Učenci s PPPU bodo na testiranju dosegli nižje rezultate kot učenci brez PPPU na izbrani 

osnovni šoli.  

2. Učenci s PPPU bodo po izvedenem trimesečnem programu za izboljšanje gibalnih 

sposobnosti dosegli višje rezultate kot pri prvem merjenju. 

 

4.4 Metoda 

Metoda raziskovanja je bila diagnostična, in sicer kvantitativna, izvedena s pomočjo 

inštrumentarija za oceno otrokovega gibanja ABC gibanja 2. Hkrati je metoda kvalitativna, 

saj je bila poleg številčnih dosežkov opazovana tudi kvaliteta gibanja in vedenje učencev.   

 

4.4.1 Opis vzorca 

V raziskavo je bilo vključenih 12 učencev izbrane osnovne šole, starih od 7 do 9 let, od tega 

polovica učencev s PPPU z raznolikimi primanjkljaji (imajo odločbo o usmeritvi), in 

polovica učencev brez PPPU, ki so bili izbrani popolnoma naključno. Učenci s PPPU so se 

udeležili prvega (začetnega) in drugega (končnega) testiranja s testnim inštrumentarijem 

ABC gibanja 2. Med slednjima so tri mesece sodelovali v programu za izboljšanje gibalnih 

sposobnosti in spretnosti. Učenci brez PPPU so sodelovali samo pri prvem testiranju.  
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V raziskavi je tako sodelovalo 6 učencev s PPPU, od tega ena deklica in pet dečkov ter 6 

učencev brez PPPU, pri čemer je bilo ravno tako pet dečkov in ena deklica. Dva učenca s 

PPPU ter dva učenca brez PPPU sta bila stara 7 let, en učenec s PPPU in en učenec brez 

PPPU sta štela 8 let, sodelovali pa so tudi trije učenci s PPPU, stari 9 let, ter enako stari trije 

učenci brez PPPU. Učenka s PPPU je bila stara 9 let, ravno tako kot sodelujoča brez PPPU. 

Učence s PPPU sem izbrala na podlagi odločbe o usmeritvi v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V nadaljevanju so označeni s 

črkami A1–F1. Učenci brez PPPU so bili izbrani popolnoma naključno s strani učiteljev. V 

nadaljevanju so označeni s črkami A2–F2. 

Deček A1 je opredeljen kot učenec s PPPU. Največje težave ima na področju pozornosti in 

koncentracije ter hiperaktivnosti, zaradi česar ima pri pouku spremljevalca. Težko vzdržuje 

pozornost dlje časa, hitro pa ga zmotijo tudi zunanji dražljaji. Težko počaka, da pride na 

vrsto. Težave ima z organiziranjem in načrtovanjem aktivnosti. Posledično težko usvaja 

tekočo šolsko snov, napredek pri usvajanju minimalnih standardov znanja pa je zelo 

počasen. Ima bogat besedni zaklad. Učenec ima rad gibalne aktivnosti, v prostem času 

obiskuje tudi judo.  

Deček B1 je opredeljen kot učenec s PPPU. Bistvo njegovih težav je predvsem v odkrenljivi, 

kratkotrajni pozornosti. Zmotijo ga nebistveni dražljaji. Težko počaka, da pride na vrsto. 

Večje težave so prisotne tudi na področju govora (govornojezikovne motnje) in 

grafomotorike. Težave ima pri pisanju in branju. Med poukom je večkrat nemiren ter ves 

čas v gibanju. Njegova močna področja so matematika in izredno bogata domišljija ter ustno 

izražanje. Na splošno slabše in počasneje funkcionira v razredu kot njegovi vrstniki. V 

prostem času obiskuje judo.  

Deček C1 je opredeljen kot učenec s PPPU. Je izredno motiviran učenec, ki dosledno razume 

in sledi navodilom. Ima nekaj težav na področju pisanja in branja. Z njim zaradi 

govornojezikovnih primanjkljajev dela tudi logopedinja. Pri delu je počasnejši od vrstnikov, 

potrebuje nekaj več spodbud in direktnega usmerjenja na aktivnost. Večkrat naloge ne 

dokonča. Besedno je manj spreten, sicer pa radoveden in vedoželjen učenec. Med vrstniki je 

zelo priljubljen.  
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Deček D1 je opredeljen kot učenec s PPPU. Velike težave ima na področju pozornosti, 

pomnjenja in priklica. Težave se kažejo predvsem na področju matematike (številske 

predstave, avtomatizacija dejstev in postopkov, reševanje besedilnih nalog) in jezika. Čeprav 

se trudi in je za delo motiviran, težave še vedno vztrajajo tudi na področju organizacije časa 

in dela. Sicer je učenec miren in tih, opaziti pa je tudi prisotnost drobnih gibov rok in nog. 

Zmotijo ga nebistveni zunanji dražljaji, je zlahka odkrenljiv.  

Deček E1 je opredeljen kot učenec s PPPU. Pri šolskem delu je zelo počasen. Težave se 

odražajo predvsem pri branju, pisanju, pravopisu, delno tudi na matematičnem področju 

(predvsem pri avtomatizaciji dejstev in postopkov). Ima težave s priklicem in pomnjenjem. 

Njegova pozornost je kratkotrajna. Pozoren je le na tisto, kar ga zares zanima. Večkrat ne 

dokonča stvari, ki jih je začel. Zmotijo ga nebistveni dražljaji, prav tako je hitro odkrenljiv. 

Njegova motivacija za šolsko delo je šibka. Težave se poznajo tudi na področju izvršilnih 

funkcij, predvsem na področju organizacije dela ter načrtovanja aktivnosti. 

Deklica F1 je opredeljena kot učenka s PPPU. Njene težave s šibko pozornostjo in 

koncentracijo se na šolskem področju kažejo predvsem pri branju, pisanju in tudi na 

področju matematike. Težave ima tudi s priklicem, pomnjenjem ter hitrim pozabljanjem. Pri 

šolskem delu je zelo počasna. Večkrat ne zmore dokončati določene naloge ali aktivnosti. 

Manjše težave so še na področju govora in jezika, grafomotorike ter tempa šolskega dela. 

Sicer je dobrovoljna učenka, ki se trudi za svoj uspeh. Rada ima živali ter druženje s 

prijateljicami.  

 

4.4.2 Merski inštrumentarij 

Uporabila sem, že podrobno opisani testni inštrumentarij ABC gibanja 2, in sicer naloge za 

drugo starostno skupino.  

 

4.4.3 Postopek pridobivanja podatkov 

V okviru empiričnega dela sem se obrnila na eno izmed rednih osnovnih šol, kjer sem s 

pomočjo specialne in rehabilitacijske pedagoginje pridobila seznam učencev z odločbo o 

usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
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Pridobila sem soglasja staršev šestih učencev s PPPU, njihove razrednike pa sem prosila, da 

iz istega razreda izberejo enako starega učenca. Začela sem s pridobivanjem podatkov. 

Podatki so bili zbrani s testnim inštrumentarijem ABC gibanja 2. Posamično sem z 

omenjenim inštrumentarijem testirala vse izbrane učence (tako učence brez PPPU kot tudi 

njihove vrstnike s PPPU). Prvo (začetno) testiranje je potekalo septembra 2016 na eni izmed 

rednih osnovnih šol. Za posameznega otroka smo porabili približno 25 do 40 minut. Podatke 

sem za vsakega učenca sproti vpisovala v zvezke za zapisovanje (starostna skupina 2, to je 

7–10 let), kjer sem, poleg številčnih rezultatov, poskušala zapisovati še kvalitativna opažanja 

izvedenega gibanja, torej nadzor drže oziroma telesa in morebitne druge opombe. Testiranje 

je potekalo v dopoldanskem času, v veliki in prostorni učilnici. Prostor je bil svetel in 

primeren za izvedbo testiranja, brez motečih dražljajev. Testiranje je potekalo individualno, 

za vsakega učenca posebej. O njem so bili predhodno obveščeni, prav tako so z njim 

soglašali starši. Vsi učenci so imeli primerno športno opremo. Tako začetno kot tudi končno 

testiranje je potekalo brez večjih posebnosti. Učenci so bili motivirani, tekmovalno 

naravnani in zagnani. Deležni so bili besednih spodbud, kar jim je dalo še večjo motivacijo. 

Pridobljeni rezultati prvega testiranja so nam predstavljali izhodišče za nadaljnjo 

raziskovanje in obravnavo. Z učenci s PPPU sem v nadaljevanju izvajala trimesečni program 

za izboljšanje gibalnih sposobnosti, ki je temeljil na področjih statičnega in dinamičnega 

ravnotežja, ciljanja, lovljenja in spretnosti z žogo. Izvajal se je v skupini vseh učencev s 

PPPU, in sicer enkrat tedensko, po eno šolsko uro (vsak petek, 8.15–9.00). Potekal je od 

oktobra do decembra, skupno je bilo izpeljanih 10 srečanj. Po izvedenem programu sem 

učence s PPPU ponovno testirala z istim testnim pripomočkom. Tudi drugo (končno) 

testiranje je potekalo v dopoldanskem času, trajalo pa je od 20 do 35 minut za vsakega 

učenca, saj so večino navodil in nalog že poznali s prvega testiranja. Učenci so bili sproščeni 

in motivirani.  

 

4.4.4 Obdelava podatkov 

S pripomočkom sem pridobila objektivne kvantitativne podatke o učenčevi gibalni 

učinkovitosti. V nadaljevanju sem upoštevala natančna navodila za obdelavo pridobljenih 

podatkov. Surove dosežke posamezne gibalne naloge sem tako, glede na učenčevo 
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kronološko starost, pretvorila v standardne, nato pa izračunala še komponentne dosežke 

(seštevek vseh standardnih). Ob koncu sem izračunala skupni testni dosežek, ki bo učenca 

uvrstil v določen centilni rang dosežkov. Pri tem so mi bile v pomoč norme iz priročnika 

ABC gibanja 2. Pridobljene podatke sem interpretirala ter na njihovi podlagi oblikovala 

trimesečni program za izboljšanje gibalnih sposobnosti učencev. V zadnjem koraku sem 

ponovila testiranje (zgolj pri učencih s PPPU) in primerjala rezultate drugega merjenja s 

prvim. Rezultate vsakega sodelujočega učenca sem prikazala v obliki tabele ter analizirala 

posameznikov napredek.  

 

4.5 Trimesečni program za izboljšanje gibalnih sposobnosti 

 

4.5.1 Načrtovanje in organizacija  

Učence s PPPU sem po prvem testiranju povabila k sodelovanju na trimesečnem programu 

za izboljšanje gibalnih sposobnosti. Pridobila sem soglasja njihovih staršev. Sodelovalo je 

vseh šest učencev s PPPU. Ker so učenci iz različnih razredov, je bilo potrebno dobro 

načrtovanje in dogovarjanje z učitelji, ki so bili zelo prizanesljivi ter prilagodljivi. Zavedali 

so se, da bo gibalni trening njihovim učencem koristil. Organizirala in izvedla sem deset 

srečanj, ki so potekala ob petkih, prvo šolsko uro (45 minut) v šolski telovadnici. Tako so 

bila na voljo tudi nekatera telovadna orodja in pripomočki, ki smo jih med izvajanjem vaj 

uporabili. 

Na vsakem srečanju smo izpeljali tri vaje (navadno za vsako področje po eno, v različnih 

izvedbah in na različne načine), odvisno od učenčevih zmožnosti, volje in motivacije. 

Nekatere od teh so potekale individualno, tako da jih je vsak učenec reševal vsak zase, druge 

v parih ali frontalno s celotno skupino. Nekatere naloge so bile tudi tekmovalno naravnane. 

Učence sem dodatno motivirala z zvezdicami (nalepkami), ki so jih prejeli ob koncu vsakega 

srečanja: ob ustreznm sodelovanju ter vedenju. Prav tako smo ob koncu vsakega srečanja 

naredili evalvacijo in analizo ure, kjer so učenci s svojimi predlogi za nadaljnje delo aktivno 

sodelovali ter tako soustvarjali gibalni program. Učencem sem sproti in ob koncu vsakega 

srečanja podala povratne informacije o njihovem delu, hkrati pa sem jim pohvalila in 

spodbujala za delo v prihodnje.  
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Program sem načrtovala na podlagi preštudirane literature in izkušenj, ki sem jih pri delu z 

otroci že pridobila. Pri tem sem upoštevala njihov nivo zrelosti, starost, interese, držala pa 

sem se tudi načela od enostavnega h kompleksnemu in od lažjega k težjemu. Naloge so bile 

tako postopoma težje, večale so se zahtevnosti ter kompleksnost navodil. Vsako vajo sem 

prilagodila razvojni starosti otrok, tako da sem vsak gibalni izziv opremila z zgodbo – tako 

so bili otroci še bolj motivirani za delo. Na vsakem srečanju sem upoštevala tudi 

razpoloženje otrok in zmožnost njihovega osredotočenja ter  koncentracije. Večinoma gre 

za elementarne igre, ki se jih otroci, stari od 7 do 10 let, radi igrajo. Hkrati gre za kombinacijo 

naravnih oblik gibanja, gimnastičnih vaj, dejavnosti z žogo in sprostitvenih dejavnosti. 

Pripomočke sem pred vsakim srečanjem pripravila vnaprej, prav tako tudi prostor. 

Prvo srečanje je potekalo v znamenju spoznavanja in določevanja skupnih pravil. Prav tako 

sem učencem razložila namen naših srečanj ter jih spodbudila k aktivnemu sodelovanju. 

Vsako naslednje srečanje je potekalo po podobnem principu. Sprva je sledil pogovor v 

krogu, poslušanje navodil za delo ter nato izvajanje aktivnosti. Ob koncu so se učenci zopet 

posedli v krog, kjer smo evalvirali srečanje in se pogovorili o idejah za prihodnjič.   

Pri načrtovanju programa sem poskušala čim bolj upoštevati primanjkljaje učencev, njihove  

potrebe, zmožnosti ter interese, prav tako pa sem naloge prilagodila glede na njihovo starost. 

Poskrbela sem, da so bile naloge atraktivne in zanimive, tako da so učenca pritegnile in jih 

je motivirano razreševal.  

Cilj programa je bil izboljšati oz. razviti gibalne sposobnosti učencev s PPPU, pri čemer sem 

se osredotočila predvsem na gibalno sposobnost ravnotežja (dinamičnega in statičnega), 

finomotorike (spretnosti prstov) ter sposobnost ciljanja in lovljenja. Na ta način otrok 

pridobiva nove gibalne izkušnje ter razvija mišično moč, ustrezno telesno držo, koordinacijo, 

gibalno pomnjenje ter orientacijo na sebi in v prostoru. Hkrati so se z gibalnimi treningi 

razvijale tudi spretnosti kognitivnega (izboljša vidno, slušno pozornost, pomnjenje, 

poslušanje in sledenje navodilom), čustvenega (emocionalno doživljanje in spoprijemanje s 

čustvi v različnih situacijah, npr. pri spoprijemanju s porazom) in socialnega področja 

(izboljšanje samopodobe, delovanje v skupini, upoštevanja pravil področja). Program je 

torej naravnan tako, da spodbuja ne samo učenčev gibalni, pač pa celostni razvoj. 
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4.6  Rezultati in interpretacija 

4.6.1 Začetno testiranje 

Tabela 5: Rezultati začetnega testiranja – deček A1 (7 let 0 mesecev)   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

 

Deček na testiranju ni bil preveč motiviran za sodelovanje. Težko se je skoncentriral na 

poslušanje navodil, večkrat jih ni želel poslušati do konca. Posledično je bila marsikatera 

naloga v katerem od poskusov izvedena neuspešno. Izvedbe nalog se je lotil impulzivno ter 

zaletavo. Pokazala se je njegova odkrenljiva in kratkotrajna pozornost. Neprestano se je 

premikal, ves čas je bil nemiren ter pretirano aktiven. Ob neuspehu je bil precej vznemirjen. 

Slabo je presojal silo meta žogice, pri lovljenju pa rok ni dvigoval simetrično. Ni se 

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 4 

SR2 5 

SR3 3 

CL1 7 

CL2 2 

RV1 4 

RV2 1 

RV3 4 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

12 1 0,1 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

9 2 0,5 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

9 1 0,1 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

30 1 0,1 
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prilagodil višini in sili odboja, njegovo telo je delovalo mlahavo. Poskakoval je s trdimi 

nogami, na cela stopala. Prisotni so bili pretirani gibi rok. Izvedba nalog večinoma ni bila 

natančna, njegovi gibi so bili preveč sunkoviti. Opazilo se je tudi, da želi pohiteti, prav tako 

pa, da navodil ni dobro poslušal (in zato razumel), oziroma so bila zanj preveč kompleksna, 

da bi jim lahko sledil. Deček je bil najuspešnejši na področju ciljanja in lovljenja, kjer je bil 

uvrščen v 0,5. centil, medtem ko je pri nalogah spretnosti rok in ravnotežja dosegal najnižje 

rezultate, kar ga je uvrstilo v 0,1. centil. Dosegel je podpovprečne rezultate, saj je njegov 

skupni testni dosežek znašal 30 točk, kar ga je uvrstilo v 0,1. centil. Učenčev dosežek pri 

merjenju je pokazal na pomembne gibalne težave.  

 

Tabela 6: Rezultati začetnega testiranja – deček B1 (7 let 8 mesecev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 6 

SR2 5 

SR3 3 

CL1 3 

CL2 2 

RV1 5 

RV2 2 

RV3 1 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

14 1 0,1 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

5 1 0,1 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

8 1 0,1 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

27 1 0,1 
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Deček je motivirano sodeloval pri vseh nalogah. Videti je bilo, da želi doseči visok rezultat. 

Njegova pozornost je bila izredno kratkotrajna in odkrenljiva. Težko je sledil navodilom. 

Impulzivno je želel pričeti z nalogo, povsem nepotrpežljivo je čakal na znak za začetek. Med 

reševanjem nalog je deček dogajanje ves čas komentiral, sam sebe pa besedno motiviral. 

Vse okoli njega ga je povsem prevzelo, zato je imel ogromno vprašanj in pripomb. Njegovi 

gibi so bili večinoma sunkoviti, telo pa napeto. Pri nalogi ohranjanja ravnotežja na eni nogi 

je bil boječ, saj je nenehno prosil za pomoč. Pri ostalih nalogah je bil predvsem premalo 

vztrajen. Na vseh treh področjih je dosegel najnižji možni uspeh – uvrščen je bil v 0,1. 

centilni rang. Deček je skupno dosegel 27 testnih točk, kar ga je uvrstilo v 0,1. centil. 

Učenčev dosežek pri merjenju je pokazal na pomembne gibalne težave. 

Tabela 7: Rezultati začetnega testiranja – deček C1 (8 let 2 meseca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

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

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

po podlogah 
 

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 8 

SR2 7 

SR3 8 

CL1 9 

CL2 2 

RV1 6 

RV2 11 

RV3 11 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

23 6 9 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

11 4 2 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

28 8 25 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

62 5 5 
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Deček je na testiranju motivirano in aktivno sodeloval. Pri vsaki aktivnosti se je maksimalno 

potrudil in si želel doseči dober rezultat. Bil je popolnoma osredotočen in prepričan vase. 

Najuspešnejši je bil pri nalogah ravnotežja, kjer je bil uvrščen v 25. centil. Rahlo je sicer 

opletal z rokami, vendar ga to ni zmotilo pri uspešnem dokončanju posamezne naloge. 

Močno odstopanje navzdol se je pokazalo na področju ciljanja in lovljenja, kjer je bil njegov 

rezultat uvrščen v 2. centil. Metanje vrečke s fižolom na podlogo je učencu povzročalo 

veliko težav, saj njegovo gibanje ni bilo tekoče, slabo pa je presodil tudi moč meta. Pri 

lovljenju ni sledil premikanju žogice z očmi, prav tako pa je slabo presodil silo meta. Ob 

približevanju žogice ni približal rok. Skupno je deček dosegel 62 testnih točk, kar ga je 

uvrstilo v 5. centilni rang. Rezultat še vedno spada v rdeče področje, kar kaže na večje 

gibalne težave.  
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Tabela 8: Rezultati začetnega testiranja – deček D1 (9 let 5 mesecev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

 

Deček je vestno sodeloval pri vseh nalogah testiranja. Sprva je bil zadržan in tih, vendar se 

je kasneje povsem razvedril. Njegovi rezultati so pokazali ogromno razhajanje, saj je na 

področju ravnotežja dosegel rezultat, uvrščen v 25. centil. Na področju spretnosti rok ter 

ciljanja in lovljenja je dosegel nizke rezultate in bil zato uvrščen v najnižji, 0,1. centil. 

Izvedba nalog na teh dveh področjih je bila manj natančna in počasna. Pri vstavljanju 

žebljičkov se je poznala okornost dečkovih prstov, pri vpletanju vezalke pa je imel težave 

pri potiskanju konice vezalke z eno roko in vlečenju skozi koraldo z drugo roko. Pri nalogi 

sledenja poti je bila opazna učenčeva slaba drža v sedečem položaju ter površnost. Lovljenje 

z obema rokama je opravil povsem neuspešno, njegova drža je bila toga, prav tako pa ni 

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 5 

SR2 6 

SR3 2 

CL1 3 

CL2 2 

RV1 6 

RV2 11 

RV3 11 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

13 1 0,1 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

5 1 0,1 

  

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

28 8 25 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

46 2 0,5 
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sledil premikanju žogice z očmi. Položaja telesa ni prilagodil, slabo je presojal tudi silo meta. 

Skupno je dosegel 46 testnih točk, kar ga je uvrstilo v 0,5. centilni rang. Omenjeni rezultat 

kaže na pomembne gibalne težave. 

 

Tabela 9: Rezultati začetnega testiranja – deček E1 (9 let 4 mesece) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

 

Deček je bil pri izvajanju nalog precej pasiven. Pri določenih nalogah ni bil vztrajen, oziroma 

je prehitro obupal. Podcenjeval je svoje sposobnosti, zato ga nobena spodbuda ni motivirala. 

Najbolje je izvedel naloge ravnotežja, kjer se je uvrstil v 16. centil. Na področju ciljanja in 

lovljenja pa je bil uvrščen v 0,1. centil. Opazno je bilo, da ne zna dobro presoditi ustrezne 

moči in smeri meta, prav tako ne prilagodi položaja telesa pri lovljenju. Pri metanju vrečke 

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 8 

SR2 7 

SR3 6 

CL1 6 

CL2 2 

RV1 8 

RV2 6 

RV3 11 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

21 5 5 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

8 1 0,1 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

25 7 16 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

54 4 2 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta       Tamara Hovnik, magistrsko delo 
 

59 

 

s fižolom na podlago ni niti enkrat zadel tarče. Skupno je deček dosegel 54 testnih točk, kar 

ga je uvrstilo v 2. centilni rang. Dosežek kaže na pomembne gibalne težave.  

 

Tabela 10: Rezultati začetnega testiranja – deklica F1 (9 let in 8 mesecev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

 

Deklica je bila pri izvajanju nalog sicer precej motivirana. Pri nalogah, ki preverjajo  

spretnosti rok, je bila učenka uvrščena v 5. centil. Na področju ciljanja in lovljenja ter 

ravnotežja so bili njeni dosežki uvrščeni v 0,1. centil, kjer ni uspešno rešila niti ene od 

gibalnih aktivnosti. Pri izvajanju nalog so jo hitro zmotili zunanji dražljaji. Njena pozornost 

je bila izjemno kratkotrajna. Položaj telesa je bil pri izvajanju nalog tog, gibanje pa 

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 8 

SR2 10 

SR3 4 

CL1 3 

CL2 2 

RV1 5 

RV2 5 

RV3 3 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

22 5 5 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

5 1 0,1 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

13 1 0,1 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

40 1 0,1 
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nekoordinirano. Skupno je deklica dosegla 40 testnih točk, kar jo je uvrstilo v 0,1. centilni 

rang. Omenjen dosežek kaže na pomembne gibalne težave.  

 

Tabela 11: Rezultati enkratnega testiranja – deček A2 (7 let in 2 meseca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

 

Deček je dosegel najboljši rezultat na področju ravnotežja, kjer se je uvrstil v kar 91. centil, 

medtem ko je pri nalogah, ki preverjajo spretnosti rok, dosegel le 2. centil. Pri nalogi, kjer 

je moral vstavljati žebljičke, so mu ti večkrat padali iz rok. Veliko napak je napravil tudi pri 

nalogah sledenja poti. Pri reševanju nalog je bil sicer zbran in pozitivno naravnan. Opazilo 

se je, da je motiviran in da z veseljem opravlja vse gibalne izzive. Skupno je dosegel 16. 

centilni rang, kar ga je uvrstilo v zeleno področje sistema semaforja.  

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 8 

SR2 9 

SR3 3 

CL1 14 

CL2 2 

RV1 13 

RV2 11 

RV3 11 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

20 4 2 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

16 7 16 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

35 14 91 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

71 7  16  
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Tabela 12: Rezultati enkratnega testiranja – deček B2 (7 let in 3 mesece) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

 

Učenčevo gibanje je izstopalo v pozitivni smeri na področju spretnosti rok in ravnotežja, 

kjer je dosegel 63. in 50. centil. Pri opravljanju nalog s teh dveh področij ni imel težav. Bil 

je popolnoma osredotočen in prepričan vase. Slabši rezultat je dosegel na področju ciljanja 

in lovljenja, kjer se je uvrstil v zgolj 2. centil. Manj ustrezno je presodil silo in višino meta, 

prav tako ni bil osredotočen na tarčo. Telo je bilo napeto. Skupno je učenec dosegel 25. 

centilni rang, kar pomeni, da kakršnekoli gibalne težave niso bile zaznane.  

 

  

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 11 

SR2 13 

SR3 8 

CL1 9 

CL2 2 

RV1 11 

RV2 11 

RV3 8 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

32 11 63 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

11 4 2 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

30 10 50 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

73 8 25 
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Tabela 13: Rezultati enkratnega testiranja – deček C2 (8 let in 0 mesecev) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

 

Deček se je v skupnem seštevku uvrstil v 37. centilni rang, kar ga razvršča med učence, pri 

katerih se gibalne težave niso zaznale. Najboljši dosežek je pokazal na področju ravnotežja, 

kjer je osvojiil 84. centil. Čeprav je bil ves čas testiranja tih in zadržan, je naloge izvedel 

dovršeno. Tako pri nalogah spretnosti rok kot tudi nalogah ciljanja in lovljenja se je uvrstil 

v 25. centil.  

 

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 6 

SR2 9 

SR3 12 

CL1 14 

CL2 3 

RV1 12 

RV2 11 

RV3 11 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

27 8 25 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

17 8 25 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

34 13 84 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

78 9 37 
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Tabela 14: Rezultati enkratnega testiranja – deček D2 (9 let in 2 meseca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

 

Učenčevo gibalno funkcioniranje se je na testiranju različno obneslo na različnih področjih. 

Na področju spretnosti rok je bil učenec uvrščen v komaj 1. centil, medtem ko je na področju 

ravnotežja dosegel kar 91. centil. Veliko žebljičkov mu je pri vstavljanju padlo iz rok, še več 

težav pa je imel pri vpletanju vezalke, za kar je porabil veliko časa. Pri ciljanju in lovljenju 

je dosegel 25. centilni rang. Po želji je metal s svojo neprednostno roko in bil pri tem 

uspešen. Učenec je bil med izvajanjem nalog sicer zelo sproščen in aktiven. Skupno je 

dosegel 16. centilni rang, kar ga uvršča v zeleno področje, čeprav bi bilo ob tolikšnem 

odstopanju na področju spretnosti rok smiselno spremljanje gibalnega funkcioniranja.  

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 8 

SR2 4 

SR3 6 

CL1 13 

CL2 4 

RV1 13 

RV2 11 

RV3 11 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

18 3 1 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

17 8 25 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

35 14 91 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

70 7 16 
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Tabela 15: Rezultati enkratnega testiranja – deček E2 (9 let in 1 mesec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

 

Deček je bil na testiranju dobre volje, zavzet in natančen. Posebej dobro se je odrezal na 

področju ravnotežja, kjer je bil uvrščen v 91. centil. Malo manj učinkovit je bil na področju 

spretnosti rok, kjer je bilo opaziti pretirane spremljajoče gibe rok. Dosegel je 63. centil.  V 

9. centil se je učenec uvrstil na področju ciljanja in lovljenja. Sunkovito je opletal z rokami 

in slabo presojal potrebno silo in moč meta. Skupno je bil učenec uvrščen v zeleno področje 

semaforja, kar nakazuje, da nima gibalnih težav. Dosegel je 63. centilni rang.  

 

 

 

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 13 

SR2 9 

SR3 11 

CL1 10 

CL2 5 

RV1 13 

RV2 11 

RV3 11 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

33 11 63 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

15 6 9 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

35 14 91 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

83 11 63 
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Tabela 16: Rezultati enkratnega testiranja – deklica F2 (9 let in 4 mesece) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

 

Učenkino funkcioniranje na področju gibanja je ustrezno, saj se med testiranjem niso 

ugotovili gibalni primanjkljaji. Deklica je skupno dosegla 37. centilni rang in s tem dosegla 

zeleno področje semaforja. Bila je samozavestna ter natančna. Najuspešnejša je bila na 

področju spretnosti rok, kjer se je uvrstila v 91. centil. Najslabše število točk je dosegla na 

področju ciljanja in lovljenja, kjer njeno gibanje ni bilo posebej tekoče. Na področju 

ravnotežja je dosegla 50. centil.  

 

  

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 15 

SR2 11 

SR3 11 

CL1 9 

CL2 2 

RV1 8 

RV2 11 

RV3 11 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

37 14 91 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

11 4 2 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

30 10 50 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

78 9  37  
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4.6.2 Primerjava rezultatov prvega testiranja z ABC 2 med učenci s in brez PPPU 

 

Tabela 17: Rezultati prvega testiranja 

Centilni rang prvega testiranja učencev 

 Učenci s PPPU Učenci brez PPPU 

A 0,1 16 

B 0,1 25 

C 5 37 

D 0,5 16 

E 2 63 

F 0,1 37 

 

  

Učenci s PPPU so na testiranju dosegli rezultate, ki so jih uvrstili pod 5. centil, pri čemer so 

trije učenci dosegli 0,1. centilni rang, po en učenec pa je dosegel 0,5., 2. in 5. centilni rang. 

To pomeni, da so ti učenci na testiranju dosegli podpovprečno število skupnih testnih točk 

(rdečo barvo semaforja), kar kaže na izkazane pomembne gibalne težave in potrebno 

dodatno obravnavo.  

Učenci brez PPPU so se uvstili nad 16. centilni rang, ki sta ga dosegla dva učenca, prav tako 

dva učenca sta se razvrstila v 37. centilni rang, po en učenec pa je dosegel 25. in kar 63. 

centil. Vsi rezultati nad 15. centilom pomenijo, da gibalne težave pri otroku niso bile 

zaznane. Uvrstili so se v zeleno področje semaforja.  

S pridobljenimi rezultati lahko sprejmem hipotezo, ki sem jo postavila pred testiranjem, in 

sicer, da bodo učenci s PPPU na testiranju dosegli nižje gibalne rezultate, kar se je potrdilo 

v prav vseh primerih.   
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4.6.3 Končno testiranje 

Tabela 18: Rezultati končnega testiranja – deček A1 (7 let in 3 mesece)  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

 

Učenec je v programu zaradi kratkotrajne in odkrenljive pozornosti težko sodeloval, 

predvsem se je s težavo vključil v skupino. Večkrat ga je bilo potrebno opozoriti na 

upoštevanje pravil. Aktivnosti so ga sicer motivirale, vendar je pri vsaki lahko aktivno 

sodeloval le kratek čas. Pri izvedbi programa je bil stalno prisoten njegov spremljevalec, ki 

je otroka dodatno spodbujal in motiviral, prav tako mu je redno dajal direktne usmeritve za 

delo. Učenec je po programu pokazal napredek pri ponovnem testiranju. Tokrat se je uvrstil 

v 0,5. centil, kar ga pa še vedno uvršča v rdečo področje in s tem opozarja na gibalne težave. 

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 5 

SR2 15 

SR3 3 

CL1 9 

CL2 2 

RV1 7 

RV2 3 

RV3 6 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

23 6 9 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

11 4 2 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

16 3 1 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

50 2 0,5 
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Na področju spretnosti rok je učenec dosegel 9. centil (prej 0,1.), na področju ravnotežja 1. 

centil (prej 0,1.) ter na področju ciljanja in lovljenja 2. centil (prej 0,5.).  

 

Tabela 19: Rezultati končnega testiranja – deček B1 (7 let in 11 mesecev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

 

Učenec je pokazal napredek na prav vseh področjih testiranja. V programu je izredno 

motivirano sodeloval kljub izrazito odkrenljivi pozornosti. Vsaka gibalna naloga ga je 

povsem navdušila. Zelo se je trudil. Večkrat je s svojim glasnim govorjenjem in živahnostjo 

motil dogajanje na srečanju, česar se ni zavedal, dokler ni bil opozorjen. Tako na vajah kot 

tudi med testiranjem je večkrat precenil svoje sposobnosti. Pri drugem merjenju je na 

področju spretnosti rok dosegel največji preskok, in sicer iz 0,1. centila na 50. centilni rang. 

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 12 

SR2 12 

SR3 6 

CL1 7 

CL2 6 

RV1 8 

RV2 11 

RV3 4 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

30 10 50 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

13 5 5 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

23 6 9 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

66 6 9 
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Iz 0,1. centila je napredoval na 5. na področju ciljanja ter lovljenja in na 9. na področju 

ravnotežja.  

 

Tabela 20: Rezultati končnega testiranja – deček C1 (8 let in 5 mesecev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

 

Učenec je na srečanjih od vseh udeležencev najbolj motivirano in zavzeto sodeloval. 

Navodila je vselej razumel in jim sledil. Največji napredek je pokazal na področju spretnosti 

rok, kjer je iz 9. napredoval kar v 63. centilni rang. Tudi pri ciljanju in lovljenju je deček 

napredoval. Dosegel je 25. centil. Na področju ravnotežja je napredoval na 50. centil. 

Skupno je dosegel 79 testnih točk, kar ga je uvrstilo v 50. rang. Pri prvem merjenju se je 

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 11 

SR2 9 

SR3 12 

CL1 14 

CL2 3 

RV1 11 

RV2 11 

RV3 8 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

32 11 63 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

17 8 25 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

30 10 50 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

79 10 50 
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uvrstil v 5. rang. Pokazal se je ogromen napredek, ki je učenca uvrstil v zeleno področje 

semaforja.   

Tabela 21: Rezultati končnega testiranja – deček D1 (9 let in 8 mesecev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

 

Učenec je napredoval iz 0,5. centilnega ranga v 2. centilni rang, kar še zmeraj spada v rdečo 

cono in pomeni večje gibalne primanjkljaje. Deček je sicer napredoval na področju 

spretnosti rok (2. centil) ter na področju ciljanja in lovljeja (0,5. centil), na področju 

ravnotežja pa ni pokazal napredka. Njegovi rezultati na drugem testiranju so bili na 

omenjenem področju enaki. Na srečanjih je sicer ustrezno sodeloval, opaziti pa je bilo, da je 

pri izvajanju počasnejši od ostalih učencev, prav tako pa manj spreten. Tudi sicer se ni 

najbolje vključil v skupino, saj je bil dosti časa zadržan in miren.  

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 9 

SR2 9 

SR3 2 

CL1 7 

CL2 2 

RV1 6 

RV2 11 

RV3 11 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

20 4 2 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

9 2 0,5 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

28 8 25 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

57 4 2 
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Tabela 22: Rezultati končnega testiranja – deček E1 (9 let in 7 mesecev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

 

Učenec je napredoval na vseh merjenih področjih. Največji napredek je pokazal pri nalogah, 

ki so preverjale spretnost rok (50. centil). Na področju ravnotežja je iz 16. napredoval na 37. 

centilni rang, medtem ko je pri ciljanju in lovljenju dosegel 1. centil (na prvem merjenju 

zgolj 0,1.). Skupno se je uvrstil v 9. centilni rang, kar pomeni oranžno področje. To pomeni, 

da bi bilo potrebno učenca in njegovo funkcioniranje še naprej skrbno spremljati. Predvsem 

zaskrbljujoči so podatki, da je učenec pri drugem merjenju na področju ravnotežja pri eni od 

nalog pokazal slabše funkcioniranje kot pri prvem merjenju. 

 

 

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 9 

SR2 10 

SR3 11 

CL1 7 

CL2 3 

RV1 7 

RV2 11 

RV3 11 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

30 10 50 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

10 3 1 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

29 9 37 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

69 6 9 
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Tabela 23: Rezultati končnega testiranja – deklica F1 (9 let in 11 mesecev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

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

po podlogah 

 

Učenka je iz 0,1. centilnega ranga po programu pri drugem merjenju dosegla 0,5. centilni 

rang. To še vedno pomeni, da so pri njej prisotni večji gibalni zaostanki, kar zahteva 

nadaljnjo obravnavo. Pri izvajanju nalog med srečanji je bila manj natančna. Potrebovala je 

veliko spodbud in usmeritev, da je razumela navodila ter jim sledila. Na področju spretnosti 

rok in ciljanja ter lovljenja je pri drugem merjenju dosegla prav enak rezultat kot pri prvem 

(5. in 0,1. centilni rang), na področju ravnotežja pa je napredovala iz 0,1. na 2. centilni rang. 

Naloge ravnotežja je tudi sicer najraje opravljala.   

Naloga Standardni 

dosežek 

SR1 8 

SR2 9 

SR3 4 

CL1 4 

CL2 2 

RV1 5 

RV2 5 

RV3 9 

Spretnost rok 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

21 5 5 

Ciljanje in lovljenje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

6 1 0,1 

Ravnotežje 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

19 4 2 

Skupni testni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

46 2 0,5 
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4.6.4 Primerjava gibalnih rezultatov učencev s PPPU pred in po izvajanju 

programa 

 

Tabela 24: Začetni in končni rezultati testiranja učencev s PPPU  

Centilni rang testiranja učencev 

 Pred izvedbo gibalnega programa Po izvedbi gibalnega programa 

A 0,1 0,5 

B 0,1 9 

C 5 50 

D 0,5 2 

E 2 9 

F 0,1 0,5 

 

Učenci s PPPU so na testiranju dosegli rezultate, ki so jih uvrstili pod 5. centil. Po prvem 

testiranju se je začel izvajati tromesečni trening za izboljšanje gibalnih sposobnosti. Po 

končanem programu smo učence ponovno testirali s testnim inštrumentarijem ABC gibanja 

2. Kot je razvidno iz tabele, so prav vsi učenci pri drugem merjenju gibalnih sposobnosti 

dosegli boljše rezultate. Dva učenca sta se uvrstila v 0,5. in 9. centilni rang, po en učenec pa 

v 2. in 50. centilni rang. Vsi dosežki na drugem merjenju so bili višji od začetnih. Trije 

učenci so sicer še vedno ostali v rdečem področju semaforja, medtem ko sta dva učenca iz 

rdečega področja semaforja napredovala na oranžen nivo. En učenec je pokazal napredek v 

tolikšni meri, da je iz 5. centila napredoval kar v 50. centilni rang.   

S pridobljenimi rezultati lahko sprejmem hipotezo, ki sem jo postavila pred testiranjem, in 

sicer, da bodo učenci s PPPU po tromesečnem programu za izboljšanje gibalnih sposobnosti 

dosegli višje rezultate kot na prvem testiranju.  
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5 SKLEP 

Na podlagi preštudirane literature o medsebojni prepletenosti različnih področjih otrokovega 

razvoja sem naredila raziskavo o tem, ali učenci s PPPU glede na prisotne primanjkljaje 

dosegajo v primerjavi z vrstniki tudi slabše gibalne zmogljivosti. To sem preverila s testnim 

inštrumentarijem ABC gibanja 2. Hkrati sem preverila gibalne sposobnosti enako starih 

otrok, ki niso opredeljeni kot učenci s PPPU. Rezultati so pokazali, da ima izbrana skupina 

učencev s PPPU manj gibalnega predznanja ter manj ustrezno razvite gibalne veščine, saj so 

dosegli nižje dosežke. Rezultati vseh učencev s PPPU so se uvrstili v rdeče področje sistema 

semaforja, kar kaže na pomembne gibalne zaostanke. Vsi učenci brez PPPU so se uvrstili v 

zeleno področje, kar pomeni, da gibalnih težav ni bilo zaznati. Opažena je bila tudi razlika 

v kvaliteti izvedenega gibanja, ki je bila pri učencih s PPPU manj ustrezna (manjša kontrola 

gibanja, slabši nadzor telesa in drže ter manjša zmožnost prilagajanja zahtevam naloge). 

Pridobljeni rezultati so predstavljali smernice za oblikovanje nadaljnje obravnave. Po prvem 

testiranju sem izvedla trimesečni program, ki je vključeval aktivnosti za izboljšanje gibalnih 

sposobnosti otrok s primanjkljaji. Po končanih srečanjih sem te učence ponovno testirala z 

enakim inštrumentarijem, rezultati pa so potrdili tudi drugo hipotezo, in sicer, da bodo učenci 

s PPPU pokazali napredek na področju gibalnih sposobnosti. Vsi učenci, ki so bili udeleženi 

v programu, so pri drugem merjenju gibalnih sposobnosti dosegli višje rezultate.  

Glede na pridobljene rezultate lahko sklepam, da je bil program dobro načrtovan. Tudi s 

strani učencev sem pridobila povratne informacije, da so radi obiskovali srečanja in da so se 

tam dobro počutili. Menijo, da so opazili napredek na njihovem gibalnem področju.  

Raziskava nam je pomagala pri prepoznavi in opisu primanjkljajev v gibalnem delovanju 

učencev s PPPU. Gibalne sposobnosti so bile izmerjene z ustreznim testnim 

inštrumentarijem. Dobili smo vpogled v to, kolikšen vpliv imajo PPPU na gibalno 

kompetentnost učencev. Na podlagi tega smo oblikovali ustrezno obravnavo, ki je bila v 

pomoč za izboljšanje gibalnih sposobnosti učencev. Primerna psihomotorična pomoč je 

učencem pomagala pri preprečevanju nadaljnjih težav. Raziskava je hkrati tudi doprinos na 

področju ozaveščanja pomembnosti gibanja, posebej pri učencih s posebnimi potrebami. 

Učiteljem in specialnim pedagogom naj bo v spodbudo, da bodo vpletali gibalno aktivnost 

v različna področja šolskega procesa.  

Magistrsko delo je pomemben prispevek na področju ugotavljanja gibalnih sposobnosti 

učencev s PPPU. Zbrala sem pomembna teoretična izhodišča in raziskave, ki so v zvezi s 
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tem že narejene, hkrati pa sem z ustreznim inštrumentarijem tudi sama preverila gibalne 

sposobnosti učencev s PPPU. Doprinos raziskovanja je tudi v tem, da sem oblikovala 

praktični program s vsebinami in načini dela, ki ga bodo lahko učitelji, vzgojitelji, specialni 

pedagogi ali starši uporabili ter tako spodbujali otrokov gibalni razvoj.  

Upoštevati je potrebno, da je raziskava zajemala majhen vzorec populacije, ki je izredno 

heterogena oziroma raznolika. Posploševanje na celotno populacijo tako ni mogoč, oziroma 

moramo biti pri interpretaciji podatkov zelo previdni in odgovorni. V obzir pa moramo vzeti 

tudi dejstvo, da izkazan napredek, ki se je pokazal pri učencih, vključenih v program, ni 

nujno posledica intenzivnega treniranja izbranih gibalnih področij, pač pa tudi učenčevega 

individualnega razvojnega napredka. Na napredek je vplival tudi otrokov način življenja, 

vzgoja, spodbude za gibanje s strani staršev in domačega okolja, sodelovanje in trud v okviru 

pouka športa, aktivno vključevanje v izvenšolske dejavnosti, neorganizirane gibalne 

dejavnosti (gibanje v prostem času, npr. na igrišču), karakter posameznika, hkrati pa tudi 

raven energije in počutje na samem testiranju. Omenjenih dejavnikov med raziskavo ni bilo 

mogoče nadzorovati. Pomanjkljivost raziskave je v tem, da učencev brez PPPU po treh 

mesecih nisem ponovno testirala in tako njihovih rezultatov nisem mogla primerjati z 

rezultati učencev s PPPU, ki so obiskovali gibalni program. Da bi bila raziskava še boljša, 

bi lahko pri učencih izmerili tudi morebitni napredek na kognitivnem področju. Rezultati 

testiranja bi lahko bili še boljši, če bi bila učencem nudena individualna in pogostejša ter 

dlje časa trajajoča obravnava. Ena od možnosti nadaljenjega raziskovanja bi bilo spremljanje 

gibanja otrok z različnimi aplikacijami. Glede na to, da živimo v dobi, kjer nam je na skoraj 

vsakem koraku omogočena uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, bi lahko 

učenčevo gibalno aktivnost ugotavljali preko različnih spletnih programov ali aplikacij na 

mobilnem telefonu (npr. merjenje korakov, ki jih učenec vsakodnevno opravi). Da bi 

ugotovili učenčevo dejansko udejstvovanje na področju gibanja, bi lahko o tem povprašali 

njihove starše, učitelje ali kar učence same (npr. ali učenec obiskuje kakšno izven šolsko 

športno aktivnost, kako pogosto in intenzivno itd.).  

Ugotavljanje sprememb na področju gibalnega razvoja omogoča smernice za oblikovanje 

nadaljnjih strategij dela z otrokom in je zato ključnega pomena. Pomembno je, da 

spodbujamo otrokovo gibanje tako v šoli kot tudi doma, prepoznamo morebitne zaostanke 

ter jih poskušamo z dobrim načrtovanjem odpraviti.  
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7 PRILOGE 

 

7.1 Trimesečni program za izboljšanje gibalnih sposobnosti 

7.1.1 Gibalne naloge za razvoj dinamičnega in statičnega ravnotežja 

 

Gibalna aktivnost: JAJCA V KURNIK 

Cilj: razvijati dinamično ravnotežje in preciznost 

Pripomočki: frnikole, žogice za namizni tenis, jajca, žlice, milni mehurčki 

Izvedba: frontalno 

Potek: otrok dobi žlico, s pomočjo katere prenaša določen predmet (najprej žogico za 

namizni tenis, težavnost stopnjujemo s frnikolami, na koncu še prava jajca) na ciljno mesto. 

Pri tem seveda pazi, da mu ne pade na tla (predvsem, ko gre za pravo jajce). Napletemo 

zgodbo o tem, da nosimo jajca v kurnik. Pri tem otroku postavljamo na pot številne izzive – 

sprva je njegova pot ravna, nato s talnimi označbami začrtamo krivuljo, cik-cak pot in 

podobno. Prav tako otrok stopnjuje hitrost hoje. Na podoben način pred tem vadimo z 

milnimi mehurčki, ki jih otrok »pelje na sprehod«. Pri tem pazi, da milni mehurček ne poči. 

Vir: Frostig (1998) 

 

Gibalna aktivnost: HOJA PO VISOKI GREDI IN RAKETNI IZSTREL 

Cilj: uriti dinamično in statično ravnotežje 

Pripomočki: visoka gred ali skrinja 

Izvedba: individualno 

Potek: otrok hodi po gredi naprej, bočno ali vzvratno, pri tem so roke v odročenju. Aktivnost 

stopnjujemo tako, da mora otrok noge med seboj križati enkrat spredaj, drugič zadaj. Na 

gredi se morajo tudi obračati, poklekniti, dvigati kolena ter izmenjaje delati velike in majhne 

korake. Otrok nato kot raketa sunkovito odskoči z visoke skrinje ali grede na noge, pri tem 

iztegne roke in noge. Ko doskoči, obstane v enakem položaju – vzpostavi ravnotežje – raketa 

se ustavi.  

Vir: Videmšek in Jovan (2002), Frostig (1998) 

 

Gibalna aktivnost: NOŠENJE BREMENA NA GLAVI 
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Cilj: uriti dinamično ravnotežje in koordinacijo gibanja 

Pripomočki: vrečke s polnili, kozarci z vodo, knjige 

Potek: otrok hodi naprej (kasneje tudi vzvratno) in v različnih smereh tako, da je pozoren, 

da mu predmet, ki ga nosi na glavi, ne pade z nje. Hoditi mora vedno hitreje. Če zmore, 

lahko hodi po prstih, poskakuje, teče, se obrača, vrti, hodi kleče, po vseh štirih… Pri tem je 

lahko inovativen in ustvarjalen. Menjamo predmete na glavi, npr. vrečko s polnilom, knjigo, 

kozarec z vodo itd. Zahtevnost povečamo tako, da otrok hodi po različno dolgih in debelih 

vrveh. Zgodba, ki jo pripovedujemo otrokom:  

Otroci so mornarji, ki si želijo priti čim prej domov. Ker pa morajo prečkati obalo, ki je 

polna piratov, morajo hitro skriti svoj zaklad (vrečko s polnilom) tako, da imajo proste roke, 

da se bodo lahko borili s svojimi nasprotniki. Otrok se mora znajti po svoje – zaklad lahko 

nese na rami, na vratu, glavi, med gležnji… 

Vir: Frostig (1998) 

 

Gibalna aktivnost: LASTOVKA 

Cilj: vzpostavljati in ohranjati ravnotežja v različnih položajih in med gibanjem 

Pripomočki: / 

Izvedba: individualno  

Potek: otrok se postavi na eno nogo ter se s telesom nagne naprej. Prosto nogo dvigne tako, 

da sta noga in trup vzporedno s tlemi. Roke odroči. Obstoji v tem položaju, vse dokler na 

zasliši: »Lastovke počivajo!«. Takrat otroka spodbudimo, da je ustvarjalen – z rokami, 

trupom in prosto nogo sestavlja poljubne vaje. Drugi ga posnemajo. Zahtevnost povečamo 

tako, da otrok stopi na dvignjeno površino in zapre oči.   

Vir: Frostig (1998), Videmšek in Jovan (2002) 

 

Gibalna aktivnost: TUNEL 

Cilj: uriti dinamično ravnotežje in moč 

Pripomočki: /  

Izvedba: v parih  

Potek: otrok sede na tla, kolena da tesno ob telo, noge na tla. Nagne se nazaj in da roke na 

obeh straneh za seboj na tla. Težo usmeri na roke in noge ter dvigne trup tako, da je ta 

vzporeden s tlemi. Medtem drugi v paru s plazenjem po trebuhu prečka tunel. 
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Vir: Frostig (1998) 

 

Gibalna aktivnost: PTIČKI V GNEZDA 

Cilj: razvijati moč, hitrost, spretnost, ravnotežje ter koordinacijo gibanja celega telesa   

Pripomočki: obroči, elastika 

Izvedba: frontalno  

Potek: otrok si z elastiko sklene obe nogi. Premika se po prostoru (na poljuben način – s 

poskoki, plazenjem, kotaljenjem, kleče) in ko zasliši glas: »Ptički, odskakljate v gnezda!«, 

poišče čim bližje gnezdo (obroč) in poskoči vanj. Ker je obročev manj kot otrok (gnezd manj 

kot ptičev), vsakokrat en od otrok (ptičev) ostane brez obroča (gnezda). Naloga tistega 

učenca, ki izpade v posameznem krogu, je, da v naslednjem krogu on pobere obroč (gnezdo) 

in s tem nekomu od ptičev ogrozi preživetje.   

Vir: Frostig (1998) 

 

Gibalna aktivnost: ŽAKLJI 

Cilj: razvijati dinamično ravnotežje 

Pripomočki: žaklji  

Izvedba: frontalno  

Potek: za izvedbo aktivnosti potrebujemo dovolj velike žaklje. Preden otroke postavimo v 

vrsto, pripravimo poligon za izvedbo aktivnosti. Na pot jim lahko postavimo tudi različne 

ovire, saj s tem povečujemo zahtevnost aktivnosti. Otroci se postavijo v vrsto drug ob 

drugega. Vsak izmed njih stoji v svojem žaklju, katerega je dovoljeno držati z obema 

rokama. Na znak učitelja lahko pričnejo učenci s tekmovanjem. Učenec poskuša s poskoki 

čim hitreje doseči ciljno črto. Pri tem pazimo, da kdo ne pade in se s tem poškoduje. Učenci 

morajo veš čas stati v žaklju, premikajo pa se lahko le s sonožnimi poskoki. Če pride do 

padca, se lahko učenec pobere in nadaljuje proti cilju. Spodbujamo zdravo tekmovalnost, 

zmaga pa tisti, ki je v najkrajšem času pravilno premagal celotno pot.  

Vir: Lastna ideja 

 

Gibalna aktivnost: POLIGON 

Cilj: razvijati koordinacijo gibanja celega telesa, koordinacijo gibanja nog, zavedanje 

prostora in načina gibanja, razvijanje ravnotežja 
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Pripomočki: talne označbe, stožci, palice, polkrožni podstavki, blazine, greda 

Izvedba: frontalno 

Potek: pred otrokom je poligon z različnimi nalogami. Razložimo navodila in 

demonstriramo. Otrok hodi naprej, nazaj, bočno in kleče. Najprej hodi počasi, nato pa vedno 

hitreje. Po poti srečuje ovire, naleti na drugega otroka in se mu mora spretno izogniti. Hodi 

po različnih površinah (gredi), blazinah, po palicah, med stožci, po polkrožnih podstavkih. 

Na zadnjem delu poligona si natakne hodulje in počasi pride do konca poligona.  

Vir: Videmšek in Jovan (2002) 

 

Gibalna aktivnost: SMUČANJE NA VODI 

Cilj: razvijati občutek za ravnotežje  

Pripomočki: vrv ali kolebnica, rutka 

Izvedba: v parih 

Potek: otroke razvstimo v pare. Eden od njih predstavlja čoln, drugi pa smučarja na vodi. Ta 

stoji na rutki. Okoli otroka (čolna) ovijemo vrv. Otrok – smučar jo prime. Čoln začne na 

znak peljati, naloga otroka smučarja pa je, da poskuša ohraniti ravnotežje. Kasneje otroka 

vlogi zamenjata. 

Vir: Videmšek, Tomazini in Grojzdek (2007) 

 

Gibalna aktivnost: PAZI, KAČA!  

Cilj: razvijati statično ravnotežje in koordinacijo gibanja  

Pripomočki: dolga vrv ali kolebnica  

Izvedba: frontalno 

Potek: učenci se postavijo v krog, učitelj pa v sredino kroga. Dolgo vrv ali kolebnico začne 

vrteti okoli svoje osi, vrv pa se tako premika v smeri urinega kazalca. Prosti konec vrvi se 

ves čas rahlo dotika tal. Naloga otrok je, da poskočijo, ko pride vrv do njih, tako da se je ne 

dotaknejo. Tisti, ki se ga kača dotakne, izpade.  

Vir: Ambrož Sterle (2014) 

7.1.2 Gibalne naloge za razvoj ciljanja in lovljenja  

 

Gibalna aktivnost: ZADENI TARČO 
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Cilj: razvijati spretnost metanja in zadevanja, ciljanja  

Pripomočki: manjše in večje žoge 

Izvedba: frontalno 

Potek: za izvedbo aktivnosti si moramo najprej na večji list papirja narisati tarčo s poljubno 

velikim rdečim krogom na sredini tarče. Pred izvedbo aktivnosti določimo razdaljo, iz katere 

lahko učenec prične s ciljanjem tarče. Otroku damo žogice različnih velikosti, s katerimi 

poskuša zadeti sredino tarče. Aktivnost lahko otežimo s povečanjem razdalje ali manjšanjem 

sredinskega kroga tarče.  

Vir: Lastna ideja 

 

Gibalna aktivnost: HOKEJ 

Cilj: razvijati spretnost zadevanja in ciljanja  

Pripomočki: dva gola, hokej palice, žogica 

Izvedba: frontalno 

Potek: za varno izvedbo aktivnosti moramo najprej zagotoviti dovolj prostora oziroma 

izbrati primerno veliko skupino. Aktivnost je zelo podobna hokeju, zato učence najprej 

razdelimo v dve enako veliki skupini. Vsakemu od otrok damo svojo hokej palico, na sredino 

igrišča pa postavimo eno žogico. Učenci morajo s pomočjo palic voditi žogico po tleh ter 

skušati zadeti gol. Med igro si lahko žogico podajajo in preigravajo učence nasprotne ekipe. 

Glavni cilj igre je zadeti čim več golov. Zmaga ekipa, ki doseže večje število golov. Pri 

aktivnosti moramo posebej poskrbeti za varnost, saj lahko pride do poškodb.  

Vir: Lastna ideja 

 

Gibalna aktivnost: Z MUHOLOVCEM NAD BALON 

Cilj: uriti spretnost ciljanja  

Pripomočki: muholovec, balon 

Izvedba: individualno  

Potek: za izvedbo aktivnosti potrebujemo muholovec in z zrakom napolnjen balon. Otroku 

damo muholovec in balon. Cilj aktivnosti je, da učenec s pomočjo muholovca čim dlje odbija 

balon v zrak. Pri tem mora paziti, da mu balon ne pade na tla. Balon sme odbijati le z 

muholovcem, torej si ne sme pomagati z rokami.  

Vir: Lastna ideja 
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Gibalna aktivnost: VRŽI IN ULOVI 

Cilj: razvijati spretnost metanja in lovljenja 

Pripomočki: balon, manjša in večja žoga 

Izvedba: v parih 

Potek: učence razdelimo po parih. Sledijo učiteljevim navodilom. Podajajo si žogo, ne da bi 

jim ta padla iz rok. Nato morajo, preden žogo ulovijo, ploskniti. Zahtevnost stopnjujemo 

tako, da se ob metu obrnejo okoli svoje osi, stojijo na eni nogi ali prekrižajo roke. 

Spodbujamo metanje od spodaj navzgor. Žoga je najprej velika, nato pa vedno manjša (npr. 

teniška žogica). 

Vir: Lastna ideja 

 

Gibalna aktivnost: LOVLJENJE VREČK Z RIŽEM 

Cilj: razvijati preciznost, spretnost metanja in lovljenja, koordinacija telesa in delov telesa 

Pripomočki: vrečke s polnilom (riž) 

Izvedba: individualno 

Potek: vsak otrok dobi svojo vrečko s polnilom. Na znak jo vrže v zrak in jo potem spet 

ujame. V drugem koraku met ponovi, vendar, preden jo spet ujame, ploskne z rokami. 

Aktivnost stopnjujemo tako, da mora otrok v tretjem načinu vreči vrečko v zrak in ko jo 

ujame, poskočiti. Otrokom, ki to zmorejo, ponudimo še četrto verzijo izvedbe, in sicer da 

pri poskoku otrok dvigne eno nogo nazaj in drugo naprej. Zahtevnost povečamo s tem, da 

otroka spodbudimo, da vse naloge izvede v gibanju, 

Vir: Frostig (1998) 

 

Gibalna aktivnost: METANJE V CILJ 

Cilj: razvijati preciznost, spretnost metanja, zadevanja v tarčo 

Pripomočki: škatle, vrečke s polnilom, mehke žoge 

Izvedba: frontalno 

Potek: škatle zložimo od največje do najmanjše na način, da je največja najbližje otroku, 

medtem ko je manjša od otroka najbolj oddaljena. Otrok se postavi za označeno črto in 

poskuša s predmetom zadeti cilj – škatlo. Ko zadene najbližjo (in največjo), se prestavi na 

drugo polje, kjer poskuša zadeti srednjo in bolj oddaljeno škatlo. Če mu uspe tudi to, poskusi 
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zadeti najbolj oddaljeno in najmanjšo škatlo. Sprva meče večjo žogo, nato  vrečko s 

polnilom.  

Vir: Frostig (1998) 

 

Gibalna aktivnost: KEGLJANJE 

Cilj: razvijati natančnost zadevanja cilja 

Pripomočki: keglji ali plastenke 

Izvedba: frontalno 

Potek: na keglje ali plastenke nalepimo številke, ki pomenijo točke. Otrok z mehko večjo 

(nato manjšo) žogico zadeva keglje. Sproti sešteva številke na kegljih, ki jih je podrl. Zmaga 

tisti, ki zbere največ točk. Kompleksnost povečujemo tako, da večamo razdaljo med keglji 

in otrokom.  

Vir: Videmšek, Tomazini in Grojzdek (2007) 

 

Gibalna aktivnost: PAZI, ŽOGA! 

Cilj: uriti sposobnost metanja, ciljanja in lovljenja 

Pripomočki: mehka žoga 

Izvedba: frontalno 

Potek: učenci se postavijo v krog. Učitelj vrže žogo v zrak in pri tem zakriči ime učenca, ki 

mora žogo ujeti. Ostali učenci se morajo kar se da hitro razbežati. Ko učenec žogo ujame (še 

pred padcem na tla), reče »Stop!«. Učenci se morajo takrat ustaviti, učenec pa cilja nekoga 

od učencev. Če učenca zadene, ne da bi ta žogo ulovil, učenec izpade iz igre, v nasprotnem 

primeru izpade učenec, ki ga je ciljal. Nato tisti učenec vrže žogo v zrak in zakliče ime 

učenca, ki je naslednji lovilec žoge.  

Vir: Lastna ideja 

 

Gibalna aktivnost: METANJE OBROČEV NA STOŽCE 

Cilj: uriti natančnost in spretnost metanja 

Pripomočki: stožci, obroči 

Izvedba: individualno 

Potek: pred izvedbo aktivnosti postavimo stožce, katere skuša učenec kasneje zadeti. 

Izmerimo razdaljo, od koder lahko učenec cilja postavljene stožce, in mu podamo različne 
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barvne obroče. Učenec meče barvne obroče na stožce iste barve. Naenkrat lahko vrže le en 

obroč. Pozorni moramo biti tudi na prestop, torej da meče izza črte, katero smo predhodno 

narisali. Težavnost lahko povečamo s tem, da zmanjšamo širino obročev ali povečamo 

razdaljo metov.  

Vir: Lastna ideja 

 

Gibalna aktivnost: ČOF V VODO! 

Cilj: razvijati preciznost, metanje in ciljanje 

Pripomočki: miza, žogice za namizni tenis,  plastični kozarci z vodo 

Izvedba: v parih 

Potek: aktivnost izvajamo v parih, zato se morajo učenci najprej ustrezno porazdeliti. Na 

mizo nastavimo plastične kozarčke, do polovice napolnjene z vodo. Kozarci morajo biti 

postavljeni v obliki trikotnika (v prvi vrsti trije, v drugi 2 in v zadnji le 1 kozarec). Po dva 

učenca se postavita vsak na svoj rob mize, torej eden proti drugemu. Učencema damo žogico 

za namizni tenis, s katero poskušata zadeti v kozarec nasprotnika. Vsak ima na voljo 15 

žogic za namizni tenis in s tem 15 poskusov. Sproti seštevamo in beležimo točke. Če učenec 

zadene žogico v kozarček, postavljen v prvo vrstico, dobi po 1 točko, v drugo 2 točki, če pa 

zadnjo vrsto, kjer je le en kozarec z vodo, prejme 3 točke. Zmaga učenec z višjim končnim 

seštevkom točk. Aktivnost lahko otežimo s tem, da postavimo manjše plastične kozarčke.  

Vir: Lastna ideja 

 

7.1.3 Gibalne naloge za razvijanje spretnosti rok in prstov 

 

Gibalna aktivnost: ŽEBLJIČKI 

Cilj: uriti finomotoriko in spretnosti rok 

Pripomočki: žebljički s tablico 

Izvedba: individualno 

Potek: naloga otroka je, da poskuša čim hitreje sestaviti sliko s pomočjo vtikanja barvnih 

žebljičkov v namensko tablico. Otrok najprej s prednostno roko vtika žebljičke različnih 

barv v prazno tablico tako, da nastane slika. Zahtevnost aktivnosti lahko povečamo s tem, 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta       Tamara Hovnik, magistrsko delo 
 

89 

 

da sestavlja sliko tudi z neprednostno roko. Primer slike mu pokažemo na predhodno 

sestavljeni tablici (npr. sonček, žaba, avto).  

Vir: Lastna ideja  

 

Gibalna aktivnost: NAVIJANJE MATIC NA VIJAKE 

Cilj: razvijati spretnosti rok in prstov 

Pripomočki: didaktični material (matice in vijaki) 

Izvedba: individualno 

Potek: pred izvajanjem aktivnosti potrebujemo vijake in ustrezne matice. Pozorni moramo 

biti, da so matice ločene od vijakov (niso navite na vijaku). Na naš znak lahko učenec prične 

z navijanjem matic na dane vijake. Otrok poskuša v najkrajšem času naviti vse matice na 

dane vijake, ki so različnih dimenzij. Matice sme navijati le z eno roko, in sicer najprej s 

prednostno roko, kasneje pa lahko aktivnost ponovimo še z neprednostno roko. Aktivnost je 

uspešno zaključena, ko so matice navite na prav vse vijake.  

Vir: Lastna ideja 

 

Gibalna aktivnost: NAHRANI PUJSKA 

Cilj: uriti finomotoriko in spretnosti prstov  

Pripomočki: kovanci, hranilnik, peščena ura 

Izvedba: individualno 

Potek: pred izvedbo aktivnosti učencu najprej pripravimo škatlico, napolnjeno s kovanci 

različne velikosti, ter prazen hranilnik Na naš znak prične učenec iz škatlice pobirati kovance 

in jih poskuša čim več v najkrajšem možnem času prestaviti v hranilnik. Kovance lahko 

prestavlja toliko časa, dokler ne preteče peščena ura. Po pretečenem času mora prenehati s 

prestavljanjem kovancev. Na koncu odpre hranilnik in prešteje vse kovance, s katerimi mu 

je v tem času uspelo nahraniti pujska.  

Vir: Lastna ideja 

 

Gibalna aktivnost: REŠITE ZAMAŠKE 

Cilj: uriti spretnost rok 

Pripomočki: lavor z vodo, zamaški različne velikosti, dve palici 

Izvedba: individualno 
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Potek: pred izvedbo aktivnosti moramo pripraviti lavor, ki mora biti napolnjen z vodo. V 

lavor damo plastične zamaške različnih velikosti. Učencu damo dve palici, s pomočjo katerih 

mora iz lavorja v čim krajšem času pobrati vse zamaške. Zamaške odloži na suho podlago. 

Aktivnost je končana, ko so vsi zamaški iz lavorja na suhem.  

Vir: Lastna ideja 

 

Gibalna aktivnost: POBERI KORUZNA ZRNA 

Cilj: uriti finomotoriko 

Pripomočki: pinceta, zrna koruze 

Izvedba: individualno  

Potek: pred izvajanjem aktivnosti potrebujemo dve manjši posodi. Eno najprej napolnimo s 

koruznimi zrni, medtem ko druga ostane prazna. Učenec mora s pomočjo pincete prestaviti 

čim več koruznih zrn iz ene v drugo posodico. Za prenos koruznih zrn sme uporabljati le 

pinceto. Zrna prenaša le z eno roko, in sicer najprej s prednostno roko, kasneje pa lahko 

aktivnost ponovimo še z neprednostno roko. Aktivnost je uspešno zaključena, ko učenec 

prestavi vsa zrna koruze, ne da bi mu katero od njih padlo po tleh. 

Vir: Lastna ideja 

 

Gibalna aktivnost: NATIKANJE ŠPAGETOV 

Cilj: uriti natančnost in spretnost rok 

Pripomočki: cedilo, nekuhani špageti 

Izvedba: individualno 

Potek: za izvedbo potrebujemo cedilo za špagete in nekuhane špagete. Na učiteljev znak 

učenec obrne cedilo na glavo in prične vanj čim hitreje natikati nekuhane špagete. 

Pomembno pri izvedbi aktivnosti je, da špageti ostanejo celi in se ne zlomijo. Igro lahko 

končamo, ko so zapolnjene vse luknjice na cedilu oz. po pretečenem določenem času. 

Učenec natika špagete le z eno roko, in sicer najprej s prednostno roko, kasneje pa igro 

ponovimo še z neprednostno roko.  

Vir: Lastna ideja 

  

Gibalna aktivnost: ZAPENJANJE IN ODPENJANJE GUMBOV NA SRAJCI 

Cilj: uriti spretnost prstov 
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Pripomočki: srajce z večjimi in manjšimi gumbi 

Izvedba: individualno 

Potek: za potek te igre potrebujemo le srajco, katero lahko učencu oblečemo ali jo postavimo 

na primerno površino. Pomembno je, da ima srajca zapete vse gumbe. Na naš znak lahko 

učence prične z odpenjanjem gumbov na srajci. Ko učenec uspešno odpne vse gumbe na 

srajci, se lahko igra uspešno zaključi. Igro lahko tudi prilagodimo in podamo navodila 

učencem, da morajo na srajci nazaj zapeti vse gumbe. 

Vir: Lastna ideja   

 

Gibalna aktivnost: DINOZAVER 

Cilj: razvijati spretnosti in koordinacijo rok, finomotoriko  

Pripomočki: kartonasti tulci, palice 

Izvedba: frontalno 

Potek: preden pričnemo z izvajanjem igre, moramo poskrbeti za primerno površino, saj igra 

poteka po tleh. Po prostoru naključno razporedimo različno velike kartonaste tulce, 

pripravljene škatle ali tulce iz časopisnega papirja. Vsakemu sodelujočemu razdelimo po 

dve palici enake dolžine. Učenec lahko palice drži poljubno, glavni namen igre je, da s 

pomočjo palic po tleh pobira »dinozavrove kosti« oz. tulce in jih odnaša v prej pripravljeno 

prazno škatlo. Učenec mora v najkrajšem možnem času v prazno škatlo prinesti čim več 

tulcev.  

Vir: Videmšek, Tomazini in Grojzdek (2007) 

 

Gibalna aktivnost: OBESI NOGAVICE 

Cilj: razvijati finomotoriko, spretnost rok in prstov 

Pripomočki: vrv, ščipalke, nogavice, peščena ura 

Izvedba: individualno 

Potek: za potek te igre moramo pripraviti košaro, napolnjeno z nogavicami, poleg 

potrebujemo tudi daljšo vrv, katera mora biti pripeta od ene strani prostora na drugo stran. 

V posebni košarici pripravimo tudi ščipalke, saj jih bo otrok kasneje potreboval za obešanje 

nogavic. Ko imamo pripravljene vse pripomočke, mora učenec najprej obrniti peščeno uro. 

Ko prične čas teči, je otrokova naloga, da v razpoložljivem času obesi največ nogavic. Cilj 
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igre je, da učenec v danem času pravilno obesi čim več nogavic. Otrok pri tej igri tekmuje 

sam s seboj, kot rezultat pa si zabeleži število obešenih nogavic.  

Vir: Ambrož Sterle (2014) 

 

Gibalna aktivnost: DOMINO KAČA 

Cilj: uriti spretnost prstov in rok, finomotoriko, preciznost 

Pripomočki: domino 

Izvedba: individualno 

Potek: najprej učencu razdelimo igralne domine, katere mora spremeniti v čim daljšo kačo. 

Domine pobira povsem naključno in jih previdno postavlja pokonci v ravno vrsto, drugo za 

drugo. Domine morajo stati pokončno, in sicer na krajši strani. Učenec mora biti pozoren, 

da v vrsto postavi vse domine, pri tem pa mora paziti, da se mu ne podrejo. Ko učenec 

uspešno v vrsto postavi vse domine, lahko prične s prevračanjem. Glavni namen te igre je, 

da učenec prekucne le prvo domino, ta pa se prekucne na naslednjo domino in s tem sproži 

verižno reakcijo, dokler se ne podrejo vse postavljene domine. Če s pomočjo verižne reakcije 

učencu uspe podreti vse postavljene domine, lahko trdimo, da smo igro uspešno zaključili, 

saj je bil s tem dosežen glavni cilj igre. Če se ne podrejo vse domine, moramo na novo pričeti 

s postavljanjem domin.  

Vir: Ambrož Sterle (2014) 

 

 

 

 


