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POVZETEK 

VPLIV PLESNE VADBE NA RAZVOJ RAVNOTEŽJA PRI UČENCIH Z ZMERNO 

MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo pogosto pomanjkljivo razvite gibalne 

sposobnosti, med katere sodi tudi ravnotežje. Gibalna aktivnost otrok z motnjami v duševnem 

razvoju ima veliko vlogo pri razvoju gibalnih sposobnosti, kot tudi pri ohranjanju zdravja v 

odraslosti in izboljševanju funkcionalnih sposobnosti pri izvrševanju vsakodnevnih opravil. 

Ples je primerna gibalna aktivnost za otroke z motnjami v duševnem razvoju. 

Namen raziskave je bil, ugotoviti nivo ravnotežja pri učencih z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju pred in po trimesečni plesni vadbi. Začetne in končne rezultate smo pridobili s 

pomočjo Bruininks-Oseretsky  testa gibalnih sposobnosti. V vzorec smo zajeli deset učencev 

z zmerno motnjo v duševnem razvoju, starih od 14 do 19 let. Učence smo razdelili v pare. 

Vsak par učencev je vključeval člana v eksperimentalni skupini, ki je bil vključen v plesno 

vadbo, in člana v kontrolni skupini, ki ni bil vključen v plesno vadbo. Vadba plesa je potekala 

dvakrat tedensko, eno uro v okviru interesne dejavnosti (folklornega krožka) in eno uro 

tedensko v sklopu vsebin področja gibanje in športna vzgoja.  

Ugotovili smo, da se je nivo ravnotežja (statičnega in dinamičnega) učencev v 

eksperimentalni skupini izboljšal, medtem ko je nivo razvitosti ravnotežja učencev kontrolne 

skupine ostal nespremenjen oziroma se je poslabšal. Rezultati so pokazali, da je plesna vadba 

izboljšala ravnotežje pri vključenih učencih z zmerno motnjo v duševnem razvoju.  

Ključne besede: učenci z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ravnotežje, ples.  



 
 

ABSTRACT 

INFLUENCE OF DANCE TRAINING ON THE DEVELOPMENT OF BALANCE IN 

STUDENTS WITH MODERATE INTELLECTUAL DISABILITY 

In children with intellectual disability movement skills, including balance, are 

underdeveloped. Physical activity plays a great role in the development of movement skills of 

children with intellectual disability as well as in maintaining their health in adult life and in 

improving functional skills for performing everyday tasks. Dance is an appropriate physical 

activity for children with intellectual disability.  

The purpose of the research was to determine the sense of balance in students with moderate 

intellectual disability before and after a three-month period of dance exercise. The initial and 

final results were obtained with the help of Briuninks-Oseretsky test of motor proficiency. 

The sample consisted of ten students with moderate intellectual disability from 14 to 19 years 

of age. The students were paired up. Each pair consisted of one member of the experimental 

group who participated in the dance exercise and one member of a control group who did not 

participate in the dance exercise. Dance exercise took place twice a week: one hour as part of 

extracurricular activity (folklore club) and one hour as part of physical education.  

We have established that the sense of (static and dynamic) balance of the students in the 

experimental group has improved while the sense of balance in the control group had 

remained the same or has worsened. The results have shown that dance exercise has improved 

balance of the students with moderate intellectual disability.  

Key words: students with moderate intellectual disability, balance, dance. 
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1 UVOD 

 

Najpomembnejši element pri gibanju telesa je obvladovanje težnosti. Sila težnosti nas vleče k 

tlom, z njo se igramo in bojujemo, da nas ne premaga in ne pademo na tla. Ples ni le igra z 

ravnotežjem, temveč je veliko več in verjetno nobena definicija ne more v popolnosti izraziti 

tega, kar ples pomeni za človeka (Otrin, 2006).  

"Ples je obvladovanje ravnotežja do popolnosti, je pa tudi preciznost – v odnosu na svoj lasten 

gib, v odnosu na partnerja ali soplesalce v odnosu do ritma glasbe. V plesu prihaja do izraza 

hitrost, sposobnost izvedbe hitrih in izredno zapletenih gibanj. Nadalje je potrebna 

nadpovprečna gibljivost, ki pogojuje amplitude gibov, "fluentnost" in "lepoto" giba. Ne 

moremo zanemariti agilnosti, sposobnosti orientacije v prostoru in koordinacije celega telesa. 

Gre za posebno prožnost telesa, ki jo pogojuje hkratnost moči, hitrosti, gibljivosti, 

koordinacije in predstavlja harmonijo v gibanju. Plesalec se v vsakem trenutku spopada s silo 

teže in oblikovanostjo giba, kadar pa plešemo v paru, je prisotna še soodvisnost od partnerja, 

sicer pa soplesalcev v skupini. Govorimo o "uigranosti" pri premagovanju teže. Obvladovanje 

ravnotežja je pogoj za občutek lebdenja, ki je pri plesu tolikokrat v ospredju."                

(Zagorc, 2001, str. 68–69)  

Ples je gibanje, je del vsakdanjih ali prazničnih doživetij, je obenem umetnost, kultura, poklic 

ali terapija. Ples pogosto povezujemo z gibalno-plesnimi terapijami, s spodbujanjem 

ustvarjalnosti, le malokrat pa ga povežemo s športom. Ples kot najlepši šport razvija gibalne 

sposobnosti, zlasti koordinacijo, gibljivost, ravnotežje in preciznost, pa tudi moč in hitrost, ter 

obenem vpliva na funkcionalne sposobnosti, srčno-žilni sistem, dihalni sistem, na sistem 

okostja in mišičja in na živčni sistem (Zagorc, 2000).  

Vsak otrok rad skače, se vrti, raja in pleše. Pleše sam ali v paru ali ko se prime za roke in hodi 

v sklenjenem krogu naokoli. Rajalne igre izvajamo v skupini, v krogu ali v vrsti, ob njih 

otroci pojejo ali govorijo preprosta besedila. Preko opazovanja, posnemanja gibanja in 

poslušanja glasu in glasbe se otroci z motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju otroci z 

MDR) spoznavajo s prvinami ljudskih in družabnih plesov. Ti imajo v naprej določeno obliko 

(Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003). Ljudski plesi so del slovenske kulturne 

dediščine, otroci jih spoznavajo v rednem programu izobraževanja in izvenšolskih dejavnostih 

(npr. v folklornem krožku) (Fuchs, 2004). Sodobni ples je umetniška zvrst plesa, ki zajema 

več plesnih tehnik in se neprestano spreminja. Sodobni ples dobimo pod različnimi imeni: 

ritmika, izrazni ples, moderni ples, novi (umetniški) ples, svobodni ples in plastični ples 

(Šušteršič in Zagorc, 2010). 

Osebe z MDR zelo radi plešejo in nastopajo (Vidovič idr., 2003), zato je prav, da specialni in 

rehabilitacijski pedagogi vključujemo ples v različnih oblikah tako v gibalno-športne 

dejavnosti, kot tudi v vsebine interesnih dejavnosti.  

Plesna gibanja spodbujajo gibalni razvoj (Šušteršič in Zagorc, 2010) ter obenem omogočajo 

sprostitev in zabavo, saj predstavlja ustvarjanje z gibanjem naravni način telesnega in 

duševnega sproščanja (Gjud in Kroflič, 1992). 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

Znano je, da je pomanjkanje gibanja oziroma telesno neaktiven življenjski slog pogosto 

pomemben vzrok za mnoge nenalezljive kronične bolezni sodobnega časa (Strojnik v Strel, 

Mišič, Strel in Glažar, 2016). Redna, sistematična, namenska in prilagojena telesna aktivnost 

(gibalna vadba) potrebam in zmožnostim prav vsakega posameznika je namreč zelo 

pomembna ali pa kar nujna v vseh življenjskih obdobjih.  

Otroci z MDR so bili v preteklosti pogosto del ranljive populacije, ki je bila veliko časa 

potisnjena na rob družbe. Čeravno vemo, da je gibanje prvi znak življenja, ki nas pogosto 

vodi vse življenje, je to dejstvo preprosto le dokler ne gre za osebo z zmanjšanimi 

intelektualnimi sposobnostmi ali z znižanimi telesnimi sposobnostmi (Vidovič idr., 2003). 

Kar pri nekaterih poteka samoumevno, moramo pri otrocih s posebnimi potrebami dodatno 

spodbujati (Bužan v Karpljuk idr., 2013). Vključevanje ustreznih gibalnih spodbud in vloga 

strokovnjakov ob tem je za razvijajočega otroka ključna, saj  pomanjkanje gibalnih izkušenj 

lahko bistveno upočasni gibalni razvoj in tako vpliva na počasnejši razvoj tudi na 

kognitivnem, socialnem in čustvenem področju.  

Vključevanje otrok z MDR v športno dejavnost je odvisno od njihove funkcionalne 

sposobnosti, narave športne dejavnosti, možnosti za vadbo in možnosti izbire dejavnosti po 

lastni želji. Pred načrtovanjem in izvajanjem gibalne aktivnosti z otroki z MDR se je dobro 

seznaniti z določenimi značilnostmi:  

 z vrsto motnje v razvoju (telesno, duševno, zaznavno); 

 s sekundarnimi značilnostmi, na katere moramo biti pozorni: epilepsija, motnje 

srčnega ritma, motnje ravnotežja, neželeni učinki zdravil itd.;  

 z načinom napredovanja prisotne motnje (progresivna ali ne progresivna); 

 s stanjem vadečega (ali katera športna aktivnost poslabšuje stanje) (Vute, 1999). 

Ob upoštevanju naštetih posebnosti laže izberemo pravilne metode dela in pripravimo 

ustrezne prilagoditvene (nadomestne) dejavnosti. Pri vodenju iger in drugih športnih 

dejavnosti z otroki z MDR moramo zagotoviti varno vadbo, pri kateri se upošteva potrebe in 

posebnosti vključenih. Avtor priporoča, da se pri vodenju prilagojenih športnih dejavnosti 

držimo nekaj temeljnih navodil: 

 upoštevamo, da se nekateri otroci morda ne zavedajo možnih nevarnosti pri vadbi; 

 omogočanje uspešne vadbe, tako da jo predstavimo in izvajamo po manjših delih; 

 upoštevamo specifične težave: npr. težave s srcem, telesno težo; 

 pozorni smo na tiste, ki nosijo slušne aparate; 

 izogibamo se stresnim situacijam; 

 zavedanje o koristnosti vaj za moč in ravnotežje; 

 preverjanje razumevanja podanih navodil; 

 zagotavljanje vadbe, ki omogoča doživljanje uspeha; 

 učenje in vadba sta uspešnejši, če so vadbeni elementi razdeljeni na manjše, 

enostavnejše enote; 

 uporaba raznovrstnih vadbenih pripomočkov (prav tam).  

Pri športnih aktivnostih si za vse otroke z MDR prizadevamo, da bi ne glede na raznolike 

zmožnosti, kar najbolje razvijali svoje sposobnosti.  
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Znano je, da imajo otroci z MDR slabše razvite gibalne sposobnosti kot njihovi vrstniki brez 

MDR. Med njimi se pogosto pojavlja tudi ravnotežje. Ravnotežje je izredno pomembna 

sposobnost v celotnem človekovem življenju. Posebej je pomembna v starosti, saj je večina 

padcev in poškodb gibalnega aparata posledica zmanjšane sposobnosti ohranjanja ravnotežja. 

Šarabon (2007) ravnotežje opredeljuje tudi kot pojem propriocepcija.  

"Pojem propriocepcija se nanaša na sposobnost zaznavanja položaja, drže in gibanja 

posameznih delov telesa v prostoru in času. Temelji na kontinuiranem dotoku senzoričnih 

informacij iz perifernih receptorjev v centralni živčni sistem. Gre za kompleksno sodelovanje 

različnih senzoričnih sistemov (kožni, mišični, kitni, sklepni receptorji, organ za vid, 

ravnotežni organ), na podlagi katerih se oblikujejo gibalni odgovori za vzdrževanje oziroma 

vzpostavljanje ravnotežja." (Šarabon, 2007, str. 279).  

Vadba za razvoj ravnotežja poteka pri večini otrok samoumevno, med igro na prostem, med 

guganjem in hoji po robovih pločnikov ali med poskakovanjem po stopnicah. Vaje ravnotežja 

so otroku naravne in jih v naravi sam išče, čeprav še ne ve za njihovo korist (Novak, Kovač in 

Čuk, 2008). Šarabon (2007) pravi, da mora biti vadba ravnotežja oblikovana po osnovnih 

načelih, ki veljajo tudi za razvijanje drugih gibalnih sposobnosti. Biti mora redna, 

kontinuirana, postopna in situacijska. Pistotnik (1999) dodaja, da naj temelji na rušenju 

ravnotežja ob različnih rotacijskih gibanjih oziroma ob gibanjih na zmanjšanih podpornih 

ploskvah.  

V različnih tako knjižnih, kot tudi spletnih virih lahko zasledimo, da ples dokazano razvija 

ravnotežje. Ples vključuje gibe celotnega telesa. Plesni koraki so izpopolnjena oblika hoje v 

nekem vsiljenem tempu in ritmu (Pistotnik idr., 2002), ki vpliva na razvoj ravnotežja in 

drugih gibalnih sposobnosti. Ples je veliko več kot samo gibanje, saj sprošča, potrjuje in dviga 

samozavest, zato se zdi ples primerna oblika gibalne vadbe za vse, tako za osebe z motnjami 

in najrazličnejšimi posebnimi potrebami, kot tudi za osebe brez motenj. S plesom se otroci 

srečajo že v predšolskem obdobju, v vrtcu in kasneje v šolskem obdobju, v sklopu obveznih 

športnih vsebin in v okviru tovrstnih interesnih dejavnosti.  

S plesom se gibljemo in skrbimo za svoje zdravje na svojstven način. Je način izražanja težko 

izgovorljivih sporočil, je oblika zdravljenja. Z gibom se učimo in spoznavamo svet okrog 

sebe, navezujemo stike, se zabavamo in vključujemo v okolje. 
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2.1 Otroci in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju 

 

Med otroke s posebnimi potrebami poleg slepih in slabovidnih otrok oziroma otrok z okvaro 

vidne funkcije, gluhih in naglušnih otrok, otrok s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, gibalno oviranih otrok, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, dolgotrajno bolnih 

otrok, otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otrok z avtističnimi motnjami, 

prištevamo tudi otroke z motnjo v duševnem razvoju (Zavod RS za šolstvo, 2015).  

V Sloveniji se pri opredeljevanju in delitvi motnje v duševnem razvoju poslužujemo 

Kriterijev za opredelitev vrste in motenj primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2015). 

"Motnja v duševnem razvoju je nevrološko pogojena razvojna motnja, nastopi pred 

dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih 

sposobnosti in odstopanjih pri prilagoditvenih spretnostih. Pri otrocih z MDR ugotavljamo: 

 pomembno znižano splošno intelektualno raven/funkcioniranje vključno z znižanimi 

sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin ter znižanimi 

sposobnostmi abstraktnega mišljenja in presojanja. Splošne intelektualne sposobnosti 

oz. funkcioniranje mora biti opredeljeno vsaj z enim od standardiziranih, individualno 

apliciranih testov. Dosežek pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju odstopa za več 

kot dve standardni deviaciji od povprečja;  

 znižane prilagoditvene funkcije oz. spretnosti. Raven prilagoditvenih funkcij 

opredelimo glede na otrokovo kronološko starost ter s pomembnim odstopanjem na 

vsaj dveh od naštetih področij prilagoditvenih funkcij – socialnem, konceptualnem in 

praktičnem. Primanjkljaji v prilagoditvenih spretnostih se pomembno odražajo na 

področjih govora in komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, 

učnih in delovnih zmožnostih, funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih 

praktičnih znanj, skrbi za lastno varnost. Učinkovitost teh funkcij je povezana z 

omejitvami zaradi znižanih splošnih intelektualnih sposobnosti. Prilagoditvene 

funkcije ocenjujemo s klinično evalvacijo in z individualizirano apliciranimi 

psihometričnimi testi.  

Motnje v duševnem razvoju se lahko pojavljajo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami. 

Stopnje motnje ne definiramo le na osnovi skupnega IQ rezultata, temveč na osnovi 

ugotovljenih prilagoditvenih funkcij." (Kriteriji za opredelitev vrste in motnje primanjkljajev, 

ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015, str. 6). 

"Glede na stopnjo duševne motnje razlikujemo: lažjo motnjo v duševnem razvoju, zmerno 

motnjo v duševnem razvoju, težjo motnjo v duševnem razvoju in težko motnjo v duševnem 

razvoju:  

a) Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju  

Otroci imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj. Znižane imajo 

sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti. Miselni procesi 

potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. Uporabljajo preprostejši jezik in se 

nagibajo k nezrelemu presojanju in odzivanju v socialnih okoliščinah. Ob individualnem 

pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi prilagoditvami v učnem procesu lahko 

dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo minimalnim standardom znanja, 
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določenim z izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in 

samostojno socialno življenje.  

b) Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju  

Otroci imajo posamezne sposobnosti različno razvite. V učnem procesu lahko usvojijo 

osnove branja (osnovnih besed in znakov), pisanja in računanja, na drugih področjih 

(gibalnih, likovnih, glasbenih) pa so lahko uspešnejši. Pri učenju in poučevanju potrebujejo 

prilagoditve in konkretna ponazorila. Svoje potrebe in želje sporočajo, pri tem lahko 

potrebujejo podporno ali nadomestno komunikacijo. Posebno podporo potrebujejo pri 

vključevanju v socialno okolje. Usposobijo se lahko za enostavna, nezahtevna opravila, sicer 

pa potrebujejo podporo in različno stopnjo pomoči.  

c) Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju  

Otroci se lahko usposobijo za najenostavnejša opravila. Razumejo enostavna sporočila in 

navodila ter se ustrezno odzovejo nanje. Zmorejo sporočati svoje potrebe in želje, pri tem 

lahko uporabljajo podporno ali nadomestno komunikacijo. Orientirajo se v ožjem okolju, 

vendar pri tem potrebujejo varstvo in vodenje. Naučene veščine in spretnosti so samo 

avtomatizirane. Pri skrbi zase potrebujejo pomoč drugih. Pogosto imajo težave v gibanju, 

druge razvojne motnje in bolezni.  

d) Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju  

Otroci se lahko usposobijo le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Razumevanje in 

upoštevanje navodil je zelo omejeno. Redko razvijejo osnove govora in sporazumevanja. 

Prav tako sta omejeni zaznavanje in odzivanje na zunanje dražljaje. Potrebujejo stalno nego, 

varstvo, pomoč in vodenje. Omejeni so v gibanju, večinoma imajo težke dodatne motnje, 

bolezni in obolenja." (prav tam, str. 7).  

Ameriško združenje za intelektualne in razvojne motnje AAIDD (Schalock idr., 2010), 

motnje v duševnem razvoju opredeli kot omejitve, ki so posledica tako intelektualnih 

primanjkljajev kot tudi motenj na področju prilagoditvenih spretnosti in nastanejo pred 18. 

letom starosti. Za ocenjevanje intelektualnih primanjkljajev se uporabljajo standardizirane 

ocenjevalne lestvice. Rezultat IQ testa med 70 in 75 že nakazuje na pojav intelektualnih 

primanjkljajev. Prilagoditveno vedenje zajema konceptualne (področje jezika in literature; 

področje denarja, časa in številčnih predstav), socialne (veščine medosebnih odnosov; veščine 

družbenega odgovornega vedenja; veščine reševanja socialnih težav; veščine upoštevanja 

pravil družbe in zmožnosti sledenja le-teh; veščine samozagovorništva v smislu izogibanja 

zatiranja in prepoznavanja morebitnega izkoriščanja) in praktične (vsakodnevne veščine skrbi 

za samega sebe; zaposlitvenih spretnosti; skrbi za zdravje; veščine načrtovanja in uporabe 

prevoznih sredstev; načrtovanje dnevnega urnika; dela z denarjem; uporabe telefona) 

spretnosti, ki se jih posameznik priuči in jih nato uporablja v vsakodnevnih aktivnostih. Ob 

vsem tem je za določanje stopnje MDR treba upoštevati še dodatne dejavnike, kot so kulturno 

in fizično okolje posameznika, jezikovna raznolikost in način sporazumevanja z okolico ter ne 

nazadnje posameznikova močna področja, ki spodbujajo vključevanje in participacijo 

posameznika v socialnem okolju.  

AAIDD je razumevanje koncepta MDR, ki je temeljilo na stopnjah motenj v duševnem 

razvoju, prenesla v koncept, oblikovan na stopnjah pomoči, ki jih posameznik potrebuje za 

čim bolj neodvisno in samostojno življenje:  
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 Začasna ali prehodna pomoč: vključuje se občasno, je kratkotrajna in jo je posameznik 

deležen le ob izjemnih okoliščinah; npr. v primeru pojava kratkotrajnih akutnih 

zdravstvenih težav ali v drugih izjemnih življenjskih okoliščinah. 

 Omejena oblika pomoči: pomoč je časovno omejena, njena intenziteta je odvisna od 

konstantnosti pomoči v določenem časovnem obdobju. Je cenejša in zahteva manj 

osebja kot intenzivna oblika pomoči. 

 Obsežna, znatna oblika pomoči: je redna (vsakodnevna) oblika pomoči v določenih 

situacijah ali okoljih (npr. pri delu, življenju doma). 

 Stalna, intenzivna oblika pomoči: pomoč je potrebna vedno, v vseh okoljih in v vseh 

situacijah. Zahteva več strokovnjakov in več finančnih sredstev kot obsežna oblika 

pomoči (Luckasson idr., 1992 v Teodorović in Bratković, 2005). 

2.1.1 Otroci in mladostniki z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

Lačen (1996) zmerne, težje in težke motnje v duševnem razvoju omenja tudi kot telesno-

zdravstveni pojav, ki se navadno kombinirajo z motnjami gibanja in drže in s senzornimi 

primanjkljaji. 

V učnem načrtu za posebni program vzgoje in izobraževanja I. Srebot, M. Bolčina, Miličevič 

in Florjančič (2014, str. 4) navajajo, da "Učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 

razvoju zaradi posebnosti potrebujejo veliko spodbud za svoj osebni razvoj. Posebnost te 

motnje se v procesu učenja kaže predvsem v:  

 zmanjšanih intelektualnih sposobnostih,  

 znižani motivacijski sferi,  

 pomanjkanju elementov samoaktivnosti,  

 manjši potrebi po samopotrjevanju in  

 slabši intencionalni usmerjenosti."  

Pri večini otrok z MDR so pogosto prisotne še dodatne motnje: epilepsija, cerebralna paraliza, 

razne telesne okvare in druga somatska obolenja (Srebot idr., 2004).  

 

Čuk (2015) pravi, da osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju osebe z 

ZMDR) zaradi svoje primarne motnje niso sposobne pravega učenja v smislu 

transformacijskih procesov, temveč njihova socializacija temelji na osnovi privajanja na 

konkretne socialne, kulturne in osnovne higienske navade. Zaradi slabše energetske 

opremljenosti je treba za njihovo učenje in privajanje uporabljati specifične metode 

usposabljanja v standardnih situacijah. V procesu izobraževanja je treba za poučevanje oseb z  

ZMDR zadovoljiti pogoje glede postopnosti, nazornosti, pravilnega utrjevanja in ponavljanja 

ter pri razlagi nove snovi uporabiti vrsto ponazoril, ilustracij, modelov, filmskih prikazov itd.   

Razvoj govora otrok z MDR sledi normalnim razvojnim stopnjam, vendar je tempo razvoja 

počasnejši. Osebe z ZMDR običajno obvladujejo verbalni govor, vendar je za njih pogosto 

značilen skromen besedni zaklad in šibka struktura stavkov. Pri nekaterih so opazne še motnje 

artikulacije, motnje v kvaliteti glasu, motnje v dihanju in motnje v načinu govora, ki 

pomembno vplivajo na razumljivost govora.  

Proces pozabljanja je pri osebah z ZMDR zelo intenziven, zato je pomembno, da v proces 

učenja vključimo dovolj utrjevanja in ponavljanja. Oblikovanje določenega znanja je pri njih 

mogoča le na osnovi neposrednega mehaničnega pomnjenja.  

Največ težav imajo na področju percepcije in opazovanja, saj so pri opazovanju 

nesistematični in površni ter ne ločujejo opazovanega predmeta od njegove podlage ali od 
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ozadja. Običajno imajo slabše razvite sposobnosti, ki omogočajo prostorsko predstavljivost in 

ugotavljanje medsebojnih odnosov v prostoru.  

Njihova koncentracija je nizka in zelo kratkotrajna, zaradi česar niso sposobni dolgotrajnega 

intenzivnega dela. Za otroke z ZMDR je značilna togost v mišljenju, ki se z leti še povečuje. 

Osebe z MDR imajo drugačno motivacijsko dejavnost. Njihov nivo aspiracije je pogosto 

nizek, običajno si zadajo skromnejše cilje, kar se na splošno odraža v znižani motivacijski 

sferi.  

Na področju čustvovanja se osebe z MDR bistveno ne razlikujejo od oseb brez 

primanjkljajev, razlika je le v izražanju osnovnih čustev. Nekatere osebe so apatične, medtem 

ko pri drugih osebah lahko prevladuje vzburjenost in agresivnost. Zaradi okvarjenega 

centralno-živčnega sistema prihaja pogosto do nepredvidljivih čustvenih izbruhov, opazna je 

labilnost, preobčutljivost in impulzivnost. Čustveno nestabilnost pogosto srečamo pri osebah 

z epilepsijo. Osebe z ZMDR so pogosto anksiozne in depresivne, izjema so le osebe z 

downovim sindromom, ki izkazujejo več zadovoljstva, prijetnosti in sproščenosti (Čuk, 2011; 

Jerman, 2012).  

 

2.1.2 Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju 

 

Programi, v katerih se lahko izobražujejo otroci z MDR, glede na starost in stopnjo motnje, so 

(Zavod RS za šolstvo, 2015): 

 program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 

 prilagojen program za predšolske otroke, 

 vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 

 prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom, 

 prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, 

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

duševnem razvoju in drugi posebni programi,  

 vzgojni program. 

Otroci in mladostniki z ZMDR se večinoma izobražujejo v posebnem programu vzgoje in 

izobraževanja (v nadaljevanju PP-VIZ). Pri otrocih in mladostnikih z zmerno, težjo in težko 

MDR so pogosto prisotne tudi mnoge kombinacije ostalih dodatnih motenj, ovir in 

primanjkljajev, zato mora biti delo na vseh stopnjah popolnoma prilagojeno vsakemu 

posamezniku (Grubešič, 2014).  

"Posebni program se deli na več delov, in sicer na:  

 obvezni del, ki traja devet let in vključuje tri stopnje: prvo (I.), drugo (II.) in tretjo 

(III.),  

 nadaljevalni del, ki traja tri leta in vključuje četrto (IV.) stopnjo,  

 nadaljevalni del, ki traja osem let – raven Učenje za življenje in delo – in vključuje 

peto (V.) in šesto (VI.) stopnjo.  
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Posebni program vzgoje in izobraževanja se izvaja tudi v socialnovarstvenih zavodih oziroma 

centrih za usposabljanje. Kadar so učenci usmerjeni in obenem nameščeni v zavod, so hkrati 

vključeni v vzgojni (socializacijsko namestitveni) program." (Grubešič, 2014, str. 4) 

PP-VIZ obsega osnovni del in razširjeni del programa. Osnovni del na prvih treh stopnjah 

vključuje šest predmetnih področij: razvijanje samostojnosti, splošna poučenost, gibanje in 

športna vzgoja, glasbena vzgoja, likovna vzgoja in delovna vzgoja.  

Na četrti (nadaljevalni del) in peti stopnji (nadaljevalni program od 18. do 21. leta) se izvaja 

poleg omenjenih šestih predmetnih področij še področje izbirnih vsebin.  

Upoštevajoč pravice do samouresničevanja in izboljševanju kakovosti življenja je osebam z 

MDR v sklopu nadaljevalnega programa na šesti stopnji – Učenje za življenje in delo (v 

nadaljevanju UŽD) omogočeno nadaljnje izobraževanje, ki temelji na prostovoljni vključitvi. 

Program je namenjen učenju za življenje in delo, saj si s tem vključene osebe povečajo 

znanje, spretnosti, kompetence in informiranost, kar jim omogoča ne nazadnje tudi 

ustreznejše odločanje. Tako lažje premagujejo ovire, zmanjšujejo svoje primanjkljaje in 

blažijo svoje motnje. Zelo pomembno je, da pri načrtovanju izobraževanja gledamo na 

posameznika kot na odraslo osebo ter da ob tem upoštevamo njegove učne oziroma 

izobraževalne potrebe in močna področja. To pomeni, da je učenec v vlogi subjekta, ki ima 

tudi pravico, da se lahko vključi v sooblikovanje pedagoškega polja, v katerega vstopa. 

Namen tega programa je, da odrasle osebe z zmernimi, s težjimi in težkimi MDR nadgradijo 

usvojena znanja in spretnosti iz predhodnih stopenj.  

Šesta stopnja PP-VIZ pa obsega devet predmetnih področij: splošna znanja, razvijanje in 

ohranjanje samostojnosti, kreativna znanja, šport in rekreacija, dejavnosti prostega časa, 

dejavno državljanstvo, intimno življenje in spolnost, delovne in zaposlitvene tehnike in 

izbirne vsebine. 

Razširjeni del programa PP-VIZ obsega interesne dejavnosti, podaljšano bivanje ter jutranje 

in popoldansko varstvo. Sem uvrščamo še dneve dejavnosti (kulturni dnevi, naravoslovni 

dnevi, športni dnevi, delovni dnevi in šolo samostojnosti) (Grubešič, 2014). 

 

2.1.3 Predmetno področje gibanje in športna vzgoja v posebnem programu vzgoje in 

izobraževanja 

 

"Z obvladovanjem telesa in gibanja učenec doživlja ugodje in varnost, pridobiva izkušnje, 

oblikuje osebnost in odnose z drugimi, gre torej za intelektualni, emocionalni in socialni 

razvoj. Še posebej pomembne so te izkušnje pri otrocih, učencih in dijakih s težjimi motnjami 

v duševnem razvoju, katerim so pridružene tudi motnje v gibanju in kjer je nujno 

vsakodnevno sodelovanje pedagoških in zdravstvenih strokovnih delavcev." (Srebot idr., 

2004, str. 3) 

Ob tem je potrebno dodati še dejstvo, da gibanje in športna vzgoja ne pomeni le gibalne 

dejavnosti, sprostitve in razvedrila, temveč tudi vzgojno-izobraževalno dejavnost, ki naj bi 

uresničevala dva temeljna cilja: 

 skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega in zorečega mladega človeka; 

 vzgojo za zdravo in ustvarjalno življenje, za prosti čas in večjo kakovost življenja v 

zrelosti in starosti (Dežman, 1996 v Karpljuk idr., 2013). 
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Predmetnemu področju gibanje in športna vzgoja je namenjeno različno število ur, njihov 

obseg se razlikuje glede na stopnjo PP-VIZ;   

 na prvi stopnji obsega triurno tedensko obveznost,  

 na drugi stopnji obsega štiri ure tedensko,  

 od tretje do pete stopnje obsega omenjeno področje pet ur tedensko, 

 na šesti stopnji se področje preimenuje v področje šport in rekreacija. Njegova 

obveznost obsega tri ure (prvo in drugo leto šolanja) oziroma dve uri (od tretjega do 

petega leta šolanja) na teden (Srebot idr., 2004).  

Splošni cilji, ki jih zasledujemo na predmetnem področju gibanje in športna vzgoja, so:  

 zadovoljevanje osnovnih potreb po gibanju in igri;  

 pridobivanje številnih gibalnih izkušenj in športnih znanj;  

 zavedanje lastnega telesa in svojih gibalnih sposobnosti;  

 prilagajanje gibalnih zahtev sposobnostim posameznika;  

 pridobivanje zaupanja v sposobnosti posameznika;  

 razvijanje ustvarjalnosti na gibalnem področju;  

 vključevanje v okolje in spodbujanje komunikacije;  

 sproščanje napetosti, razbremenitev in sprostitev;  

 čustveno in razumsko dojemanje športa;  

 navajanje na samoodločanje;  

 aktivno preživljanje prostega časa ob športno-rekreativnih dejavnostih;  

 sodelovanje in tekmovanje na športnih prireditvah (Srebot idr., 2004, str. 4).  

 

Predmetno področje gibanje in športna vzgoja zajema poleg podpodročja ples tudi naslednja 

podpodročja: gibanja, ki niso vezana na spretnost, naravne oblike gibanja, vaje za razvoj 

senzomotorike, elementarne igre, športni program ter športne dneve (pet dni letno), 

tekmovanja, interesne dejavnosti in šolo v naravi.  

Na podpodročju plesa zasledujemo sledeče cilje:  

 se orientirajo v prostoru,  

 izboljšajo delovanje srčno-žilnega sistema,  

 pridobijo občutek za ritem, posnemajo gibanja različnih pojavov,  

 se gibalno razvijajo, utrdijo občutek za ritem,  

 se odzivajo na ritem,  

 se sprostijo,  

 utrdijo znane plese,  

 se učijo novih plesov,  

 se čustveno sprostijo,  

 se družijo z vrstniki in  

 se učijo plesnega bontona (Srebot idr., 2004).  

Za usvajanje omenjenih ciljev so navedeni sledeči primeri dejavnosti:  

 igre zrcaljenja, posnemanja in pretvarjanja,  

 različna gibanja po prostoru, ritmična hoja in tek,  
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 udarjanje in posnemanje ritma,  

 vadba ljudskih in sodobnih plesov ter  

 vadba angleškega valčka (Srebot idr., 2004). 

Karpljuk s sodelavci (2013) navaja naslednje primere dejavnosti: 

 gibanje v enakomernem in neenakomernem ritmu, 

 sproščeno in ustvarjalno gibanje ob glasbeni spremljavi brez napotkov, 

 izvedba skupinskih otroških plesov, plesno rajanje, plesne igrice in zabava, 

 izvedba ljudskih plesov z navezavo na kulturni ali regionalni prostor, 

 spoznavanje baletnih osnov: hoja po prstih, nošenje predmeta na glavi, vaje ob 

letveniku, 

 ustvarjanje lastne plesne predstave z zgodbo, 

 priprava na skupinski nastop ob zaključku šolskega leta. 

 

2.1.4 Interesne dejavnosti  

 

Interesne dejavnosti so del razširjenega programa osnovne šole, ki jih šola organizira zunaj 

šolskega pouka pod vodstvom učiteljev-mentorjev (Kovač in Jurak, 2010).  

 

Učenci se vanje vključujejo prostovoljno, po svojih interesih in sposobnostih. Interesne 

dejavnosti s svojimi vsebinami bogatijo prosti čas učencev in dopolnjujejo redno gibalno 

dejavnost ter tako dvigujejo kvaliteto življenja. Interesne dejavnosti se načrtujejo v začetku 

šolskega leta in potekajo skozi celo šolsko leto. Vzgojno-izobraževalne ustanove ponujajo 

različne interesne dejavnosti glede na materialne in kadrovske pogoje ter tradicijo kraja. 

Najpogosteje zasledimo: planinarjenje, pohodništvo, jahanje, plesne dejavnosti (folklora, 

aerobika, navijaške skupine …), treninge raznih športov in športne vsebine po izbiri 

(motorične aktivnosti – MATP, judo, fitnes, lokostrelstvo, rolkanje, kotalkanje …) (Srebot 

idr., 2004). 

V okviru interesnih dejavnosti lahko učenci poglabljajo in nadgrajujejo vsebine šolskega 

kurikuluma ali spoznavajo vsebine, ki formalno niso predpisane oziroma predlagane (Kolar, 

2008 v Kovač in Jurak, 2010). 

Interesne dejavnosti nimajo predpisanih učnih načrtov, zato za njih ni opredeljenih standardov 

znanja, ki naj bi jih dosegli učenci. Učenci niso ocenjeni. Interesne dejavnosti prav tako niso 

evidentirane v nobeni dokumentaciji, ki bi beležila in sporočala učenčev napredek (prav tam). 

 

FOLKLORNI KROŽEK 

 

Na nekaterih osnovnih šolah in osnovnih šolah za izobraževanje in usposabljanje otrok s 

posebnimi potrebami se med ponujenimi interesnimi dejavnostmi pojavlja tudi folklorni 

krožek. Folklorni krožek deluje v osnovni šoli kot rekreativna vzgojno-izobraževalna 

dejavnost, pri kateri se učenci učijo plese izključno sebi v veselje in razvedrilo (Fuchs, 2004). 

 

Na Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin, Podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje 

otrok s posebnimi potrebami, na kateri je potekala raziskava, folklorni krožek deluje že šest 

let. Poteka pod strokovnim vodstvom dveh mentoric, specialnih pedagoginj.  
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V folklorni krožek so prostovoljno vključeni otroci z MDR, ki se izobražujejo v prilagojenem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom in v različnih stopnjah posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja.  

Učenci se v sklopu programa folklornega krožka spoznavajo z ljudskim izročilom, se učijo 

ljudskih plesov, obujajo stare običaje in se spoznavajo z otroškimi plesnimi igrami. Obenem 

pojejo otroške ljudske pesmi, spoznavajo zbadljivke, izštevanke, otroške rajalne igre in 

nagajivke, ki jih otroci v današnjem času le redko poznajo. Poseben poudarek je na 

spoznavanju ljudskega izročila domačega okolja in poustvarjanju otroških iger in plesov, ki so 

se jih igrali ali jih plesali naši predniki ob različnih praznikih. V sklopu folklornega krožka 

učenci nastopajo na raznih šolskih prireditvah, prireditvah v domačem kraju, ob otvoritvah 

raznih športnih tekmovanj in športnih iger ali pa s plesi razveselijo starejše občane v domovih 

starejših občanov. Delo pri folklornem krožku poteka v sproščenem in prijetnem vzdušju, saj 

pri krožku veliko časa in energije namenimo tudi raznim sproščujočim in zabavnim otroškim 

igram. Otroci z MDR potrebujejo sprostilne dejavnosti, da si odpočijejo od dolgega sedenja v 

šolskih klopeh. 

 

Pri urah folklornega krožka vsako šolsko leto učenci spoznajo in se naučijo po en ljudski ples, 

ostale že usvojene ljudske plese pa vadijo, utrjujejo in nadgrajujejo v različnih variantah. 

Učenje plesov je prilagojeno starostni stopnji, sposobnostim in interesom otrok. Pri pripravi 

prilagoditev posameznih plesov vedno izhajamo iz zapisov ljudskih plesov.  

 

Vse naučeno (plese, izštevanke, nagajivke, zbadljivke, otroške igre itd.) oblikujemo v odrsko 

postavitev, s katero se učenci najprej predstavijo na območnem srečanju otroških folklornih 

skupin v domačem kraju. Na območnem  srečanju otroških folklornih skupin in na vseh 

naslednjih srečanjih,  ki sledijo, če v tristopenjskem selekcijskem sistemu dosegajo raven za 

napredovanje (regijsko, državno), učenci z MDR nastopijo skupaj z učenci večinskih šol.  

 

Otroška folklorna skupina se je vsako leto do sedaj uvrstila tudi na regijski nivo ter tako 

sodelovala na regijskih srečanjih otroških folklornih skupin, ki so potekala v različnih mestih 

po Sloveniji. V lanskem šolskem letu (šolsko leto 2015/16) pa se je otroška folklorna skupina 

z otroki z MDR uvrstila na državni nivo in prejela zlato priznanje Ringaraja 2016, ki ga 

podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za folklorno dejavnost. 
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2.2 Gibalni razvoj 

 

Gibalni razvoj predstavljajo kontinuirane in dinamične spremembe v gibalnem vedenju, ki se 

kažejo v razvoju gibalnih sposobnostih (ravnotežje, moč, hitrost, preciznost, gibljivost, 

koordinacija) in funkcionalnih sposobnostih (vzdržljivost) ter gibalnih spretnostih  

(lokomotorne, manipulativne, stabilnostne) (Pišot, 2012).  

Opredeljen je tudi kot rezultat medsebojnega vplivanja genetskih, okoljskih dejavnikov 

(Latash, 2008) in otrokove samodejavnosti.  

Genetski dejavniki so odločilni za živčno-mišično zorenje, morfološke značilnosti (velikost 

telesa, razmerja telesa, sestava telesa), fiziološke značilnosti ter hitrosti rasti in zorenja. Med 

okoljske dejavnike pa štejemo predhodne gibalne izkušnje in pridobivanje novih gibalnih 

izkušenj (Gallahue, Ozmun in Goodway, 2012; Pišot in Planinšec, 2005). Različnost gibalnih 

izkušenj pa vodi v povečevanje gibalne kapacitete (Tancig, 1987 v Zurc, 2008) in do bolj 

raznolikega in natančnejšega gibanja.  

"Proces psihomotoričnega učenja, ki posamezniku omogoča doseganje višje ravni gibalnega 

znanja, zahteva višjo raven razvitosti gibalnih sposobnosti in obratno. Za razvoj sposobnosti 

na višji ravni gibalnega znanja je treba usvojiti ustrezna znanja, ki omogočajo reševanje 

zahtevnejših gibalnih nalog in s tem doseganje višje ravni gibalnih sposobnosti. Ta procesa, 

psihomotorično učenje za pridobivanje in usvajanje gibalnih znanj in postopno razvijanje 

gibalnih sposobnosti, potekata v tesni povezanosti in odvisnosti drug od drugega in 

omogočata doseganje ustreznih gibalnih kompetenc, ki so nujno potrebne za zagotavljanje 

primernega in skladnega razvoja. Prenizka raven gibalnih sposobnosti pogosto zmanjšuje 

možnosti uspešnega učenja na gibalnem področju, nasprotno pa visoka raven gibalnih 

sposobnosti omogoča usvajanje vse zahtevnejših gibalnih spretnosti." (Plevnik in Pišot, 2016, 

str. 16) 

Ker je gibalni razvoj še posebej izrazit v prvih letih otrokovega življenja, je v tem, zgodnjem 

obdobju, za otroka še posebej pomembna vadba. Otrok mora imeti možnost, da nenehno vadi 

prijemanje, skakanje, hojo, plezanje, metanje, saj kar v tem obdobju zamudi, kasneje težje in 

le z daljšim časovnim obdobjem zavestnega učenja nadoknadi (Pistotnik, Pinter in Dolenec, 

2002). Otrok, ki se hitreje gibalno razvija, ima večje možnosti za komunikacijo z okoljem, kar 

predstavlja boljšo osnovo za uspešen celosten razvoj. Gibalno sposobnejši otroci pridejo 

hitreje do večjega števila informacij, kar pa vpliva na boljši intelektualni razvoj. 

Gibalni razvoj poteka v naravnem zaporedju. Vrstni red pojavljanja sposobnosti in 

pripravljenosti za dejavnost je za vse otroke enak. Z vplivi okolja lahko vplivamo na hitrost 

pojavljanja posameznih gibalnih oblik (Rajtmajer, 1997).  

Kot že rečeno, je čas pojava določenega gibanja za večino otrok enak, vendar obstaja med 

posameznimi otroki velika raznolikost glede starosti, v kateri se pojavijo razvojni mejniki. 

Obseg in stopnja gibalnega razvoja pa sta odvisna tudi od otrokovega razvoja na kognitivnem, 

čustvenem in socialnem področju in obratno, saj je gibalni razvoj istočasno dejavnik 

sprememb razvoja na omenjenih področjih (Zurc, 2008). Razlike so odvisne tudi od 

zdravstvenega stanja otroka in spodbud okolja. Otrok raste, njegovi funkcionalni sistemi se 

razvijajo, večajo se njegove sposobnosti, ki posledično vplivajo na izboljšanje gibalne 

izraznosti (Pistotnik idr., 2002). Spodbujanje otrokovega gibalnega razvoja je manj uspešno, 

če otroka silimo v gibalne vzorce, za katere še ni zrel celotni telesni sistem, saj jim na tak 

način lahko zmanjšujemo zaupanje v lastno vrednost. Pri otroku moramo spodbujati tista 
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gibanja, ki si v razvoju sledijo (Vidovič idr., 2003), saj s tem spodbujamo celosten razvoj 

otroka. Pomembno je poudariti povezanost gibalnega razvoja s telesnim, kognitivnim, 

čustvenim in socialnim razvojem otroka (Škof in Žvan, 2007).  

Za boljše razumevanje gibalnega razvoja nam je v pomoč nekaj osnovnih načel gibalnega 

razvoja (Kremžar in Petelin, 2001; Škof in Žvan, 2007). 

 Načelo vzajemnega delovanja, medsebojnega prepletanja: somerno, urejeno gibanje 

obeh strani telesa (parnost gibalnih organov) je omogočeno s harmoničnim 

delovanjem mišic upogibalk in iztegovalk. 

 Vrstni red razvojnih gibalnih stopenj: gibalne razvojne stopnje imajo svoje (vnaprej 

določeno) zaporedje, ki je povezano predvsem z razvojem centralnega živčnega 

sistema.  

 Načelo nepovratnosti, neobrnjenosti: za gibalni razvoj velja načelo nepovratnosti, 

vedno je usmerjen k pridobivanju in izpopolnjevanju gibalnega vedenja.  

 Razvojne smeri: gibalni razvoj poteka v točno določeni smeri. 

 Osnovne paradigme gibalnega razvoja: gibalni razvoj poteka v dveh smereh, od glave 

navzdol, kar imenujemo cefalokavdalna smer, in od središča telesa navzven –

proksimodistalna smer. Otrok najprej nadzira mišice glave, nato vratu in ramen, trupa 

ter nazadnje rok in nog, oziroma najprej kontrolira gibanje trupa, nato rok in na koncu 

zapestja in prstov. 

 Funkcionalna nesomernost: razvoj znotraj obeh možganskih hemisfer omogoči 

integracijo obeh telesnih polovic in posledično nastanek občutka skupnega pripadanja, 

kar je predpogoj za razvoj stranskosti. 

Človekovo gibanje lahko opredelimo z vidika razvoja gibalnih sposobnosti in spretnosti. 

Gibalne sposobnosti predstavljajo človekove naravne danosti, saj je njihov razvoj odvisen 

predvsem od nivoja delovanja nadzornih sistemov centralnega živčnega sistema (Žgur, 2011). 

Funkcionalni razvoj možganov je pogojen s spremembami števila celic in z mieliniziacijo 

(Malina idr., 2004 v Plevnik in Pišot, 2016). Razvoj možganskih hemisfer, režnjev oziroma 

posameznih področij in slojev poteka različno hitro. Po rojstvu obstajajo vsaj tri obdobja 

zorenja možganov, prvo obdobje se konča nekje med petnajstim in štiriindvajsetim mesecem 

in v njem skoraj vsa območja možganov dosežejo podobno raven zrelosti. Drugo obdobje se 

konča med šestim in osmim letom, ko se preoblikuje centralni korteks, v adolescenci pa 

obstajata še dve obdobji sprememb v zorenju cerebralnega korteksa (Malina idr., 2004, 

Rabinowitcz, 1986 in Thatcher idr., 1987 v Plevnik in Pišot, 2016). 

"Strukturalno zorenje posameznih možganskih območij in njihovih povezovalnih poti je 

osnova za uspešen razvoj spoznavnih, gibalnih in senzoričnih funkcij. Gladek pretok živčnih 

impulzov skozi možgane zagotavlja integracijo informacij med številnimi prostorsko ločenimi 

možganskimi območji, pri čemer je učinkovitost delovanja možganov in centralnega živčnega 

sistema odvisna predvsem od učinkovitosti povezav med omenjenimi območji." (Russel, 1990 

v Plevnik in Pišot, 2016, str. 27) 

V nadaljevanju po Škofu in Žvanu (2007) predstavljamo razvojni model gibalnega razvoja 

oziroma razvojno zaporedje, ki je vgrajeno v senzoričen sistem človeka.  

Nižja polja v shemi predstavljajo osnovo  za gibalni razvoj in gibalno obnašanje, višji deli 

modela pa predstavljajo gibalne oblike, ki jih človek razvije kasneje. Zaporedje je hierarhično, 

kasnejše zorenje je odvisno od zgodnjega zorenja: 
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GIBALNE SPRETNOSTI/DEJAVNOSTI 

GIBALNE SPOSOBNOSTI 

GIBALNI VZORCI 

GIBALNI ODZIVI 

FUNKCIJE KASNEJŠEGA DOZOREVANJA 

VIDNO, SLUŠNO 

FUNKCIJE ZGODNJEGA DOZOREVANJA 

RAVNOTEŽJE, DOTIK, GLOBINSKA ZAZNAVA 

REFLEKSI – GIBANJE ZA OBSTOJ 

PRIROJENE ŽIVČNE SPOSOBNOSTI 

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

Gibalni razvoj je povezan s kronološko starostjo, ni pa od nje odvisen. V različnih obdobjih 

lahko opazimo določeno vrsto značilnega gibalnega vedenja, ki velja za večino otrok. 

Obdobja imenujemo tudi razvojne stopnje (Plevnik in Pišot, 2016). 

Otrok se giblje že v predporodni dobi, njegovi prvi gibi so naključni, nehoteni in izvedeni 

brez možganskega nadzora (Videmšek in Jovan, 2002).  

Po rojstvu lahko gibalni razvoj človeka ločimo v več faz, znotraj katerih obstajajo različne 

stopnje (Gallahue idr., 2012; Pišot in Planinšec, 2005; Škof in Žvan, 2007).  

 Refleksna gibalna faza: začne se že v gestacijski dobi (v času nosečnosti) in se 

nadaljuje do približno šestega meseca otrokove starosti. Gibi novorojenčka so v tem 

obdobju pod nadzorom nižjih možganskih centrov na subkortikalni (nezavedni) ravni. 

Novorojenčkovi gibi so nekoordinirani, brezciljni, refleksni. Z razvojem možganske 

skorje refleksi inhibirajo. Izgubljajo se različno hitro, vendar naj bi se pri intaktnem 

centralnem živčnem sistemu izgubili do približno šestega meseca starosti.  

 Začetna zavestna gibalna (rudimentalna) stopnja: v obdobju prvih dveh let življenja 

poteka postopno vzpostavljanje zavestnega nadzora gibanja. Nadzor prevzemajo višji 

možganski centri. Otrok vzpostavlja nadzor nad telesom in kasneje nad gibanjem: od 

dvigovanja glave, prijemanja predmetov, opiranja na roke, plazenja, do postavljanja na 

noge in do prvih korakov pri približno enem letu. V tem obdobju pride do 

pospešenega razvoja kognitivnih sposobnosti in izboljšanja ravnotežja, kar pospeši 

razvoj različnih enostavnejših gibalnih vzorcev (hoja in kasneje tek). V tej stopnji naj 

omenimo tri faze (stabilnostna, lokomotorna in manipulativna), preko katerih se otrok 

razvija. Venomer se zoperstavlja sili težnosti, kar mu omogoča pokončno držo in 

samostojno gibanje (lokomocijo) ter raziskovanje okolice z manipulativnimi  gibi 

(nošenje, potiskanje, premikanje …). 

 Temeljna gibalna stopnja: traja od drugega do sedmega leta starosti. Otrokovo gibanje 

postaja vse bolj usklajeno in učinkovito. Pri raziskovanju okolice sprva izvaja 

stabilnostna, lokomotorna in manipulativna gibanja ločeno, kasneje jih prične 
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povezovati med seboj. Otrok preizkuša svoje gibalne sposobnosti, pri razvoju gibalnih 

sposobnosti v tem obdobju imata veliko vlogo genetika in spodbudno okolje 

(možnosti gibanja, motivacija). Ravnotežje postaja z vsako dejavnostjo vse boljše. 

Gibanje postaja vse bolj koordinirano in ritmično. V temeljni gibalni stopnji poznamo 

tri podstopnje: začetna (nekateri gibi so še odvečni in neusklajeni, čeprav je prisotno 

ciljno usmerjeno gibanje), osnovna (motorična kontrola je nekoliko boljša, usklajenost 

gibov je na višji stopnji) in zrela (naprednejši otroci so že sposobni izvajati različna 

manj zahtevna sestavljena gibanja – obvladajo enostavne gibalne spretnosti). 

 Stopnja specializacije gibanja: ali športna gibalna faza traja od sedmega leta otrokove 

starosti dalje. V tem obdobju otrok kompleksno povezuje osvojene gibalne spretnosti 

v nadzirana, hitra, natančna in uporabna gibanja. Gibanje postaja orodje, ki ga otrok 

uporablja v vsakodnevnem življenju, v rekreaciji ali v izbrani športni dejavnosti. 

 

2.2.1 Senzorni razvoj  

 

Čutila, oziroma receptorji v čutilih omogočajo zaznavanje okolja. Prek povezav z živčevjem 

posredujejo fizikalne lastnosti in razmere v okolju. Sporočila čutil nato potujejo po 

senzoričnih živcih in progah v možgane. Možgani analizirajo in prepoznavajo sporočila in 

odgovore pošiljajo po eferentnih progah in živcih v organe. Tako receptorji omogočajo 

različne čute. Senzorne in gibalne procese je med seboj težko ločiti, saj so med seboj 

prepleteni in odvisni drug od drugega, zato za opis gibalnega razvoja pogosto uporabimo tudi 

pojem senzorično-gibalna integracija (Plevnik in Pišot, 2016).  

Senzorna integracija predstavlja osnovo za učenje in vedenje. Ob rojstvu so dozoreli trije 

senzorični sistemi: ravnotežje (vestibularni), dotik (taktilni) in globinsko občutenje 

(proprioceptivni) (Škof in Žvan, 2007), ki se pričnejo razvijati že pred rojstvom. Povezujejo 

se med seboj in se hkrati povezujejo tudi z ostalimi senzornimi sistemi (Markovič, Majcenič 

in Penko, 2014). 

Za uravnotežen razvoj otroka je zelo pomembna senzorna integracija, saj kot "nevrofiziološki 

proces organizira senzorne informacije iz telesa in okolja ter nam omogoča, da učinkovito 

uporabljamo svoje telo v okolju" (Bundy idr., 2002 v Markovič idr., 2014).  

Razvoj vsakega od teh sistemov ima svoje lastno zaporedje in časovni potek dogodkov, ki so 

nujno potrebni v procesu ustvarjanja osnovne zgradbe posameznega sistema. Večji del 

razvoja senzoričnih sistemov poteka v drugi polovici fetalnega življenja (od 22. do 40. tedna) 

ter v prvih mesecih po rojstvu (Graven in Browne, 2008 v Groleger Sršen in Korelc, 2012).  

Vestibularno čutilo omogoča ravnotežje, usklajeno gibanje glave in oči, sočasno uporabo 

obeh strani telesa, občutek o hitrosti in smeri gibanja ter omogoča vzpostavljanje in 

vzdrževanje pokončne drže nasproti sile gravitacije. Proprioceptivni sistem  sporoča senzorne 

informacije o položaju lastnega telesa ter o položaju telesa v prostoru. Integracija 

vestibularnega in proprioceptivnega nivoja omogoča otroku kontrolo nad gibanjem oči. 

Pomembna je pri osredotočenju pogleda na predmet in pri spremljanju predmeta v gibanju. 

Okvara vestibularnega sistema je lahko vzrok za moteno predelavo vidnih dražljajev, kar pa 

lahko povzroča različne motnje učenja. Proprioceptivni sistem težko ločimo od taktilnega, saj 

rahel dotik nagovori le taktilni sistem, medtem ko malo močnejši dotik vzburi proprioceptivni 

sistem. Neučinkovit pretok zaznav in neustrezna predelava zaznavnih dražljajev se lahko kaže 

kot prevelika ali premajhna občutljivost na dražljaje iz okolja in/ali lastnega telesa, previsoka 

ali prenizka stopnja vzburjenosti, kot težave gibanja in drže, koordinacije, težave s fino 
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motoriko, težave pri organizaciji vedenja, težave pri načrtovanju in izvajanju vsakodnevnih 

aktivnosti, težave v razvoju govora in jezika, težave v socialnih odnosih in težave pri učenju. 

V vsakodnevnem življenju je pri otrocih z motnjami senzorne integracije opaziti nenehno 

gibanje in nemirnost ter pogosto zaletavanje v predmete ali osebe (Čigon, Kranjc in Vidmar, 

2011; Kremžar in Petelin, 2001; Markovič idr., 2014). 

Pri otroku s posebnimi potrebami (predvsem v predšolskem obdobju) moramo posvetiti 

veliko več truda in pozornosti prav razvoju senzoričnih sposobnosti, saj so pogosto zaradi 

upočasnjenega zorenja prikrajšani za prepotrebne izkušnje (Kraljič, 2001 v Karpljuk idr., 

2013).   

 

2.2.2 Razvoj gibalnih sposobnosti 

 

Zelo pomemben del gibalnega razvoja je razvoj gibalnih sposobnosti (Plevnik in Pišot, 2016). 

Gibalne sposobnosti so del splošnega človekovega gibalnega sistema in so rezultat skladnega 

in koordiniranega delovanja centralno živčnega sistema (Gallahue, 2010 v Žgur, 2017). 

Stopnja razvitosti gibalnih sposobnosti je pri različnih ljudeh na različni ravni, kar v največji 

meri povzroča individualne razlike v gibalni učinkovitosti posameznika. Gibalne sposobnosti 

so, kot tudi druge človekove sposobnosti, v določeni meri prirojene, v določeni meri pa tudi 

pridobljene. Možnosti razvoja gibalnih sposobnosti so različne, saj niso vse prirojene v enaki 

meri (Pistotnik, 2011), vendar pa lahko določeno temeljno stopnjo razvitosti presežemo le z 

gibalnim učenjem (Žgur, 2011). Razvoj gibalnih sposobnosti v daljšem obdobju poteka 

kontinuirano, čeprav so značilna tudi občasna obdobja stagnacij in upadanja (Pišot in 

Planinšec, 2005). 

Temeljnim gibalnim sposobnostim sta nadrejeni dve sekundarni gibalni sposobnosti, in sicer: 

 sposobnost za regulacijo energije, ki omogoča optimalen izkoristek energijskih 

potencialov pri izvedbi gibanja. Nadrejena je predvsem moči in hitrosti in 

 sposobnost za regulacijo gibanja, ki je odgovorna za oblikovanje, uresničevanje in 

nadziranje izvedbe gibalnih nalog v prostoru in času. Nadrejena je koordinaciji, 

preciznosti in ravnotežju (Pistotnik, 2003). 

Ločimo šest primarnih gibalnih sposobnosti: moč, koordinacija, hitrost, preciznost, gibljivost 

in ravnotežje (Pistotnik idr., 2002; Pistotnik, 2009; Pistotnik, 2011; Videmšek in Jovan, 

2002). 

 Moč 

Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. 

Predstavlja osnovno gibalno sposobnost, saj se lahko aktivno gibanje človeka v prostoru 

izvede le ob uporabi sile njegovih mišic. Delimo jo na tri pojavne oblike: eksplozivno 

(sposobnost za maksimalni začetni pospešek telesa v prostoru), repetativno (sposobnost za 

dlje časa trajajočo dejavnost, ki poteka na osnovi izmeničnega krčenja in sproščanja mišic) in 

statično (sposobnost za dolgotrajno napenjanje mišic pri zadrževanju položaja pod 

obremenitvijo) moč. 
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Moč ima nizek koeficient dednosti (0,50), kar pomeni, da je gibalno sposobnost moč z 

gibalno vadbo mogoče izboljšati za približno 50 % (realna izboljšava je odvisna od pojavne 

oblike in drugih dejavnikov). 

Moč je povezana z drugimi gibalnimi sposobnostmi. Razvoj moči omogoča boljši nadzor nad 

gibalno aktivnostjo, ki se odrazi tudi pri koordinaciji, preciznosti in ravnotežju. 

 Koordinacija 

Koordinacija je sestavljena temeljna gibalna sposobnost, ki je odgovorna za učinkovito 

oblikovanje in izvajanje kompleksnih gibalnih nalog. Posameznik pri načrtovanju gibalnega 

programa in njegovem uresničevanju učinkovito usklajuje časovne in prostorske elemente 

gibanja.  

Koordinirano gibanje se kaže pri pravilnosti (natančnosti oziroma ustreznosti), pravočasnosti 

(ustrezno zaporedje gibov), racionalnosti (ni odvečnih gibov), izvirnosti (fleksibilnost, 

prilagajanje gibov spremenjenim zahtevam), stabilnost (zanesljivost izvedbe pri ponovitvah) 

izvedbe gibov. 

Koordinacija je bolj kot katerakoli druga gibalna sposobnost, odvisna od učinkovitega 

delovanja centralno živčnega sistema. Koeficient dednosti koordinacije še ni natančno 

ugotovljen, po predvidevanjih naj bi se gibal okoli 0,80, kar pomeni, da jo je mogoče 

izboljšati v približno 20 %-ih. 

Koordinacija je v veliki meri povezana z nivojem razvitosti vseh ostalih gibalnih sposobnosti. 

Manifestacija koordinacije je povezana tudi z razvojem ravnotežja, saj je le-to odvisno od 

usklajene izvedbe korekcijskih gibov. 

 Hitrost 

Hitrost je gibalna sposobnost, ki je odgovorna za izvedbo gibanja z največjo frekvenco ali v 

najkrajšem možnem času. Izrazi se predvsem pri premagovanju kratkih razdalj s cikličnim 

gibanjem (tek, plavanje, kolesarjenje …) in v gibalnih nalogah, ki zahtevajo izvedbo 

posameznega giba v najkrajšem možnem času. 

Hitrost je v primerjavi z ostalimi gibalnimi sposobnostmi v največji meri odvisna od dednih 

lastnosti, saj njen koeficient znaša preko 0,90. S treningom se lahko razvije le še 10%-ni 

delež. 

Razvoj hitrosti je odvisen od nivoja razvitosti ostalih primarnih gibalnih sposobnosti, na 

energijskem področju od moči (eksplozivna moč), na informacijskem področju pa od 

gibljivosti in koordinacije. 

 Preciznost/natančnost 

Preciznost je gibalna sposobnost, ki vključuje določitev ustrezne smeri in sile za usmeritev 

telesa ali predmeta proti želenemu cilju. Pomembna je pri igrah, dejavnostih in aktivnostih, 

kjer je treba natančno zadeti cilj, ali tam, kjer se je treba gibati natančno v določeni smeri 

(npr. smučanje, padalstvo). 

Manifestacija preciznosti je odvisna od utrujenosti in od emocionalnega stanja človeka, zato 

lahko rezultati zelo nihajo. Zaradi slabšanja temeljnih gibalnih sposobnosti in funkcionalnih 
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sposobnosti preciznost s starostjo upada, vendar se jo lahko z ustrezno vadbo vzdržuje še v 

pozna leta. 

Delež prirojenosti je pri gibalni sposobnosti preciznosti enak kot pri koordinaciji, to je 0,80. 

 Gibljivost 

Gibljivost je gibalna sposobnost, ki je odgovorna za izvajanje velikih razponov gibov v 

sklepih in sklepnih sistemih posameznika.  

Primerna stopnja gibljivosti je pomembna za človekovo splošno dobro počutje (ohranjanje 

delovne sposobnosti, manj bolečin v križu, večja psihična umirjenost), za kakovost gibalne 

izraznosti človeka (lahkotni in skladni gibi), predstavlja pa tudi pomemben dejavnik pri  

izvajanju vseh športnih aktivnosti (estetski športi, športna gimnastika, umetnostno drsanje, 

ples …), in za opravljanje najpreprostejših vsakodnevnih opravil (npr. zavezovanje čevljev), 

ter znatno zmanjšuje možnost poškodb. 

Koeficient dednosti pri gibljivosti znaša 0,50, kar pomeni, da lahko na razvoj gibljivosti z 

gibalno aktivnostjo vplivamo v kar relativno velikem obsegu.  

 Vzdržljivost (kot funkcionalna sposobnost) 

Nekateri vzdržljivost uvrščajo med temeljne gibalne sposobnosti, čeprav je bolj pogojena z 

delovanjem srčno-žilnega in dihalnega sistema in je tako obravnavana bolj kot funkcionalna 

sposobnost (Vidovič idr.,  2003). 

"Vzdržljivost je sposobnost izvajanja dlje časa trajajočih gibalnih nalog z enako 

učinkovitostjo. Vzdržljivost je torej sposobnost, ki precej zmanjša stanje utrujenosti." 

(Videmšek in Jovan, 2002, str. 38).  

 Ravnotežje  

Gibalna sposobnost ravnotežje je sposobnost ohranjanja stabilnega položaja v mirovanju 

(statično ravnotežje) in v gibanju (dinamično ravnotežje). Za ohranjanje ravnotežja so 

potrebni hitri kompenzacijski (dopolnilni, nadomestni) gibi, ki so oblikovani sorazmerno z 

odkloni telesa v stabilnem položaju. Ravnotežje lahko opredelimo tudi kot sposobnost 

natančne določitve smeri in intenzivnosti kompenzacijskih gibov, s katero posameznik 

ohranja ali vzpostavlja stabilen položaj telesa v prostoru. 

Ravnotežje je gibalna sposobnost, ki je tako kot preciznost slabše raziskana. Ker so meritve 

ravnotežja nezanesljive in o strukturi ravnotežja ni dovolj informacij, je koeficient prirojenosti 

neznan. 

Manifestacija ravnotežja je pod velikim vplivom treninga, zato se z večjo količino tudi 

izboljšuje, a se po prenehanju treninga hitro povrne na nižji nivo, vendar ne na osnovnega. 

Ravnotežje natančneje opisujemo v naslednjih poglavjih. 
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2.2.3 Gibalni razvoj otrok z motnjo v duševnem razvoju 

 

Gibanje ima velik pomen v življenju slehernega človeka. Gibalni razvoj poteka vzporedno z 

intelektualnim, socialnim in čustvenim razvojem. Otrok se uči ob gibanju, saj mu gibanje 

omogoča sprejemanje novih izkušenj, preko katerih spoznava nove zakonitosti. Prvo otrokovo 

učenje je učenje gibanja, zato smo ob morebitnem upočasnjenem gibalnem razvoju takoj 

pozorni tudi na kognitivni razvoj.  

Gibalni razvoj je temelj za razvoj na vseh področjih otrok z MDR, saj predstavlja način in 

pogoj za razvoj stikov z okolico, zaznavanje lastnega telesa, samozavedanje in 

samopotrjevanje. Gibanje, oziroma gibalne dejavnosti so lahko tudi sredstvo za pridobivanje 

najrazličnejših vsebin, tudi šolskega znanja. Kadar učenje povežemo z gibanjem dosežemo 

hitrejše in bolj učinkovito učenje (Urenjek v Frostig, 1989).  

Otroci s posebnimi potrebami, še zlasti otroci z MDR, so ob vstopu v šolo na bistveno nižji 

funkcionalni razvojno-gibalni stopnji. Otrok, ki ob vstopu v šolo težko kontrolira glavo in 

roke (Žgur, 2011) in ima večje težave z vzdrževanjem ravnotežja pri sedenju, težje sledi 

zahtevam pouka in počasneje usvaja šolska znanja. 

Razvojni zaostanek se pri majhnih otrocih običajno pokaže kot: 

 nezmožnost oziroma pomanjkljiva izvedba gibalne ali druge razvojne funkcije, 

 daljše časovno zadrževanje na nižji razvojni funkciji, 

 pojavljanje in vztrajanje manj zrelih oblik funkcioniranja,   

 upočasnjeno napredovanje na višji hierarhični nivo, 

 pojavljanje več "kompenzatornih" ali drugače nadomestnih oblik funkcioniranja 

(Žgur, 2017). 

Nivo gibalnih sposobnosti otrok z MDR je odvisen od stopnje duševne motnje; večja je 

motnja v duševnem razvoju, več težav ima posameznik na gibalnem področju (Filipčič, Strel 

in Rogelj, 2004). 

E. Žgur (2012) navaja, da je pri otrocih z MDR pogosto razvito pomanjkljivo in nedovršeno 

gibanje, ki se izraža s skromnim ritmom in nezadovoljivo koordinacijo. Razloge za motnje v 

delovanju gibalnega sistema in njegovih podsistemov pripisuje nepravilnemu razvoju 

možganov. Lažje motnje v delovanju centralnega živčnega sistema določajo okornost, 

nedovršenost in nespretnost gibanja, medtem ko so obširnejše motnje delovanja centralnega 

živčnega sistema odgovorne za izrazitejše in kompleksnejše težave pri gibanju.  

Pri gibalnem razvoju otrok z MDR je treba še posebej poudariti individualnost v razvoju, saj 

ne moremo z gotovostjo trditi, kdaj je otrok dosegel najvišjo možno stopnjo in ne bo več 

napredoval. Zaostajanje v pojavu določenih razvojnih zakonitosti je lahko odraz dedne 

zasnove in okolja, ki je značilno samo za določenega posameznika. Določeno vedenje se 

lahko pojavi kasneje, brez večjih posledic (Žgur, 2012), zato nikoli ne moremo trditi, da ne bo 

več napredoval.  

Za otroke z MDR je značilno, da za usvojitev določene stopnje potrebujejo več časa, več vaje 

in več spodbud. Za avtomatizacijo giba potrebujejo več vaj utrjevanja ob različnih 

priložnostih in nekaj tisoč ponovitev, kar pa še ne zagotavlja, da ga dosežejo vsi otroci z 

MDR (Vidovič idr., 2003). Nekatere osebe z več primanjkljaji uporabljajo gibalne 

sposobnosti, razvite v začetni stopnji temeljne gibalne faze, vse življenje in ne razvijejo 
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zahtevnejših, specializiranih oblik gibanja (Žgur, 2012), ki so nujne za uspešno izvajanje 

različnih nalog v vsakodnevnem življenju.  

Pri razvoju gibalnih spretnosti ima ključno vlogo zorenje organizma, vplivi okolja imajo pri 

tem le manjšo, obrobno vlogo. Vendar je ob tem vseeno treba poudariti pomen primerne 

gibalne vadbe, ki s spodbujanjem gibalnega razvoja vpliva na pridobivanje gibalnih izkušenj 

in posledično na čas doseganja posamezne gibalne stopnje. Vaje morajo biti oblikovane v 

skladu z otrokovo psihofizično zrelostjo, saj v nasprotnem primeru lahko dosežemo negativne 

rezultate na področju gibalnega razvoja, ki se lahko odraža tudi v obliki zmanjšanega 

samozaupanja (Vidovič idr., 2003).  

 

2.2.4 Gibalna vadba za razvijanje gibalnih sposobnosti otrok z motnjo v duševnem 

razvoju 

 

Tuje študije (Winnick, 2011; Kosma, Cardinal in Rintala, 2002; Protić Gava in Uskoković, 

2016) dokazujejo, da imajo otroci z MDR slabše razvite gibalne sposobnosti kot njihovi 

vrstniki z značilnim razvojem. Otroci z MDR imajo slabo zavedanje lastnega telesa in 

pogosto dvomijo v svoje gibalne sposobnosti, kar se lahko posledično odraža tudi v slabši 

socialni integraciji.  

Čeprav ima razvoj senzoričnega sistema, možganov in centralnega živčnega sistema primarno 

vlogo v otrokovem gibalnem razvoju, je izjemno pomembno tudi okolje, v katerem otrok 

odrašča (Plevnik in Pišot, 2016). Otroke je treba spodbujati k raznovrstnim gibalnim 

dejavnostim, s katerimi bodo lahko razvijali gibalne ter druge sposobnosti in lastnosti. Prav 

tako je gibalna aktivnost ključnega pomena za rast in razvoj otroka, za izboljševanje zdravja, 

ki se v obdobju odraslosti odraža v manjši stopnji obolevnosti (Protić Gava idr., 2016).  

Z rojstvom določeno stopnjo razvitosti gibalnih sposobnosti je mogoče preseči z usmerjeno 

gibalno vadbo. Skoraj vse gibalne sposobnosti (le gibljivost samo v izjemnih primerih) lahko 

razvijamo z uporabo naravnih oblik gibanja, vendar je pri taki vadbi treba upoštevati 

metodična načela razvoja (Pistotnik idr., 2002). 

Razvitost posameznih gibalnih sposobnosti je pri otrocih z MDR zelo različna, saj ima lahko 

otrok poleg motenj v duševnem razvoju še druge pridružene motnje ali različne zdravstvene 

težave, za katere velja posebna pozornost pri oblikovanju in izvajanju gibalne vadbe. Lačen 

(2001) pravi, da skorajda ni osebe z MDR, ki se v skladu s svojimi sposobnosti in ob primerni 

spodbudi okolja ne bi mogla vključevati v vadbo za namen razvijanja gibalnih sposobnosti, v 

rekreacijo ali šport. Čuk (2011) navaja, da je razvoj gibalnih sposobnosti nadgradnja zrelosti 

centralnega živčnega sistema, za kar je v osnovi potrebna osebna aktivnost in gibalno učenje. 

Vsako človeško bitje v procesu razvoja in rasti prehodi isto pot od refleksnih oblik gibanja do 

rudimentalnih in fundamentalnih oblik gibanja (Enoka, 2002 v Žgur, 2017). Za dosego in 

prehod na višjo, zahtevnejšo fazo je potrebno obvladovanje in integracija nižje razvojne faze. 

Vsaka izmed faz ima svoj urnik pojavljanja, zato lahko zadrževanje na nižji gibalni fazi 

napoveduje pojav razvojnega zaostanka (Žgur, 2017).  

V predšolskem obdobju, oziroma v obdobju malega otroka se najpogosteje kažejo morebitne 

razvojne drugačnosti prav na gibalnem področju, saj so na tem področju najhitreje in najlažje 

opazne. Nekatera razvojna odstopanja v tem obdobju lahko resda izzvenijo sama od sebe, 

vendar pa lahko marsikateri primanjkljaj v tem obdobju že z minimalno pomočjo omilimo ali 
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celo odpravimo brez trajnih posledic. Pomen zgodnje obravnave je v tem obdobju ključen ali 

skoraj odločilen, saj določa nadaljnji potek otrokovega razvoja (prav tam).  

Gibalno vadbo za otroke z MDR je treba oblikovati tako, da spodbuja enakovredno razvijanje 

vseh sposobnosti, pri tem pa moramo posebno pozornost nameniti vključevanju preprostih 

gibalnih nalog, ki so prilagojene njihovim zmožnostim in sposobnostim, saj ti otroci hitro 

obupajo. Otroci z MDR potrebujejo več spodbud, ker ne zaupajo v svoje sposobnosti in v svoj 

uspeh (Frostig, 1989). 

Prav tako večina otrok z MDR pri vadbi potrebuje individualna navodila, večkraten prikaz in 

dodatno pomoč učitelja (Markun Puhan idr., 2009) z zagotavljanjem velikega števila 

ponovitev skozi različne gibalne izkušnje.  

Pri načrtovanju in izvajanju gibalne vadbe za otroke z MDR moramo biti posebej pozorni tudi 

na elemente, ki zagotavljajo prijetno, sproščeno in uspešno doživljanje dejavnosti (Vute, 

1999), zato je priporočljivo vajo razčleniti na majhne korake in tako otroku omogočiti, da 

vajo uspešno opravi in tako doživlja uspeh za uspehom (Frostig, 1989). 

Za oblikovanje ustrezne gibalne vadbe otrok z MDR B. Kremžar (1992) priporoča: 

 omogočanje pridobivanja novih gibalnih vzorcev v različnih pogojih, 

 oblikovanje privlačnih gibalnih dejavnosti, ki učenca motivirajo za sodelovanje, 

 upoštevanje učenčevih želja, vzpostavitev prijetnega in zaupljivega vzdušja, 

 omogočanje preizkušanja različnih gibalnih dejavnosti v novem okolju, 

 upoštevanje individualnih zmožnosti in posebnosti učenca, 

 vzpostavitev varnosti pri izvajanju vadbe na telovadnem orodju, 

 spodbujanje sprostitvenih gibalnih aktivnosti za vse vključene učence, 

 spodbujanje in upoštevanje najmanjšega uspeha učencev, 

 krepitev doživljanja uspeha pri dejavnostih, ki jih obvladuje, 

 izogibanje poudarjanju storilnosti in tekmovalnosti med učenci, 

 oblikovanje gibalnih dejavnosti z reševanjem določenega problema, 

 oblikovanje prilagojenih gibalnih vadb učenčevemu individualnemu razvoju, 

 upoštevanje posebnosti učencev (zdravstveno stanje), 

 omogočanje časa in prostora za avtomatizacijo in uporabo pridobljenega znanja v 

različnih okoliščinah, 

 omogočanje velikega števila ponovitev, izogibanje čakanja v vrsti, 

 oblikovanje gibalne vadbe za umirjanje (za nemirne učence) in ponujanje priložnosti 

za samodokazovanje (za manj pogumne učence), 

 za podajanje navodil ne uporabljamo samo verbalnih navodil, temveč tudi 

demonstracijo, 

 spodbujanje sodelovanja pri skupinskih igrah 

 ter navajanje na sprejemanje morebitnih neuspehov. 

Primerno vodena specialno-pedagoška in terapevtska obravnava spodbudno učinkuje ne samo 

na razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti, temveč tudi na številne kognitivne procese, ki so 

potrebni za usvajanje šolskih znanj (Žgur, 2017).  
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2.3 Ravnotežje 

 

Ravnotežnostni vtisi se obdelajo prek vestibularnih jeder v možganskem deblu in malih 

možganih. Vestibularna jedra se pričnejo razvijati devet tednov po oploditvi in pričnejo 

delovati deseti do dvanajsti teden gestacijske starosti. Vestibularni sistem je v petem mesecu 

nosečnosti že dobro razvit in morfološko zrel prej kot taktilnost. V drugem mesecu dojenček 

že dviguje glavo in skuša ohranjati oči in glavo v mirovanju, saj le tako lahko vidi in opazuje 

predmete. Obvladovanje življenjskega prostora je povezano z ravnotežjem, saj uravnava 

celoten zaznavno-gibalni razvoj (Kremžar in Petelin, 2001) in se kot gibalni avtomatizem 

običajno izoblikuje v prvih letih življenja. Ravnotežje omogoča pokončno hojo (Pistotnik idr., 

2002).  

Znano je, da je razvoj ravnotežja v zgodnjem otroštvu v primerjavi z nekaterimi drugimi 

gibalnimi sposobnostmi (na primer hitrosti in koordinacije) nekoliko počasnejši (Malina idr., 

2004 in Thomas in French, 1985 v Plevnik in Pišot, 2016). Otrok se nauči sedeti pri šestih 

mesecih, če ima primerno vzpostavljene živčno-mišične poti, kar omogoča nadzor nad držo in 

sprotno popravljanje položaja telesa, dovolj široko oporo in dovolj moči za vzdrževanje 

položaja. Dvig na obe nogi otroku otežuje pogoje vzdrževanja ravnotežja; zmanjša se 

podporna ploskev ter zviša težišče telesa (Novak idr., 2008). Kritično obdobje za razvoj 

ravnotežja je med tretjim in sedmim letom otrokove starosti (Ride idr., 1996), medtem ko naj 

bi njegov razvoj nenehno spodbujali do pubertete (Kremžar in Petelin, 2001), saj se razvoj 

vestibularnega sistema zaključi okrog 15. leta (Videmšek in Pišot, 2007).  

Pistotnik s sodelavci (2002) ravnotežje opredeli kot sposobnost ohranjanja ali vzpostavljanja 

stabilnega položaja telesa v prostoru, skrbi za držo telesa v mirovanju in med gibanjem, čigar 

delovanje je odvisno predvsem od dobrega delovanja mnogih čutil, ki nenehno posredujejo 

sprejete informacije iz okolja in iz telesa v zbirni center, v male možgane. Šarabon (2007) 

navaja, da se v možganih in hrbtenjači na osnovi procesiranja sprejetih senzoričnih signalov 

oblikuje slika o položaju in gibanju delov telesa, kar predstavlja temelj za refleksne, kot tudi 

za zavestne gibalne dejavnosti (Pistotnik idr., 2002). 

"Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih, torej dopolnilnih oziroma 

nadomestnih gibov, ki so sorazmerni z odkloni telesa v stabilnem položaju, kadar se ta ruši. 

Vložena sila, ki je za to potrebna, mora biti sorazmerna sili, ki je izzvala odklone telesa od 

stabilnega položaja, ker se v nasprotnem primeru ravnotežni položaj lahko ruši v drugo smer. 

Glede na to bi lahko ravnotežje opredelili tudi kot sposobnost za natančno določitev smeri in 

intenzivnosti kompenzacijskih gibov, s katerimi se ohranja ali vzpostavlja stabilen položaj 

telesa v prostoru." (Pistotnik, 2011, str. 112). 

"Težišče človeka, ki stoji (vertikalen položaj telesa, kjer je teža enakomerno porazdeljena na 

obe nogi), stalno oscilira (niha – minimalni odkloni od vertikale) zaradi vplivov sile 

gravitacije na njegovo telo. Zaradi tega se morajo nenehno in hitro oblikovati ustrezni 

kompenzacijski programi, s katerimi se ohranja stabilen položaj. Zgleda, kot da bi človek za 

trenutek izgubil ravnotežje in ga v naslednjem trenutku zopet vzpostavil (kompenzacijski 

programi se sprožajo samodejno)." (Pistotnik, 2011, str. 112). Človek naj bi v mirovanju 

nevede uravnaval svoj položaj telesa kar osemdesetkrat v minuti (Vidovič idr., 2003). 

Ravnotežje je izredno občutljivo, saj se vsaka najmanjša motnja delovanja centralnega 

živčnega sistema odraža v motenem ravnotežju, zato je lahko važen faktor za ugotavljanje 

gibalnega razvoja (Kremžar, 1978). Gibalni razvoj je namreč lahko v predšolskem obdobju 

eden od prvih znakov razvojnega zaostajanja (Žgur, 2017). 
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Ravnotežje daje čut za začetek in konec gibanja, omogoča premočrtno gibanje in gibanje v 

krogu ter orientacijo v prostoru (Kiphard v Kremžar, 1978). 

Sposobnost ohranjanja oziroma vzpostavljanja ravnotežnega položaja pride bolj do izraza, 

kadar se gibljemo na zmanjšani podporni ploskvi, po zaključku rotacijskih gibanj (zaradi 

motenj v delovanju vestibularnega aparata) (Pistotnik idr. 2002) ali ko na telo delujejo 

zunanje sile v obliki potiska, vleka, odriva (Kremžar in Petelin, 2001). Avtorja omenjata tri 

načine držnih in ravnotežnostnih odzivov, ki so pri otrocih z učnimi težavami slabše razviti: 

 gibanja za uravnoteženje pokončnosti uravnavajo deli možganskega debla. Integracija 

proprioceptivnih in vestibularnih občutenj se odraža v sposobnosti ohranjanja stabilne 

drže pri sedenju za mizo. Če teh občutenj ni dovolj, ima otrok pogosto togo držo in se 

giblje le z glavo, saj bi v nasprotnem primeru lahko izgubil ravnotežje in padel s stola.  

 sočasna krčenja mišičnih skupin so pri otrocih z motnjami ravnotežja slabo 

izoblikovana. Mišice se na eni telesni strani nekoliko kasneje krčijo kot na drugi strani 

telesa. Težave so opazne predvsem pri plavanju, ko plavalca vleče v eno stran. 

 podporni vzgibi, ki se oblikujejo pod vplivom vestibularnih in proprioceptivnih 

dražljajev in tako varujejo telo pred padci. Navadno se otroci do petega leta privadijo 

na padce, medtem ko so padci in poškodbe pri otrocih s slabo zaznavno-gibalno 

organizacijo telesa in slabšim občutenjem težnosti pogostejši. 

Nekateri ravnotežje uvrščajo celo med pojavne oblike koordinacije, saj se mora v korekcijskih 

gibalnih programih uporabiti natančno regulacijo gibanja, ki zahteva: 

 pravilnost (natančnost oz. ustreznost izvedbe gibov), 

 pravočasnost (časovna usklajenost gibov – ustrezno zaporedje gibov), 

 racionalnost (ekonomičnost izvedbe gibov), 

 izvirnost (samoiniciativnost v prilagajanju gibanja različnih zahtevam), 

 stabilnost (zanesljivost; identičnost izvedbe v ponavljanjih – stalnost) (Pistotnik, 

2012). 

Temu pritrjujejo tudi drugi avtorji (Novak idr., 2008), ki navajajo, da je sposobnost statičnega 

in dinamičnega ravnotežja močno povezana z močjo in usklajenostjo (koordinacijo) gibanja. 

 

2.3.1 Dejavniki, ki pogojujejo ravnotežje 

 

Za vzpostavljanje oziroma vzdrževanje ravnotežja je potrebna aferentna sinteza informacij iz 

eksteroreceptorjev, ki sprejemajo informacije iz okolja in interoreceptorjev, ki sprejemajo 

informacije iz lastnega telesa ter zaporedna obdelava sprejetih informacij v ravnotežnem 

centru v malih možganih, kjer se glede na porušen stabilen položaj telesa oblikuje ustrezen 

gibalni odgovor, ki se nato izrazi preko efektorskega aparata, torej mišic (Pistotnik, 2011).  

Na ravnotežje vpliva tudi starost, saj ravnotežni sistem pri zelo mladih osebah še ni dozorel, 

pri starejših osebah pa je opaziti slabšanje ravnotežja (Rugelj, 2012). 

Dejavniki, ki pogojujejo ravnotežje, so (Pistotnik, 2003; Pistotnik, 2011): 

 center za ravnotežje 
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V centru za ravnotežje, ki se nahaja v malih možganih se na osnovi sprejema informacij iz 

receptorjev (vidni, slušni, taktilni, tetivni in mišični) in na osnovi aferentne sinteze oblikujejo 

gibalni programi za aktiviranje refleksnih regulacijskih mehanizmov, ki dajejo ustrezne 

odgovore glede na odklone telesa v mejah podporne ploskve. Na osnovi stalne in sprotne 

obdelave sprejetih podatkov (smer in jakost odklona) se oblikujejo korekcijski programi, ki 

vsebujejo popravke v gibanju. 

 ravnotežni organ 

Ravnotežni organ ali vestibularni aparat se nahaja v srednjem ušesu in je pomemben 

predvsem za ohranjanje ravnotežnega položaja. Sestavljajo ga trije polkrožni kanali 

(semicirkularni kanali), ki so postavljeni v treh ravninah: frontalni, sagitalni in horizontalni. V 

kanalih se nahajajo s tekočino (endolimfo) oblite čutne dlačice (receptorji), ki ob premikanju 

glave reagirajo na pretakanje tekočine. Vzburkanost (kroženje) tekočine in vzburjenost čutnih 

dlačic oteži nemoteno premočrtno gibanje (za kar skrbi ravnotežni organ) in zato ravnotežni 

organ v center za ravnotežje pošlje napačne informacije o stanju telesa. Vse skupaj se lahko 

izrazi v obliki težav z ravnotežjem. 

 kinestetična čutila 

Kinestetični receptorji, torej tetivni in mišični receptorji ter receptorji v okolici sklepov, so 

odgovorni za regulacijo mišične napetosti in regulacijo sile, ki je v kompenzacijskih 

programih potrebna za korigiranje odklonov težišča od optimalnega ravnotežnega položaja. 

Odgovorni so za natančno (fino) regulacijo gibanja. 

 taktilni receptorji 

Taktilni receptorji zaznavajo spremembe pritiskov na tistih delih kože, ki so v stiku z 

podporno ploskvijo. Posredujejo podatke o sili pritiska na podlago in o smeri odklonov 

težišča, kar posledično določi jakost in smer odgovorov. 

 čutilo sluha 

Čutilo sluha zaznava dražljaje iz okolja, kar omogoča lažje ohranjanje ali vzpostavljanje 

ravnotežnega položaja. V ta namen so pomembne predvsem zaznave odboja zvoka od 

predmetov v prostoru. 

 čutilo vida 

Čutilo vida omogoča zaznavo grobih odmikov težišča telesa od stabilnega položaja. Za 

predstavo o položaju lastnega telesa morajo v prostoru obstajati določene stalne orientacijske 

točke. Ohranjanje ravnotežnega položaja je oteženo, če teh točk v prostoru ni ali se jih ne vidi 

(zaprte oči). 

 

2.3.2 Pojavne oblike ravnotežja 

 

Ravnotežje opredelimo kot dinamično in statično ravnotežje. Statično ravnotežje zahteva 

sposobnost ohranjanja ravnotežnega položaja v mirovanju. Dinamično ravnotežje je povezano 

s  sposobnostjo ohranjanja ravnotežnega položaja med gibanjem (Pistotnik, 1999).  
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Sposobnost ohranjanja ravnotežnega položaja (statično ravnotežje) je sposobnost hitrega 

oblikovanja kompenzacijskih gibov, ki so sorazmerni z odkloni telesa od stabilne postavitve v 

ravnotežnem položaju. Na človeka stalno delujejo sile, ki rušijo njegov ravnotežni položaj, 

zato se z ustreznimi korektivnimi gibalnimi programi nevtralizira nihanje težišča. Sposobnost 

ohranjanja ravnotežnega položaja je še posebej pomembna takrat, ko je človek v stabilnem 

položaju in nanj delujejo različne zunanje sile, ki ta položaj rušijo, ali pa takrat, kadar se 

izključijo posamezni receptorji (predvsem čutilo vida). 

Sposobnost vzpostavljanja ravnotežnega položaja (dinamično ravnotežje) je sposobnost čim 

hitrejše postavitve v ravnotežni položaj, po predhodnih motnjah receptorjev vestibularnega 

aparata. Za stabilizacijo ravnotežnega položaja se na osnovi prejetih informacij iz pomožnih 

receptorjev (vid, sluh, tip, napetost mišic ipd.) oblikuje korektivni program. Vestibularni 

aparat zaradi inercije po zaključku gibanja (kroženje tekočine v semicirkularnih kanalih draži 

čutne dlačice) pošilja napačne informacije, vendar se na osnovi sinteze informacij iz ostalih 

receptorjev oblikuje ustrezni korektivni program gibov. Ta sposobnost je pomembna, kadar 

posameznik izvaja hitre spremembe smeri ali pa zaustavitve po rotacijskih gibanjih (športna 

gimnastika, umetnostno drsanje, ples ipd.) (Pistotnik, 2003). 

 

2.3.3 Merski postopki za merjenje ravnotežja 

 

Ravnotežje lahko merimo z laboratorijskimi meritvami in gibalnimi testi. Laboratorijske 

meritve se izvajajo na tenziometrijskih ploščah, ki posredno beležijo odklone projekcije 

težišča glede na podporno ploskev. Med gibalnimi testi ločimo dve varianti gibalnih testov, ki 

se pojavljata  glede na dve pojavni obliki ravnotežja, to je v obliki gibalnih testov za 

ugotavljanje razvitosti sposobnosti ohranjanja ravnotežja (statično ravnotežje) in kot gibalni 

testi, ki ugotavljajo nivo razvitosti sposobnosti vzpostavljanja ravnotežja (dinamično 

ravnotežje). Rezultat prvih gibalnih testov je čas vztrajanja v določenem ravnotežnem 

položaju ob izključitvi čutila vida. Rezultat pri drugih testih pa je čas, ki je bil potreben za 

umiritev in ponovno vzpostavitev ravnotežnega položaja po predhodni motnji le-tega.  

Med gibalnimi testi naj omenimo Bruininks-Oseretsky gibalni test (Bruininks, 1978) (v 

nadaljevanju BOTMP), ki je predmet magistrskega dela. 

BOTMP uporabljamo pri ocenjevanju gibalnih sposobnosti otrok, starih od 4,5 leta do 14,5 

leta. Pridobljeni rezultati nam pomagajo pri ocenjevanju grobo in finomotoričnih spretnosti 

ter pri ugotavljanju gibalnih in razvojnih primanjkljajev otrok.  

 

BOTMP vključuje dve obliki testa:  

 krajša oblika vsebuje 14 testov in  

 daljša oblika vsebuje 46 testov. 

Čas testiranja pri kratki verziji traja od 15 do 20 minut, pri daljši verziji porabimo od 45 do 60 

minut. 

Merski inštrumentarij BOTMP vsebuje osem podtestov, ki preverjajo naslednje spretnosti: 

 Podtest 1: hitrost (ena vaja) 

 Podtest 2: ravnotežje (osem vaj) 

 Podtest 3: bilateralna koordinacija (osem vaj) 
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 Podtest 4: moč (tri vaje) 

 Podtest 5: koordinacija (devet vaj) 

 Podtest 6: hitrost reakcije/odzivnost (ena vaja) 

 Podtest 7: vidno-gibalna koordinacija (osem vaj) 

 Podtest 8: ročna spretnost (osem vaj) 

V našem magistrskem delu smo uporabili BOTMP, podtest 2, saj smo preverjali samo 

ravnotežje. Pri omenjenem testu lahko merjenec doseže največ 32 točk. Merjenec ima pri vseh 

vajah na voljo dva poskusa. Drugi poskus je izveden le, če merjenec pri prvem poskusu ne 

doseže vseh možnih točk. Pri vseh vajah se upošteva boljši rezultat, ki se ga pretvori v točke 

po sistemu BOTMP.  

BOTMP, podtest 2 (ravnotežje), vsebuje naslednje vaje: 

1. Stoja na prednostni nogi 

2. Stoja na prednostni nogi na ravnotežni klopi 

3. Stoja na prednostni nogi na ravnotežni klopi z zaprtimi očmi 

4. Hoja naprej po črti 

5. Hoja naprej po ravnotežni klopi 

6. Hoja naprej po črti, peta–prsti 

7. Hoja naprej po ravnotežni klopi, peta–prsti 

8. Hoja naprej po ravnotežni klopi in prestop palice 

Prve tri vaje ocenjujejo statično ravnotežje, naslednjih pet vaj pa ocenjuje dinamično 

ravnotežje.  

Podtest 2, ki meri ravnotežje in sistem pretvorbe rezultatov v točke BOTMP, je podrobneje 

opisan v prilogi. 
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2.3.4 Vaje za razvoj ravnotežja 

 

Ravnotežje naj bi zaradi neznanih povezav med posameznimi pojavnimi oblikami vadili 

situacijsko, po metodi velikega števila ponovitev, saj le večkratno ponavljanje ustreznega 

gibanja omogoči, da se gibalne informacije shranijo v center za gibalni spomin in se s tem 

odzivi na določene okoliščine avtomatizirajo, kar se kasneje kaže v višjem nivoju razvitosti 

sposobnosti ravnotežja. Ravnotežje je pod velikim vplivom treninga, zato se z večjo količino 

tudi izboljšuje, vendar se po prenehanju treninga hitro povrne na nižji nivo, vendar ne na 

osnovnega, tako da se s ponovno vadbo spet kmalu dvigne na že pridobljen nivo (Pistotnik, 

2011).  

Za doseganje napredka mora trening ravnotežja potekati najmanj trikrat tedensko, lahko pa 

tudi vsak dan, količina vadbe v eni vadbeni enoti je lahko relativno nizka (Šarabon, 2007). 

Raziskovalci (Markun Puhan idr., 2009) so ugotavljali, kako velik vpliv ima načrtna in redna 

športna vadba na izboljšanje gibalnih sposobnosti otrok z MDR. V okviru inovacijskega 

projekta so gibalne sposobnosti in gibalne spretnosti otrok z MDR preverili pred in po koncu 

vadbenega programa. Vadba, ki je zajemala štiri področja: naravne oblike gibanja, 

elementarne igre, športni program (atletika in košarka) in ples, je potekala od septembra 2007 

do junija 2008 trikrat tedensko. Avtorji so ugotovili izboljšanje gibalnih sposobnosti otrok z 

MDR ter poudarili, da je treba za večji napredek oblikovati ozko usmerjen trening določene  

gibalne sposobnosti. 

Vadba ohranjanja ravnotežja naj temelji na rušenju ravnotežnega položaja (vpliv zunanjih sil 

na telo), izključevanju čutil ter na zmanjševanju podporne ploskve. Vadba vzpostavljanja 

ravnotežja pa naj vsebuje različna motenja vestibularnega aparata z rotacijskimi gibanji v 

različnih ravninah (Pistotnik, 2003). 

D. Rugelj (2012) pravi, da mora v ravnotežje usmerjena vadba vsebovati komponente vadbe, 

ki bodo upoštevale ob zakonitostih gibalnega učenja tudi čim več dejavnikov, ki vplivajo na 

ravnotežje, ter da naj bo ta osredotočena predvsem v spodbujanje uporabe naučenega v 

vsakodnevni praksi. Ob tem je treba upoštevati, da ravnotežje ni samostojna funkcija, temveč 

je povezana z različnimi gibalnimi in kognitivnimi nalogami, ki potencialno tekmujejo za 

pozornost. Avtorica ugotavlja, da mora vadba ravnotežja vsebovati tudi sočasno izvajanje več 

nalog, za katere je potrebna deljena pozornost. Za primer navaja učenje koreografije in plesa, 

kjer je za izvedbo dveh gibalnih nalog in ene kognitivne naloge potrebna deljena pozornost. 

Vaje za razvijanje ravnotežja izberemo glede na funkcijo ravnotežnostnega sistema in vrsto 

ravnotežja (statično, dinamično), ki ga želimo razvijati, ter ob tem upoštevamo otrokove 

gibalne sposobnosti in morebiten strah pred izvedbo določenih vaj. Z vajami za spodbujanje 

razvoja ravnotežja je pomembno pričeti čim bolj zgodaj (Claxton, Troy in Dupree, 2006; 

Filipčič, 2006).  

Vsako osnovno vajo je mogoče izvesti na mnogo različnih načinov, smiselno je, da določeno 

vajo, ki jo enkrat obvladamo, postopoma otežimo (Šarabon, 2007). Uporabljamo lahko tudi 

različne načine reševanja gibalnih nalog, ki zajemajo področje ravnotežja in vključujejo 

določen gibalen problem, kot je npr. hoja po ozki gredi, kjer se srečata dva otroka, obračanje 

na ozki gredi, nošenje bremen, stopanje na valj ali kvader po prevalu (Videmšek in Jovan, 

2002). Vaje si lahko izmislimo tudi sami, vendar moramo ob tem upoštevati glavne kriterije, 

ki jih mora vadba izpolnjevati (Šarabon, 2007). 
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Spodaj so predstavljene nekatere vaje za spodbujanje razvoja ravnotežja, ki jih navajajo 

avtorji (Filipčič, 2006; Kremžar, 1978; Pistotnik idr., 2002; Videmšek in Stančevič, 2004): 

Gibalne naloge za ustvarjanje pospeškov in občutkov padanja: 

 metanje otroka v zrak, otroka ulovimo, oziroma zagotovimo primerno varnost (mehka 

podlaga); 

 odrivanje in skakanje na kenguru žogi, na vzmetnici, mehkih prožnih blazinah, na 

prožni ponjavi (v različnih položajih: stoje, sede, leže); 

 seskoki z različnih orodij: nizke klopi, stopnic (najprej držimo otroke za roke ter jim 

pomagamo pri odrivu); 

 dričanje po toboganu v različnih položajih; 

 spuščanje po dvignjenih klopeh. 

Gibalne naloge, kot so vrtenja, guganja, kotaljenja, prevračanja v različnih smereh: 

 guganje na različnih gugalnicah, na trapezu; 

 vrtenje na viseči vrvi; 

 vrtenje na vrtiljakih, prirejenih pripomočkih (viseča mreža); 

 kotaljenje po strminah; 

 vrtenje v pokončni stoji, na vrtljivem stolu brez naslonjala; 

 izvedba treh ali več hitrih obratov in nato postavitev v trdno stojo ali spetno stojo brez 

premikanja; 

 poklek na tla, z glavo se dotakne tal in dvigne boke; 

 v trdi in napeti stoji upogne boke, glavo nagne naprej in nekaj trenutkov vztraja v tej 

drži; 

 leže čez skrinjo, veliko žogo, valj se z rokami dotika tal (noge so v zraku); 

 ležanje v plastičnem tunelu, v rjuhi (palačinka) in valjanje naprej in nazaj. 

Vaje za razvijanje dinamičnega ravnotežja:  

 hoja po prstih, pete so visoko dvignjene; 

 hoja naprej, nazaj, bočno; 

 hoja po petah, po zunanjem ali notranjem delu stopal; 

 hoja z vrtenjem in obračanjem, menjavanjem smeri hoje; 

 hoja z riževimi vrečkami na glavi ali na drugih delih telesa; 

 hoja s spreminjanjem hitrosti; 

 hoja s poskoki; 

 hoja v različnih telesnih držah: kleče, čepe, po vseh štirih, kot žabe; 

 hoja s prenašanjem predmetov na žlici, stožcu, na sklenjenih rokah (tudi miže); 

 hoja v več smereh po gredi, po klopi; 

 hoja po gredi, po klopi z ovirami (žoge, stožci); 

 hoja po gredi, klopi z ovirami in z drugim predmetom v vzročenju; 

 hoja po gredi, po klopi in lovljenje/pobiranje in metanje športnih rekvizitov (npr. žoge, 

riževe vrečke, balone …); 

 hoja po vrvi (lahko tudi z zavezanimi očmi); 

 hoja po vrečah, napolnjenih z žogami (primerne velikosti in trdote); 

 hoja po kamnih; 

 hoja po taktilnih ploščah; 
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 hoja po peščenih kačah; 

 hoja po črti; 

 hoja peta–prsti; 

 hoja po lestvi na tleh; 

 hoja po riževih vrečkah; 

 hoja s palico, z žogo v predročenju; 

 hoja s hoduljami; 

 potiskanje orodja z levo ali desno nogo med hojo (lahko med hojo med ovirami); 

 hoja na različne načine: topotanje, ples, šepanje, mlahavo, korakanje; 

 posnemanje gibanja, ne da bi hodili: kot žaba, medved, kača, pajek; 

 gibanje v sedečem položaju naprej, nazaj, obračanje v sedu; 

 tek na mestu, v različne smeri, okrog ovir, v različnem tempu; 

 skoki: enonožni, sonožni, bočni, preskoki manjših ovir; 

 plazenja na različne načine: hrbtno, po vseh štirih; 

 vrtenje v različnih položajih: stoje, sede, leže; 

 v leži na trebuhu ali hrbtu na žogi iztezanje telesa in izvajanje plavalnih gibov (učitelj 

drži žogo) ; 

 skakanje na trampolinu. 

Vaje za razvijanje statičnega ravnotežja: 

 stoja na prstih, pete so visoko dvignjene, ki jo zadrži tri do pet minut in se nato vrne v 

izhodiščni položaj (lahko tudi s prekrižanimi nogami in z zaprtimi očmi); 

 stoja na prstih, pete so dvignjene, drža žoge z obema rokama visoko nad glavo; 

 tehtnica 1: sede na tleh z odročenimi rokami vrši zibanje v levo in desno, roke so 

odročene vedno v istem kotu (prav kot glede na trup); 

 tehtnica 2: stoje v razkoračeni stoji na tleh, z odročenimi rokami vrši zibanje v levo in 

desno, roke so odročene vedno v istem kotu (prav kot glede na trup) in noge trdno na 

tleh; 

 tehtnica 3: razkoračena stoja in sočasno dviganje leve noge in desne roke ter 

nasprotno;  

 lastovka 1: stoja na eni nogi in pripogib naprej, prosto nogo dvignejo v zrak tako, da 

sta noga in trup vzporedno s tlemi, roke so odročene in pravokotno na trup; 

 lastovka 2: stoja na eni nogi in pripogib naprej, prosto nogo dvignejo v zrak tako, da 

sta noga in trup vzporedno s tlemi, roke so iztegnjene naprej; 

 stoja na eni nogi v kakršni koli drži (tudi z zaprtimi očmi); 

 stoja na eni nogi in zamahi z drugo nogo naprej in nazaj ali vstran; 

 stoja na eni nogi in kroženje z drugo nogo po zraku; 

 črka V: sede na tleh dvignejo iztegnjeni nogi kolikor morejo visoko, roki sta v 

predročenju in vzporedno s tlemi; 

 vožnja kolesa na tleh: leže na hrbtu dvignejo noge in spodnji del telesa navpično v 

zrak ter se pod boke oprejo z rokami in krožijo z nogami; 

 škarje: isto kot prej, le da izmenično premikajo iztegnjene noge; 

 posedanje iz ležečega položaja; 

 iz pokončne drže preide v počep, drža rok ob telesu, zadrži položaj (tudi z zaprtimi 

očmi); 

 stoja na ravnotežni deski; 
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 sedenje na veliki žogi z nogami na tleh, z eno nogo na tleh, z nogami v zraku in 

rokami ob letvenjaku, ipd.; 

 vožnja z vozičkom (stoja na eni nogi, druga noga poganja voziček); 

 ležijo na trebuhu na vozičku in se vozijo med ovirami; 

 stoja na eni nogi, druga noga je na žogi, izvajanje kroženja z žogo (primerna velikost 

žoge); 

 ohranjanje ravnotežja na ravnotežnih deskah, ravnotežnih klopcah, bosu žogah; 

 ravnotežje na palici: otrok položi palico na tla, stopi nanjo in poskuša loviti 

ravnotežje; 

 iz gibanja (hoje, teka, poskakovanja, vrtenja) na določen znak postavitev v naprej 

dogovorjeni položaj; 

 skok z eno nogo naprej in zadrži položaj. 

Gibalne igre za razvijanje ravnotežja se običajno izvajajo na zmanjšani ali nestabilni podporni 

ploskvi, oziroma po predhodnem motenju ravnotežnega organa v srednjem ušesu (prevali, 

hitri obrati, premeti, ipd.). Nekatere navajamo:  

 kipi: otrok za roko drži drugega otroka in ga vrti, ko ga izpusti, ta ostane v položaju in 

le-tega zadrži nekaj minut; 

 posnemanje: opazujejo držo učitelja/drugih otrok ter jo posnemajo, zadržijo nekaj 

minut; 

 pajki in muhe: otroci (muhe) tekajo po prostoru, otrok (pajek) jih po zvočnem signalu 

prične loviti, rešijo se lahko le tako, da takoj otrpnejo (ostanejo v določeni drži). 

Določimo lahko več otrok (pajkov), da je igra bolj zanimiva; 

 vožnja avtomobilčkov: otroci imajo v rokah vsak svoj obroč (volan) in hodijo po 

prostoru, na znak stečejo v garaže (ob steno, k žogi, k stožcu …); 

 vrtiljak: otroci se držijo za roke in se vrtijo v krogu, po znaku naredijo določen gib: 

npr. skočijo, obstanejo na mestu, se spustijo za roke, počepnejo itd.;  

 flamingo: otroci so razdeljeni v pare, vsak par ima žogo. Otrok brez žoge (flamingo) 

stoji na eni nogi, drugi otrok žogo vodi (kotali, vodi z odbojem) petkrat okrog otroka 

brez žoge (flaminga). Če stopi flamingo z nogo na tla, začneta nalogo od začetka;  

 šepajoča štorklja: otrok ima skrčeno nogo in na nart položi rutko. Na znak prične 

skakati po eni nogi tako, da pride do ovire (stožca, palice, kija …), kjer zamenja 

položaj nog. Skrči drugo nogo, nanjo da rutko in se s skoki vrne do skupine, kjer preda 

rutko naslednjemu; 

 smučanje na vodi: igra se izvaja v parih. En otrok je smučar na vodi, stoji (kleči, sedi) 

na rjuhi in se z eno roko drži za konec kolebnice. Drugi otrok je čoln in drži drugi 

konec kolebnice ter vleče smučarja prosto po prostoru; 

 petelinji boj: igralci stojijo na eni nogi, roke prekrižajo na prsih. Med poskakovanjem 

se porivajo z rokami in kdor izgubi ravnotežje in stopi na drugo nogo izpade. 

Zmagovalec je tisti, ki ostane zadnji na eni nogi; 

 piščančji boj: otroci so v parih. Vsak par ima trak, ki ga položi na tla. Cilj igre je, da 

otroci poskušajo eden drugega potisniti čez trak; 

 mežnar: vsem otrokom, razen mežnarju, z rutico zavežemo oči. Mežnar se giblje 

prosto po prostoru, vendar se mora vsake toliko časa oglasiti, in sicer tako, da potolče 

s kijema, ki ju drži v rokah. Drugi dobro poslušajo in ga poskušajo ujeti. Komur uspe, 

zamenja vlogo z mežnarjem. Lahko določimo več mežnarjev. Poskrbimo za omejen 

prostor; 



32 
 

 otroci ležijo na trebuhu na klopi in se s pomočjo rok vlečejo po klopi in hkrati z glavo 

potiskajo jogurtov lonček. 

T. Novak in Vute (2012) navajata, da lahko vadba v vodi razvija različne spretnosti, moč, 

vzdržljivost in tudi ravnotežje, ter v ta namen priporočata sledeče vaje: 

 stoja na mestu, pihanje v piščalko, tudi pod vodo; 

 stoja na mestu in potapljanje glave; 

 ploskanje z rokami, povezano z ritmičnim vdihovanjem in izdihovanjem v vodo; 

 hoja v različne smeri, posnemanje korakov velikana; 

 kengurujevi poskoki; 

 kača; 

 vesoljska ladja, obkroževanje plavalnega učitelja; 

 vožnja s kolesom, kanujem, motornim čolnom; 

 postavljanje iz ležečega položaja na hrbet in v položaj "stola" ter obratno; 

 igra v krogu: sonce – leži na hrbtu, dež – brca z nogama, veter – piha v vodo; 

 postavljanje iz položaja stoje v položaj gobe; 

 izvajanje salta s pomočjo učitelja, plezanje po njem navzgor in obrat; 

 vrtenje mlinskega kolesa; 

 vrtenje v pokončnem položaju v krogu, določenem s sklenjenima rokama učitelja; 

 igra v krogu: pošiljanje paketkov, plavalci menjavajo mesta; 

 vrtenje okrog vzdolžne osi v položaju leže z obračanjem glave, prekrižanjem rok in 

nog; 

 zaviranje vrtenja s proti gibi; 

 hoja po vseh štirih po plitvi vodi; 

 hoja iz plitve v globljo vodo; 

 pobiranje predmetov z dna bazena; 

 sedanje na dno bazena; 

 spreminjanje položaja rok/nog in vpliv na ohranjanje položaja "mrtvaka"; 

 premikanje plavalca v hrbtnem položaju z zamahi rok ob telesu; 

 premikanje z delom rok/nog. 

Gregorčič (2015) je predstavil vadbeni pripomoček bosu žogo, s katerim lahko izboljšujemo 

ravnotežje. Bosu žogo je razvil David Weck in predstavlja inovativen pripomoček za 

razvijanje moči, agilnosti, hitrosti in ravnotežja ter koordinacije. Ima obliko polžoge in je 

uporabna na obeh straneh; na tleh je lahko tako kupola (polkrožen del), kot tudi platforma 

(raven del). Vključevanje bosu žoge v vadbo omogoča otežitev osnovnih vaj, saj zaradi svoje 

nestabilnosti zahteva stalno aktivacijo mišic trupa, ki tako omogočajo ohranjanje stabilnega 

položaja. Uporaba bosu žoge pri vadbi izboljša zavedanje, kako sila gravitacije deluje na telo 

in kako le-ta deluje na telo pri vsakdanjih gibanjih. Primerna je za uporabo v vseh starostnih 

kategorijah. 

Šarabon (2007) navaja, da so za izvajanje ravnotežnih vaj potrebni ustrezni pripomočki, ki jih 

običajno najdemo v telovadnici, ali pa rekviziti, izdelani posebej v ta namen. Med prve 

prišteva žoge, palice, brvi, vrvi. Med izdelki, ki jih v ta namen ponuja tržišče, pa najdemo 

ravnotežne deske, podajne nestabilne površine (posebne ravnotežne blazine) in površine s 

translatornim gibanjem.  
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2.3.5 Pomen razvitosti ravnotežja  

 

Razvitost gibalnih spretnosti je v veliki meri odvisna od razvitosti gibalnih sposobnosti, 

ključno vlogo pri določanju razvoja temeljnih gibalnih spretnosti imata predvsem razvitost 

dinamičnega ravnotežja in koordinacije (Kubilay, Yildirim, Kara in Harutoglu Akdur, 2011).  

Statično in dinamično ravnotežje predstavljata temelj za športe, kot so gimnastika, ritmična 

gimnastika in ples (Fleishman v Fotios, Miltiadis, Eirini in Andromahi, 2013).  

Pišot in G. Jelovčan (2006) navajata, da imata ključni pomen pri realizaciji gibalnih nalog 

prav koordinacija gibanja in ravnotežje. Zlasti ravnotežje predstavlja filter, ki omogoča ali 

onemogoča (otežuje) realizacijo večine gibalnih nalog.  

 

Pomen stopnje razvitosti ravnotežja se odraža v vsakodnevnem življenju npr. pri hoji po 

stopnicah, pri gibanju v prometu (hoja po pločniku ali ob robu cestišča) ali pri stoji med 

vožnjo z mestnim avtobusom (Kachouri, Borji, Baccouch, Laatar, Rebai in Sahli, 2016).  

 

B. Kremžar in Petelin (2001) navajata, da je dobro delovanje držnih in ravnotežnostnih reakcij 

pomembno še posebej takrat, ko hodimo po kamnih, vzpetini ali pa je na telo delovala zunanja 

sila (potisk, poteg ali odriv). Vsako gibanje človeka, najsi bo po kopnem ali po vodi, zahteva 

vzpostavljanje ali ohranjanje ravnotežja. Omenjena sposobnost pride še posebej do izraza, 

kadar se gibanje izvaja po zmanjšani podporni ploskvi, kot npr. pri hoji v gorah, pri drsanju, 

športni gimnastiki in alpskem smučanju, ali kadar pride pri gibanju do velikih in hitrih 

sprememb telesnih položajev (zaustavitev gibanja, sprememba smeri itd.) ter po zaključku 

rotacijskih gibanj (zasuki, obrati, prevrati itd.) (Pistotnik idr., 2002). 

T. Novak in Vute (2012) pišeta, da je pri otrocih s cerebralno paralizo sposobnost ohranjanja 

ravnotežja izraziteje okvarjena, zaradi česar ne zmorejo oblikovati kompenzacijskih gibalnih 

odgovorov proti sili gravitacije ter vzdrževati ali vzpostavljati ravnotežni položaj pri sedenju, 

stoji in hoji.  

S starostjo se ravnotežje slabša. Razvitost ravnotežja je še posebej v starejših letih zelo tesno 

povezano z zdravjem. Dobro razvito ravnotežje namreč preprečuje padce, ki so vodilni razlog 

za poškodbe starejših ljudi. D. Rugelj (2012) predstavlja v ravnotežje usmerjeno vadbo, 

namenjeno starostnikom, živečim v domačem okolju in pri oskrbovancih doma starejših 

občanov, saj sta drža in ravnotežje nujna pogoja za učinkovito gibanje v prostoru, ki 

omogočata opravljanje različnih funkcijskih aktivnosti, kot so: pripravljanje hrane, oblačenje, 

osebna higiena, nakupovanje in vključevanje v razne rekreativne dejavnosti in šport. 

Posledice poškodb ob padcih so dolgotrajna zdravljenja v bolnišnicah in zmanjšanje 

funkcijskih sposobnosti, kar pripelje do spremenjenega življenjskega sloga. Poleg še večje 

oslabelosti se pojavi tudi strah pred ponovnimi padci, kar vodi v izogibanje aktivnostim, 

izgubo samozaupanja in zmanjšanje lastne učinkovitosti. Avtorica navaja, da je cilj v 

ravnotežje usmerjene vadbe predvsem v odpravljanju, zmanjševanju in preprečevanju okvar 

sistemov, ki so za ravnotežje pomembni. Cilj le-te je v razvijanju aktivne, specifične, gibalne, 

čutilne in kognitivne strategije in v spreminjanju zahtevnosti funkcionalnih nalog, ki 

zahtevajo držo (sede ali stoje) ali ohranjevanje ravnotežnega (stabilnega) položaja. 

T. Filipčič (2006) ugotavlja, da gluhota in naglušnost lahko kot motnja povzročata posledice 

na kognitivnem, socialnem, čustvenem in gibalnem področju razvijajočega se otroka. Težave 

na gibalnem področju se najpogosteje izkazujejo s slabše razvitim ravnotežjem, zaradi česar 
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se gluhi in naglušni otroci pogosto srečujejo z izključevanji oziroma z bistveno manjšo 

vključenostjo v otroško igro. Tako so oropani prepotrebnih gibalnih izkušenj in možnosti za 

razvijanje gibalnih sposobnosti. 

Ravnotežje in posledično funkcionalno gibanje vplivata na uspeh v vrhunskem in 

rekreativnem športu. Veliko rekreativnih gibanj in aktivnosti zahteva bočna gibanja, gibanja 

naprej in nazaj, pri katerih morajo biti aktivirane ustrezne mišice. Za vzdrževanje 

ravnotežnega položaja je ključna primerna funkcionalnost vseh aktivnih mišic in hitrost, pri 

kateri so mišične sile uporabljene (Yaggie in Campbell, 2006). Gibalne sposobnosti, 

predvsem pa vzpostavljanje in vzdrževanje ravnotežja prestavljajo spretnost in zaščito pred 

poškodbami mišičnih vlaken, sklepov in drugih delov telesa. Brez primernega razvoja 

gibalnih sposobnosti ni mogoče usvajati športnih znanj, ki so predpogoj za ustrezno športno 

dejavnost in potencialno višjo porabo energije (Strel, Mišič in Strel, 2016). 

Razvoj ravnotežja ima pomemben vpliv na učenje drugih gibalnih spretnosti, ki zahtevajo več 

ravnotežja, kot so: rolanje, smučanje, drsanje, smučarski skoki, vožnja s kolesom … (Novak 

idr., 2008). 

Kot že rečeno, ima ravnotežje pomembno vlogo v mnogih športih in v gibanjih vsakdanjega 

življenja, saj omogoča pokončno držo, vendar pa se njene pomembnosti zavemo šele, ko je 

njeno delovanje zaradi različnih razlogov okrnjeno oziroma nepopolno (Pistotnik, 2003). 

Trening izboljševanja ravnotežja se poslužuje veliko strokovnjakov tudi na področju 

rehabilitacije, saj zmanjšuje možnosti ponovnih poškodb in izboljšuje funkcije po poškodbi. 

Skrbno načrtovan trening ravnotežja krepi živčno-mišični sistem, ki je odgovoren za 

oblikovanje ustreznih strategij gibanja (Gregorčič, 2015). 

 

2.3.6 Raziskovanje razvitosti ravnotežja pri osebah z motnjo v duševnem razvoju 

 

Ravnotežje, kot ena izmed temeljnih gibalnih sposobnosti, je zaradi svoje kompleksne 

strukture (kot tudi preciznost) slabše raziskana, četudi je njena razvitost vezana na 

koordinacijo gibanja in je zelo pomembna za uspešno gibalno izvajanje. Ravnotežje, moč in 

stabilnost so med seboj tesno povezane strukture (Mally, 2008), ki sooblikujejo sleherno 

človekovo gibanje.  Prav tako so S. Pustivšek, Kernc in Čoh (2012) v svoji študiji potrdili 

povezanost ravnotežja z agilnostjo, saj je imelo boljše razvito ravnotežje vpliv na izboljšanje 

nivoja agilnosti.  

Področje razvitosti ravnotežja je bilo v preteklosti predmet raziskovanja na UL, Pedagoški 

fakulteti. M. Cvikl (2007) je s pomočjo Bruininks-Oseretsky testom gibalnih sposobnosti 

preverjala gibalne sposobnosti devetletne deklice z downovim sindromom ter na področju 

razvitosti ravnotežja ugotovila zaostajanje za njenimi vrstnicami brez motenj v duševnem 

razvoju.   

Prav tako je S. Hafner (2012) s pomočjo testnega inštrumentarija ABC-gibanja, ugotavljala 

razvitost statičnega in dinamičnega ravnotežja pri štiriletnem dečku z downovim sindromom. 

Njegov rezultat je bil na obeh področjih podpovprečen, vendar je bil po pettedenskem 

gibalnem programu viden napredek na področju statičnega ravnotežja, na področju 

dinamičnega ravnotežja pa napredka ni bilo.  

A. Tatalović (2014) je raziskovala razvitost ravnotežja pri judoistih z motnjo v duševnem 

razvoju. S pomočjo Bruininks-Oseretsky testom gibalnih sposobnosti je ugotavljala vplive 

trimesečne vadbe juda na razvoj ravnotežja pri omenjenih osebah. Rezultati raziskave so 
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pokazali, da je nivo ravnotežja oseb z MDR primerljiv z nivojem ravnotežja petletnikov brez 

MDR. Avtorica je v svoji raziskavi potrdila pozitiven vpliv juda na izboljšanje ravnotežja pri 

omenjenih osebah.  

Raziskovanje razvitosti gibalnih sposobnosti (med njimi tudi ravnotežja) pri osebah z MDR je 

bilo predmet preučevanja nekaterih tujih študij.  

Na Finskem so v longitudialni (30 letni) študiji (Lahtinen, Rintala in Malin, 2007) spremljali 

vrednosti šestih parametrov: višina, teža, indeks telesne mase, moč in vzdržljivost trebušnih 

mišic, statično ravnotežje in ročne spretnosti pri osebah z ZMDR. Meritve so opravili 

štirikrat; leta 1973 (starost vključenih je bila 11–16 let), leta 1979 (17–22 let), leta 1996 (34–

39) in leta 2003 (41–46 let). Za merjenje posameznih parametrov so uporabljali različne 

gibalne teste. Rezultate statičnega ravnotežja so pridobili z merjenjem časa stoje na prednostni 

nogi. V obdobju mladostništva je kar četrtina  vseh vključenih mladostnikov z motnjo v 

duševnem razvoju doseglo maksimalen (60 sekund) rezultat, medtem ko je v obdobju 

odraslosti najboljši (60 sekund) rezultat doseglo manj kot desetina vključenih. Prav tako je v 

obdobju mladostništva tretjina vključenih mladostnikov z motnjami dosegla minimalen 

rezultat (manj kot 1 sekundo oziroma 0 sekundo), vendar se je število oseb z najslabšim 

rezultatom pri zadnjem merjenju, čez trideset let, povečalo še za več kot tretjino. Raziskovalci 

so rezultate testov ravnotežja oseb z MDR primerjali še z rezultati oseb brez motenj in potrdili 

podpovprečno razvitost ravnotežja pri osebah z MDR. Nivo razvitosti ravnotežja se je pri 

osebah z MDR hitreje slabšalo kot pri osebah brez motenj. Avtorji  raziskave so v raziskavi 

primerjali razvitost ravnotežja moških z MDR z razvitostjo ravnotežja pri ženskah z MDR ter 

potrdili slabšo razvitost ravnotežja pri ženskah z MDR. Prav tako so primerjali razvitost 

ravnotežja pri mladostnikih z in brez downovega sindroma ter potrdili slabšo razvitost 

ravnotežja pri mladostnikih z downovim sindromom. 

Kachouri je s sodelavci (2016) raziskoval vpliv kombiniranega treninga moči in 

proprioceptivne vadbe na izboljšanje moči in ravnotežja pri dečkih z MDR. V študijo je bilo 

vključenih dvajset otrok z MDR, deset otrok je bilo vključenih v eksperimentalno in deset 

otrok v kontrolno skupino. Meritve so bile opravljene pred in po osemtedenski vadbi, ki je 

potekala trikrat tedensko. Rezultati so potrdili pozitiven vpliv kombiniranega (integrativnega) 

treninga moči in proprioceptivne vadbe na izboljšanje moči in ravnotežja pri otrocih z MDR. 

Ilbeigi, Khirkhah, Mahjur, Soltani in Jafarkhoshbakhti (2016) so raziskovali vpliv 

osemtedenske gibalne vadbe s skoki čez vrv na izboljšanje statičnega in dinamičnega 

ravnotežja pri dečkih z MDR. V raziskavo je bilo vključenih dvajset dečkov z MDR, starih od 

11 do 17 let. Deset jih je bilo vključenih v eksperimentalno (v trening skokov  čez vrv so bili  

vključeni osem tednov, trikrat tedensko po petinštirideset minut) skupino in deset dečkov v 

kontrolno skupino (v omenjeni trening niso bili vključeni). Pri obeh skupinah so s testi 

preverili ravnotežje pred in po treningu. Rezultati so pokazali izboljšanje statičnega in 

dinamičnega ravnotežja pri dečkih, ki so bili vključeni v omenjeno gibalno vadbo. 

Kubilaya s sodelavci (2011) je zanimal vpliv treninga ravnotežja in telesne drže na izboljšanje 

gibalnih spretnosti, ki se odražajo v samostojnem vsakodnevnem življenju oseb z MDR. 

Uravnavanje drže in ravnotežja je temelj za uspešno izvajanje različnih vsakodnevnih 

aktivnosti, od skrbi zase pa vse do vključevanja v različne rekreativne dejavnosti. Gibalni 

program je bil osnovan namensko, v glavnem delu vadbe je vključeval vaje s švicarsko žogo 

(Swiss ball). V študijo so vključili osemindvajset oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki 

so jih razdelili v eksperimentalno (so bili vključeni v gibalno vadbo) in kontrolno skupino (v 

gibalno vadbo niso bili vključeni). Merjenja na področjih: moči in koordinacije, fleksibilnosti, 

vzdržljivosti, ravnotežja in mobilnosti so izvedli na začetku in na koncu osemtedenske gibalne 
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vadbe, ki je potekala trikrat tedensko. Za pridobivanje rezultatov so uporabili različne gibalne 

teste. Na testu ravnotežja so vsi merjenci dosegli zelo slabe rezultate. Rezultati študije so 

pokazali izboljšanje vzdržljivosti, moči in koordinacije, ravnotežja in mobilnosti pri osebah v 

eksperimentalni skupini. Avtorji so tako potrdili pozitiven vpliv usmerjenih in organiziranih 

treningov na izboljšanje gibalnih sposobnosti (ravnotežje, moči, koordinacije in vzdržljivosti), 

ki pomembno vplivajo na mobilnost in samostojnost oseb z MDR v vsakodnevnem življenju. 
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2.4 Ples 

 

Ples je oblika človekovega izražanja z gibi. Je povezano, ritmično gibanje v opredeljenem 

(oblikovanem) prostoru in ne vsebuje namenskih gibov, temveč imajo plesni gibi zgolj 

simboličen pomen. Skozi gib in gibanje se izražamo v gibalnih oblikah, ki nastanejo z 

uporabo telesa ob določeni akciji v prostoru in času (Zagorc, 2006).  

Telo pri plesu predstavlja instrument (Otrin, 2006), ki se lahko giblje ali pa miruje. Telo lahko 

miruje v različnih položajih (stoja, sed, klek …). Zadržano gibanje lahko imenujemo pozicija. 

Začetna pozicija je položaj, iz katerega gibanje izhaja oziroma prehaja v drug položaj v 

prostoru. Končna pozicija predstavlja zaključek nekega gibanja. Telo se lahko giblje na mestu 

ali pa v prostoru. Med gibanjem v prostoru se oblikujejo gibalne sekvence (gibalne strukture), 

ki med seboj povezujejo določene gibe. Vsak del telesa se namreč lahko giblje na različne 

načine (Zagorc, 2006). 

Gib nastane kot posledica sprostitve in usmeritve energije oziroma sile. Gledano na gibanje v 

celoti, kvaliteto giba oziroma dinamiko gibanja določa količina izražene in v gib usmerjene 

energije (Zagorc, 1997). Po B. Kroflič (1999, v Šušteršič in Zagorc, 2010) lahko gibe, ki jih 

človek uporablja, razdelimo v štiri skupine: 

 refleksni gibi (kretnje in geste), 

 naključni gibi (akcija), 

 praktični gibi (gibanje pri vsakodnevnih opravilih), 

 estetski obrazci (izrazno gibanje, ples). 

Otrin (2006) opozarja, da začetni, preprosti gibi še niso ples, zato moramo biti že takoj na 

začetku pozorni na oblikovanje kvalitetnega giba. Gib mora biti izrazit, poln moči in ne samo 

prazno mahanje. 

 

2.4.1 Elementi plesa  

 

Vsako gibanje, naj si bo vsakdanje, delovno ali plesno, je opredeljeno z osnovnimi 

kategorijami; s prostorom in časom, z določeno močjo in je izvedeno v določenem toku 

(Laban v Kroflič, 1992).  

V. Geršak (2006) po Zakkai (1997) opredeljuje elemente plesa glede na različna gibanja delov 

telesa, glede na prostor gibanja telesa (na mestu ali skozi prostor), ter glede na energijo in čas 

s katerima je določen gib izvajan. V. Geršak (str. 80, 2006) po Zakkai (1997) elemente plesa 

predstavi v tabeli: 

Tabela 1: Elementi plesa  

ORODJE 

telo in deli telesa – znotraj  

 

mišice, sklepi, kosti, srce, pljuča 

telo in deli telesa – zunaj                      glava, vrat, ramena, komolci, roke, dlani, prsti, 

prsni koš, hrbet, trebuh, boki, zadnjica, noge, 

kolena, podplati 

GIBANJE (gibanje na mestu in gibanje skozi prostor) 
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gibanje na mestu raztegovanje, upogibanje, kroženje, krčenje, 

dviganje, spuščanje, nihanje, stresanje, 

zamahovanje 

gibanje skozi prostor hoja, tek, galop, skok, poskok, preskok, drsenje, 

plazenje, kotaljenje 

ELEMENTI PLESA 

PROSTOR ENERGIJA ČAS 

velikost:  

majhno, srednje, veliko 

sila:  

močno, šibko 

hitrost:  

počasi, hitro, pospešujoče, 

pojemajoče 

nivo:  

visok, srednji, nizek 

 

teža:  

lahko, težko 

ritem:  

naravno, enakomerno 

oblika: 

 zavito, ravno 

 

kakovost:  

nežno, ostro, zibajoče 

tempo:  

hitro, počasi 

smer:  

naprej, nazaj, vstran, 

diagonalno 

mirnost:  

aktivna, pasivna 

poudarek:  

močan 

pot:  

naravnost, zavito, cikcak, 

krožno 

napetost:  

napeto, popuščeno, 

sproščeno 

trajanje:  

kratko, dolgo 

razmerje:  

blizu, narazen 

 

 

velikost giba:  

majhen, srednji, velik 
 

 

M. Zagorc (2006) navaja, da je plesno gibanje sestavljeno iz gibanj, ki jih potrebujemo in 

uporabljamo za delo in preživetje. Pistotnik s sodelavci (2002) med naravne oblike gibanja 

prišteva različna osnovna premikanja celega telesa v prostoru (lokomotorna gibanja) in 

gibanja, ki zajemajo opravljanje osnovnih  gibalnih operacij s posameznimi telesnimi 

segmenti (manipulacijska gibanja) ter sestavljena gibanja, v katerih so tesno povezana 

lokomotorna in manipulacijska gibanja. Avtorji poudarjajo, da imajo osnovne in sestavljene 

naravne oblike gibanj pomembno vlogo tako v športu kot tudi v vsakdanjem življenju 

posameznika. 

M. Zagorc (1997) plesna gibanja opredeli kot gibanja, ki vključujejo gibanja na mestu in v 

določenem ravnotežju (nelokomotorna gibanja) in gibanja v prostoru (lokomotorna gibanja), 

ki vključujejo osnovna gibanja; hojo, tek in skoke ter ostala gibanja, ki so sestavljena iz treh 

osnovnih gibanj (plazenje, lazenje, plezanje, nošenje, vlečenje …). M. Zagorc (1997) in 

Pistotnik (2002) navajata opise omenjenih gibanj, ki jih delimo na: 

 GIBANJA NA MESTU 

To so gibanja, pri katerih uporabljamo celo telo ali posamezne dele telesa za zvijanje, 

upogibanje, sklanjanje, raztezanje ter nihanje in se dogajajo na mestu. Ples vsebuje upogib, 
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iztegnitev, klon, vzklon, zamah in zasuk ter sunek, vlek, udarec, zib, klon, obrat, sed in padec 

(Zagorc, 1997).   

Opise gibanj na mestu povzemamo po M. Zagorc (1997) in Pistotnik (2002). 

UPOGIB, KLON – je gib, pri katerem se dva sosednja dela okončine ali celega dela telesa 

približata. Osrednja točka dogajanja je nek sklep ali predel hrbtenice (navadno v pasu). 

IZTEGNITEV – je gib, ko se dve točki ali dela telesa maksimalno oddaljita. Iztegnitev je 

lahko opravljena v kateri koli smeri ali na kateri koli ravnini. 

ZASUK – predstavlja krožno gibanje dela telesa okoli njegove vzdolžne osi. Zasuk je možen 

v obe smeri – navznoter in navzven, v levo ali desno. 

NIHANJE, ZAMAHOVANJE, KROŽENJE – je gibanje nekega dela telesa okoli določenega 

središča, ki je pogojeno z gravitacijo telesa, saj del telesa zaniha zaradi sile teže. Če je zagon 

hiter, dobimo zamah; če pa je močan, preide nihaj v kroženje. 

POTISKANJE, UPIRANJE, SUNEK – potiskanje je gibanje, pri katerem je objekt običajno 

pred vadečim. Upiranje se lahko pojavi tako pri vlečenju kot pri potiskanju, in sicer, ko je 

vložena energija enaka nasprotni sili. 

VLEČENJE – je nasprotno potiskanju. Vlečenja so gibanja, pri katerih skuša vadeči objekt 

pritegniti k sebi.  

UDAREC – je močan gib z eno ali obema okončinama v poljubni smeri in z določenim 

ciljem. Za gib je značilna nenadna zaustavitev in nezmožnost nadaljevanja. 

ZIBANJE – je podobno nihanju, le da je središče gibanja spodaj. 

DVIGOVANJE – je gib, s katerim premaknemo nek objekt z nižje na višjo ravnino. 

OBRAT – je gib okrog vzdolžne osi telesa in je lahko različnih dimenzij (pol, cel, dvojni …). 

PADEC – je hiter ali postopen prehod iz višje na nižjo raven. Padce lahko delimo glede na 

smer gibanja telesa, v katero pada (naprej, bočno – vstran, nazaj – vznak) in glede na površino 

telesa, na katerega pada (na bok, hrbet, roke). 

 GIBANJA V PROSTORU 

Ples je gibanje ali premikanje v prostoru. Osnovni načini gibanja po prostoru so hoja, tek in 

skoki. Sestavljena gibanja iz osnovnih treh pa so: plazenja, lazenja, plezanja, nošenja, 

vlečenja, potiskanja in kotaljenja (Zagorc, 1997).  

Opise gibanj v prostoru povzemamo po M. Zagorc (1997) in Pistotnik (2002).  

HOJA – je osnovna oblika gibanja, ki jo uporabljamo za premikanje v prostoru. Običajna hoja 

je počasnejše gibanje, pri katerem je vsaj ena noga stalno v stiku s podlago. Hoja se izvaja 

naprej, bočno ali vzvratno; lahko v stoječem položaju, kleče ali čepe in se izvaja prosto, z 

bremeni ali ob premagovanju ovir. Poznamo tudi hojo po prstih, hojo z bočnimi koraki, hojo s 

križnimi koraki, korakanje, hoja v stoji na rokah.  

Hoja je osnovna prvina vsake ritmične prvine. Hoji po gredi lahko dodajamo izbrane gibe z 

rokami in nogami ter tako na preprost način obogatimo vajo. Pri hoji po gredi je telo 

vzravnano, pogled je usmerjen naprej v konec gredi, ramena spuščena, prsni del privzdignjen, 
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trebušni del napet, medenica obrnjena naprej, ledvena krivina ni poudarjena in zadnjične 

mišice so napete (Novak idr., 2008). 

TEK – je gibanje, ki je ob hoji drugi najpomembnejši način gibanja človeka. Predpogoj za tek 

je zanesljiva hoja. Je premikanje, kjer se med prenosom težišča z noge na nogo pojavi 

trenutek, ko je telo brez podpore. 

SKOKI – so gibanja, sestavljena iz treh faz: odriva, leta in doskoka. Vezavo majhnih skokov 

poimenujemo poskakovanje. 

PLAZENJE, LAZENJE –  so gibanja, pri katerih se uporabljajo roke, noge in trup, pri čemer 

je trup v stiku s podlago. Kotaljenje ali valjanje je plazenje okoli vzdolžne osi v bočni smeri. 

 

2.4.2 Ples in ritem 

 

"Občutek za ritem je sposobnost zaznavanja in razumevanja časovnih razmerij v glasbi, 

gibanju in govoru." (Zagorc, 2006, str. 80)  

"Ritem se v plesu odslikava v pravilno razporejenih, enakomerno ponavljajočih se gibih, ki so 

sicer po svojem obsegu in dinamiki podobni, vendar ne enaki. Kakor koli že razvrščamo 

različne ritme, pa naj gre za tiste, ki se pojavljajo zunaj v naravi, ali tiste, ki se porajajo 

znotraj človeka, ugotovimo, da vsi tvorijo dve skupini: neenakomerne ritme in enakomerne 

ritme." (Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram, 2013, str. 31). 

Večina otrok ima prirojen občutek za ritem, obstaja pa veliko otrok, ki tega občutka nima. 

Razvitost sposobnosti zaznavanja ritma je odvisna od sposobnosti možganskih centrov, ki 

sprožijo določeno gibanje, in od sposobnosti mišic, da to gibanje realizirajo, ter od razvitosti 

živčnega sistema, ki impulze v "pravilnem" času oziroma zaporedju "prenese" do mišic 

(Zagorc, 2006). 

Dalcroze v M. Zagorc (2006) je pri svojem delu z otroki naletel na različne sposobnosti 

dojemanja ritma, glasbe in gibanja ter za to našel vzroke predvsem v : 

 mišični mlahavosti, 

 pomanjkanju živčne napetosti, 

 prevelikem mišičnem tonusu, 

 preveliki živčni napetosti, 

 živčni disharmoniji, 

 pomanjkljivem občutku za ravnotežje in zaznavanje prostora, 

 prevelikem miselnem sodelovanju, 

 pomanjkanju zbranosti, 

 pomanjkanju sposobnosti za hitro analiziranje, 

 pomanjkanju "mišičnega spomina", 

 pomanjkanju sposobnosti zapomnitve. 

S sistematičnim šolanjem se da občutek za ritem tudi naučiti. Pri tem je treba upoštevati, da 

otroci različno zaznavajo ritem, zato je treba delo in metode vedno prilagajati starostni stopnji 

in sposobnostim otrok. Pri učenju ritmičnega gibanja vedno izhajamo iz zelo majhnega, 

nadzorovanega gibanja in postopno prehajamo do gibanja po prostoru (Zagorc, 2006).  
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M. Zagorc s sodelavkami (2013) priporoča sledeči način dela: 

 najprej samo poslušamo ritmičen vzorec, ki ga poskušamo čutiti; 

 nato se na ritem skušamo odzvati z rokami (ploskamo, tleskamo, tolčemo …); 

 ritem ponazorimo z gibanjem na mestu (potrkamo, potolčemo z obema nogama); 

 z gibanjem po prostoru naprej sledimo ritmu; 

 gibanje izvajamo v različnih smereh; 

 gibanje s soplesalcem ali skupino; 

 dodamo še druge elemente. 

 

Za učenje zaznavanja ritma je treba ločiti med poudarjenimi in nepoudarjenimi udarci. M. 

Zagorc (2006) najprej priporoča samo poslušanje glasbe ali kakšne druge spremljave, ki se 

najprej začne v počasnem tempu, saj je tako zaznava poudarkov lažja. Kasneje na vsak udarec 

sledi odziv: 

 taktiramo: zamah z roko močno navzdol ob vsakem poudarjenem udarcu, na ostale 

udarce sledi lahkotni zamah; 

 korakamo: najprej korakanje na mestu, nato v smeri naprej. Poudarek nadgradimo še z 

gibom roke in lahko tudi z glasom; 

 na poudarjen udarec izvedemo dolg korak, na ostale kratek korak; 

 na poudarjen udarec naredimo korak s celim stopalom, na nepoudarjen udarec stopimo 

na prste (na mestu ali po prostoru); 

 med hojo naprej na vsak poudarek naredimo poseben gib z roko (vsak posameznik 

izbere svoj gib); 

 poskoki na metu; na poudarjen udarec naredimo raznožen ali visok skok, na 

nepoudarjene udarce izvedemo sonožen ali majhen skok; 

 na poudarjene udarce izvedemo poseben gib na mestu, na nepoudarjene udarce pa se 

odzovemo s tleskanjem ali tihim ploskanjem; 

 na poudarjene udarce naredimo korak naprej, na nepoudarjene udarce pa stopimo 

korak nazaj. 

Kasneje lahko vadbo otežimo tako, da se gibljemo samo ob poudarjenih udarcih ali samo ob 

nepoudarjenih udarcih (Zagorc, 2006). 

Z ritmom se otroci srečajo v plesno-gibalnih igrah, ki na eni strani služijo za psihofizično 

sprostitev, na drugi strani pa vključujejo zasnove plesne tehnike (Zagorc idr., 2013). Ritmične 

dejavnosti razvijajo skladnost (koordinacijo) gibanja in ravnotežje (Novak idr., 2008). 

 

2.4.3 Učenje plesa 

 

Učenje plesa poteka ob predpogoju zavedanja telesa. Za dobro telesno shemo posameznika so 

odločilnega pomena poznavanje lastnega telesa, koordinacija ter časovna in prostorska 

orientacija (Zagorc idr., 2013). Najprej se mora zavedati svojih delov telesa in kakšne vrste 

gibanja lahko izvrši, ob tem pa je nujno razvijati še zavedanje prostora, spodbujati 

najrazličnejšega gibanja skozi prostor in ga naučiti nadziranja hitrosti svojega gibanja.   

Pred poučevanjem plesa je treba otrokom predstaviti posamezne plesne prvine. Otroke 

najlažje seznanimo z različnimi oblikami hoje in teka, s skoki in poskoki, z obrati med hojo in 
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spremembami smeri gibanja, skozi igro. Obravnavamo tudi razna gibanja na mestu, ki se 

nanašajo na načrtovane plese: pokleke, zasuke, zamahe rok in nog in druge plesne prvine. Pri 

poučevanju plesa je treba upoštevati načela plesne vzgoje, saj le tako lahko zagotovimo 

kakovostno izvedbo plesnih ur:  

 načelo aktivnosti, 

 načelo interesa, 

 načelo individualizacije, 

 načelo nazornosti in doživetosti, 

 načelo življenjske in psihične bližine, 

 načelo postopnosti in sistematičnosti, 

 specifična načela plesne vzgoje: naravno gibanje, skupinska dinamika …(Zagorc idr., 

2013). 

Pri poučevanju plesa pri otrocih z MDR moramo upoštevati vsa zgoraj našteta načela. Za 

obvladanje oziroma izvajanje družabnih in ljudskih plesov si mora plesalec zapomniti in 

poustvariti ponujeni gibalni vzorec, za kar je potrebna aktivnost vadečega. Poučevanja plesa 

ni mogoče izvajati le preko razlage in pripovedovanja, otrok mora plesne korake in 

posamezne plesne figure zaznati s svojimi čutili, jih preizkušati, primerjati in jih aktivno 

izvajati s svojim gibanjem. Kratkotrajna pozornost in slabše pomnjenje otrok z MDR pogosto 

terjata več vaj v različnih okoljih, vendar pa interes in zanimanje otrok ter njihovo 

prostovoljno vključevanje v plesne dejavnosti bistveno izboljšujejo stopnjo zapomnitve 

plesnih gibanj.  

Učenje plesnega gibanja uvrščamo med oblike psihomotoričnega učenja oziroma med oblike 

učenja spretnosti, saj gre pri plesu za kompleksno zaporedje dejavnosti – gibov, ki jih je treba 

izvajati na bolj ali manj stalen način. B. Marentič Požarnik (2000) dodaja, da gre tu za gladko, 

natančno in pravilno izvajanje dejavnosti, ki vključuje uporabo mišic. Spretnosti se je moč 

naučiti le z vajo in s podkrepitvijo. Poudarja, da je za uspešno učenje spretnosti pomembna 

ustrezna zrelost živčnih struktur in razvitost osnovnih psihomotoričnih sposobnosti. Običajne 

faze v pridobivanju spretnosti so: 

 spoznavna faza, v sklopu katere poteka razlaga ali demonstracija pravilnega izvajanja; 

 faza učenja, za katero je značilno utrjevanje spretnosti z vajo in ponavljanjem in  

 faza avtomatizacije, v okviru katere se utirijo nove živčne poti, kontrola gibanja pa se 

prenese na ekstrapiramidalni živčni sistem.  

Med pogoje pridobivanja spretnosti pa prišteva:  

 stičnost (povezovanje, izvajanje in vadenje tistih delov spretnosti, ki sodijo skupaj); 

 ponavljanje izvajanj ali vaja in omogočanje odmorov; 

 oblikovanje povratne informacije o pravilnosti izvajanja spretnosti.   

Plesa včasih ne moremo poučevati v skupini, vendar je za vsaj nekaj časa potreben 

individualen stik z vadečim. Plesne korake moramo otroke z MDR pogosto poučevati 

individualno z uporabo metode demonstracije. Poleg tega je na začetku potrebna še razlaga in 

fizično usmerjanje otrok oziroma kazanje pravilne smeri gibanja (Vidovič idr., 2003).  

Otroci z MDR za tovrstno učenje porabijo veliko energije in časa, saj med učenjem 

uporabljajo veliko odvečnih gibov. Odmori med vadbo so nujni, saj se tako preprečuje 

utrujenost in naveličanost vadečih ter zmanjšuje možnost delanja napak (Marentič Požarnik, 
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2000). Ker se pri otrocih z MDR težave pri gibanju odražajo tudi s skromnim ritmom in 

nezadovoljivo koordinacijo (Žgur, 2012) je treba poučevanje plesa vedno prilagajati njihovim 

sposobnostim. Pri plesnih vajah otroke z MDR usmerjamo najprej ustno, jim štejemo in jih 

besedno vodimo ter postopno stopnjujemo hitrost do hitrosti plesa (Vidovič idr., 2003). 

Glasbo vključimo šele, ko v osnovi osvojijo gibanje.  

  



44 
 

2.4.4 Ljudski ples 

 

Ljudski ples je del slovenske kulturne dediščine. Povezani so z ljudskimi pesmimi, oblačilno 

in materialno kulturo ter s šegami in navadami. Ljudski ples je spremljal slovenskega človeka 

ob vseh pomembnih mejnikih njegovega življenja in ob praznikih. V različnih oblikah in 

načinih izvedb ljudskega plesa se izražajo duša, značaj in temperament Slovenca (Fuchs, 

2004). Slovenske ljudske plese delimo na: 

 skupinske plese: plesi, pri katerih plesalci tečejo držeč za roke v kačastih in polžastih 

zavojih, kolo (belokranjsko kolo); 

 parne plese: štajeriš, potrkana, sedem korakov, polka na počez, mazurka, mrzulin, 

šotiš, požugana, križpolka, šuštarska in tkalečka, brcpolka, polka, valček, kmečki 

valček, rezijanski ples; 

 plesne igre: igre z nadštevilnim plesalcem, igre z izbiranjem soplesalca, fantovske igre 

(zvezda in igre s klobuki) (Fuchs, 2004). 

Otroško plesno izročilo je nastalo ob posnemanju plesov in iger odraslih. Obsega preproste 

rajalne igre, ki so jih otroci izvajali v krogu, polkrogu ali vrsti, in otroške plese, ki so 

razširjeni po vsej Sloveniji: ringa, ringa raja, dreto šivat (vrečo šivat), kovtrčki, ali je kaj trden 

most, potujemo v Rakitnico (Jeruzalem), črna kuharca, Izidor ovčice pasel, bela, bela lilija, 

rdeče češnje rada jem, prišl majka s kolodvora, jaz sem muzikant, ob bistrem potočku je mlin 

(prav tam). 

M. Makarovič v Fuchs (2004) meni, da je dejavnost, ki črpa vsebino iz ljudskega izročila, 

otrokom najbližja, saj ljudske pesmi, ljudski plesi in ljudska glasba s svojo jasno 

oblikovanostjo, preprostostjo in razumljivostjo lažje vstopajo v otrokov svet. 

Metodika poučevanja ljudskih plesov določa sestavo ure iz pripravljalnega, osrednjega in 

zaključnega dela. Kolikšen del ure pripada posameznemu delu ure, je v presoji učitelja. Za 

poučevanje plesne tehnike je treba upoštevati starostno stopnjo otrok, zahteve strokovnih 

zapisov plesov ter izbrati ustrezen metodični postopek z uporabo prilagojenih vsebin (Fuchs, 

2004). Ramovš v Fuchs (2004) navaja značilne prostorske razporeditve in tlorise plesnih poti 

slovenskih ljudskih plesov: 

 krožne oblike – zaprt sklenjen krog, nesklenjen zaprt krog, sklenjen polkrog, kača, 

polžasto gibanje itd.; 

 ravna vrsta – dve nasprotni vrsti, stoja parov v ravni vrsti drug ob drugem, trojke; 

 ravna kolona – oblika otroškega plesa dreto šivat, pari v ravni koloni; 

 parne oblike plesov – sklenjen par (v Reziji poznamo tudi nesklenjeno obliko parnega 

plesa). 

Ramovš v Fuchs (2004) osnovne motive slovenskih parnih plesov razvršča tako: 

 dvokorak, ki je osnova vrtenice, 

 polkin korak, ki je značilen za polko, šotiš, lahko pa je del figure (npr. požugana), 

 valčkov korak, 

 mazurkin ali štajerišev korak. 

Krog je ena izmed izvorno najstarejših plesnih oblik in ena izmed plesnih elementarnih oblik, 

ki se je pri učenju ljudskih plesov otrok z MDR, najpogosteje poslužujemo. 
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2.4.5 Sodobni ples 

 

Sodobni ples prištevamo med umetniške plese, oziroma natančneje med scenske plese, ki 

potrebujejo oder in gledalce. Na razvoj sodobnega plesa v Sloveniji so preko svojih učencev 

vplivali predvsem evropski akterji (Dalcroz, Laban, Joos in Wigman), najbolj neposredno 

Mary Wigman, pri kateri se je šolala Meta Vidmar, ki je zaslužna za začetke sodobnega plesa 

v Sloveniji (Rupnik in Rupnik, 2014). 

Sodobni ples se je v Sloveniji zelo razmahnil na področju ljubiteljske kulture. Plesno šolanje 

pa je na osnovnošolski stopnji organizirano v okviru glasbenih šol, plesnih zavodov, društev 

in skupin ter v okviru Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana na kateri deluje 

Umetniška gimnazija; smer sodobni ples. Na akademskem nivoju pa sodobni ples poučujejo 

na Akademiji za ples v Ljubljani (prav tam).  

Sodobni ples vsebuje tekoče gibanje, kar pomeni, da se gib ne zaustavlja v določenih 

položajih. Za izvajanje sodobnega plesa so pomembne povezave med plesnimi oblikami, ki 

nosijo pomen oziroma sporočilo giba (Zagorc, 2010). 

M. Zagorc (2010) pravi, da je sodobni ples primeren za poučevanje začetnikov, saj vključuje 

plesne elemente, ki izhajajo iz naravnih oblik gibanja in njegovo poučevanje navadno poteka 

postopno. Sodobni ples omogoča izražanje z gibanjem, ki lahko postane ples tudi, ko telo 

otroka še ni zrelo za zahtevno znanje plesne tehnike (Rupnik in Rupnik, 2014).  

Položaje sodobnega plesa razvrščamo v štiri skupine: 

 položaji nizkega nivoja: leže, sede na tleh, 

 položaji srednjega nivoja: kleki, počepi in mešane opore, 

 položaji visokega nivoja so stoje, 

 položaji rok (Zagorc, 2010). 

Sodobni ples mora imeti naslov, ki je navadno vodilo za občinstvo in narekuje plesno 

vsebino. Ideje za ustvarjanje sodobnega plesa lahko črpamo od vsepovsod (Zagorc, 2010), 

najbolje pa je, da ga sooblikujejo plesalci, saj lahko na tak način oplemenitijo ples s svojo 

energijo.  

 

2.4.6 Vplivi plesa  

 

Plesno-gibalno izražanje ima velik vpliv na celosten razvoj vadečega. S plesnim gibanjem 

vplivamo na telesni, gibalni, umski, čustveni, duhovni in socialni vidik razvoja posameznika  

(Šušteršič in Zagorc, 2010; Zagorc idr., 2013).  

 Telesni/biološki vidik 

Plesno gibanje ima velik vpliv na razvoj in ohranjanje funkcionalnih sposobnosti, predvsem 

na srčno-žilni, prebavni, senzomotorični, hormonski in dihalni sistem. Ples spodbuja razvoj 

osnovnih gibalnih sposobnosti: koordinacijo, gibljivost, moč, hitrost, ravnotežje, preciznost in 

vzdržljivost. Ob plesu se pri otroku razvija zavedanje telesa in skladno z gibalnim razvojem 

tudi celotna sposobnost nadzorovanja telesa. Otrok med plesom spozna raznolikost svojega 

gibanja in se prične zavedati različnih možnosti za izrabo svoje energije. Ob tem ples nudi 
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optimalne pogoje za razvoj orientacije v času in prostoru (Šušteršič in Zagorc, 2010; Zagorc 

idr., 2013).  

Ker smo ples izvajali v sklopu področja gibanje in športna vzgoja v PP-VIZ za namen 

razvijanja ravnotežja, naj poudarimo njegov pomen pri razvijanju gibalnih sposobnosti in 

njegovo vlogo na področju športa. V. Geršak (2006) navaja, da ples razvija splošen gibalni 

razvoj otroka, njegov vpliv je viden predvsem pri razvoju koordinacije gibov, pri ravnotežju 

in gibljivosti ter hitrosti, vzdržljivosti in natančnosti.  

D. Novak, M. Kovač in Čuk (2008) navajajo, da je ravnotežje poleg drugih gibalnih 

sposobnosti (koordinacija in gibljivost) mogoče razvijati tudi z gimnastičnimi vajami, če so 

namensko izbrane in usmerjene v razvoj določene gibalne sposobnosti. Pri tem izpostavljajo 

vpliv ritmične gimnastike, kjer se ob glasbeni spremljavi prepletajo menjave plesnih korakov, 

položajev, skokov, obratov in drž. Prvine in vaje se izvajajo brez pripomočkov ali z njimi: s 

kolebnico, žogo, obročem in trakom. Ritmična gimnastika ima namreč veliko skupnega z 

gimnastiko, baletom in plesom. 

M. Zagorc (2000) poudarja, da lahko ples zavzema pomembno mesto tudi med športnimi 

zvrstmi, saj se ponaša s kvalitetami izredno zahtevne športne panoge. Avtorica navaja, da je 

za ritmične dolge in kratke korake, za obrate, poskoke, zasuke in poskoke potrebna velika 

stopnja razvitosti okretnosti, ravnotežja in preciznosti. Za izvedbo nekaterih modernih plesov 

je potrebna odlična fizična pripravljenost plesalcev, saj plesalec fokstrota na minuto potroši 

toliko, kolikor potroši pešec, ki hodi s hitrostjo 5,5 kilometrov na uro. S tem se strinja tudi 

Otrin (2006), ki dodaja, da je ples koristen za športnike, saj nedvomno razvija gibalne 

sposobnosti, ki jih potrebujejo za svojo panogo. Ugotavlja, da morata imeti na primer 

slalomist ali orodni telovadec prav toliko občutka za ravnotežje, refleks in ritem kot plesalec.  

 Čustveni/psihološki vidik  

Plesno gibanje omogoča telesno in duševno sprostitev. Z gibanjem ob glasbi se posameznik 

prepusti ritmom in za trenutek pozabi na vse skrbi. Človek lahko skozi plesno izražanje 

spontano ali namerno izrazi čustva: veselje, strah, jezo, srečo, žalost in tudi bolečino. Ples 

omogoča neverbalno izražanje razpoloženja in tako odpira poti do novih spoznanj o sebi, o 

odnosih v skupini in o odnosih s soplesalci (Šušteršič in Zagorc, 2010; Zagorc idr., 2013) ter 

kot tako lahko deluje terapevtsko. 

K. Bucik, K. Krušec in B. Lemut (2015) opredelijo ples tudi kot eno izmed umetnostnih 

terapij – pomoči z umetnostjo. V plesno-gibalni terapiji je osnovno terapevtsko sredstvo 

telesno gibanje, izražanje in ustvarjanje z gibom. Avtorice v plesno delavnico vključujejo 

mladostnike, ki samostojno hodijo, in otroke in mladostnike, ki uporabljajo invalidske 

vozičke. Slednji imajo ves čas umetnostnoterapevtskega procesa svoje soplesalce, ki jim 

nudijo pomoč pri gibanju oziroma z njimi plešejo v plesnem paru. V plesno-gibalne 

dejavnosti vpletajo spoznavanje lastnih vzorcev gibanja, različne zvrsti plesa in plesno-

gibalne improvizacije, kar pripomore k: 

 izboljševanju sodelovanja, skupinski dinamiki, prilagodljivosti, upoštevanju pravil, 

sprejemanju odgovornosti v skupini; 

 aktivnem sooblikovanju koreografije in iniciativi pri vnašanju novih načinov gibanja; 

 razvoju spretnosti na področju grobega gibanja; 

 kvaliteti rotacij zgornjega dela telesa in večji variabilnosti v gibanju na invalidskem 

vozičku; 
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 večanju in razvijanju gibalnega prostora; 

 večji orientaciji v prostoru; 

 sposobnosti izražanja doživljanja z gibanjem telesa in mimiko obraza; 

 usklajevanju gibanja s soplesalcem in skupino; 

 sodelovanju v vzajemni komunikaciji celotne skupine plesalcev; 

 izboljševanju funkcionalnih in dinamičnih elementov živčno-mišičnih spretnosti, kot 

so koordinacija v hoji, ravnotežje; 

 razvijanju samozaupanja; 

 sproščanju napetosti.  

Tudi B. Kroflič (1999) ples opredeli kot obliko terapije, če le-ta vsebuje ustvarjalno gibanje in 

stremi k razvijanju celostne osebnosti. Njen pomen poudari predvsem pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami, saj otrok pri takih aktivnostih sam izbira in usmerja svoje vedenjske 

vzorce ter jih čez čas tudi prilagodi širšemu okolju. Delo z osebami z MDR je osredotočeno 

na izboljšanje telesne podobe, koordinacije in motoričnih spretnosti, pospeševanje 

komunikacije ter na razvoj samozavesti s pomočjo lastnega izražanja (Levy, 1988 v Caf, 1994 

v Geršak, 2005). 

 Kognitivni/umski vidik  

Za otrokov celosten razvoj je nujno treba poudariti povezanost gibalnega in kognitivnega 

razvoja. Otrok pridobiva zgodnje gibalne in druge problemske izkušnje ob igri. Ples je igra z 

gibanjem in je gibanje skozi igro. S plesom ali drugimi oblikami gibanj razvija zaznavne 

funkcije, spomin, predstavljivost, ustvarjalnost, sposobnosti za učenje in ne nazadnje govor 

(Šušteršič in Zagorc, 2010; Zagorc idr., 2013).  

V. Geršak (2006) poudarja pomen gibanja za lažje učenje, saj si otrok določeno stvar bolje 

zapomni, ko je poleg njegovih možganov aktivno tudi njegovo telo. Avtorica navaja, da je 

metoda ustvarjalnega giba del celostne metode poučevanja, saj omogoča udejanjanje 

spoznavnih vsebin z vseh vzgojno-izobraževalnih področij, kot so spoznavanje okolja, 

jezikovni pouk in matematika.  

Metoda ustvarjalnega giba in plesa je kot metoda poučevanja uporabna tudi pri usvajanju 

kompleksnejših vsebin, kot na primer vezi med molekulami pri kemiji (Vrtačnik, 1993 v 

Geršak, 2006). 

 Socialni/sociološki vidik  

Ples se navadno izvaja v skupini, v paru. Delo v skupini omogoča razvijanje socialnih 

sposobnosti, spodbuja stike z drugimi, iniciativnost in medsebojno sodelovanje, upoštevanje 

pravil, vodenje in podrejanje, prilagodljivost in skupinsko reševanje problemov (Šušteršič in 

Zagorc, 2010; Zagorc idr., 2013).  
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2.4.7 Raziskave o vplivih plesne vadbe na razvoj ravnotežja  

 

Vključevanje oseb z duševnimi in gibalnimi motnjami v prilagojene oblike gibalne vadbe je 

pomembno tako za gibalni kot za celosten razvoj posameznika. Tak način vključevanja lahko 

osebe z motnjami reši samote in zapostavljanja ter jim omogoči pot do polnega sodelovanja v 

družbi. Ples in kreativni ples sta idealni gibalni aktivnosti za otroke in tudi za starejše ljudi, za 

ljudi z motnjami ravnotežja in/ali drugimi kinestetičnimi težavami ter za gluhe in naglušne 

osebe (Fotios idr., 2013).  

Ples je gibalna aktivnost, ki je dosegljiva vsakomur, tudi osebam s primanjkljaji. Kaufmann v 

Reinders, Fletcher in Bryden (2015) trdi, da lahko z drugačnim, prilagojenim pristopom v 

plesno vadbo vključimo tudi osebe z gibalnimi, čustvenimi ali kognitivnimi primanjkljaji. 

Fotios  in sodelavci (2013) so raziskovali/primerjali vpliv gibalne vadbe grških ljudskih 

plesov z vplivi gibalne vadbe ritmične gimnastike na izboljšanje dinamičnega ravnotežja pri 

dekletih, starih od 6 do 12 let. V študijo so vključili 27 deklet, ki so jih razdelili v dve skupini, 

skupina A (12 deklet), ki je sodelovala v gibalni vadbi grških ljudskih plesov, in skupina B 

(15 deklet), ki je vključevala gibalno vadbo ritmične gimnastike. Skupini deklet se pri telesnih 

značilnostih (starost, višina, teža, indeks telesne mase) nista pomembno razlikovali. Merjenja 

dinamičnega ravnotežja so pri obeh skupinah izvedli pred in po 12-tedenski gibalni vadbi. 

Primerjava začetnih in končnih rezultatov je pokazala napredek na področju dinamičnega 

ravnotežja pri obeh skupinah deklet. Raziskovalci so potrdili pozitiven vpliv tako gibalnega 

programa grških ljudskih plesov kot gibalnega programa ritmične gimnastike na izboljšanje 

dinamičnega ravnotežja pri izbrani skupini deklet.  

Prav tako so pozitiven vpliv vadbe grških ljudskih plesov na izboljšanje statičnega in 

dinamičnega ravnotežja pri starejših osebah potrdili tudi Sofianidis, Hatzitaki, Douka in 

Grouios (2009). Starejše osebe imajo slabše ravnotežje, kar bistveno zvišuje možnost padcev 

in poškodb. Slabše ravnotežje in strah pred padci ter poškodbami botrujeta slabši gibalni 

aktivnosti starejših oseb. Vzorec je vključeval 26 zdravih starejših oseb, ki so jih razdelili v 

dve skupini, eksperimentalno (14 oseb je sodelovalo v plesni vadbi) in kontrolno skupino (12 

oseb ni sodelovalo v plesni vadbi). Merjenja statičnega in dinamičnega ravnotežja pri osebah 

v obeh skupinah so potekala pred in po plesni vadbi. Plesna vadba je trajala deset tednov, 

dvakrat na teden po eno uro. Osebe v eksperimentalni skupini so v primerjavi z osebami v 

kontrolni skupini bistveno izboljšale rezultate statičnega in dinamičnega ravnotežja. Te 

ugotovitve podpirajo uporabo plesne vadbe za namen izboljšanja statičnega in dinamičnega 

ravnotežja pri starejših osebah. 

Kar nekaj raziskovalcev je raziskovalo vplive plesa na razvoj ravnotežja pri osebah z MDR. 

Tsimaras, Giamouridou, Kokaridas, Sidiropoulu in Patsiaouras (2012) so raziskovali vpliv 

vadbe grških ljudskih plesov na razvoj dinamičnega ravnotežja pri osebah z MDR. V 

raziskavi je sodelovalo 17 posameznikov z motnjo v duševnem razvoju (z lažjo MDR in 

zmerno MDR), ki so bili razdeljeni v eksperimentalno in kontrolno skupino. Merjenja 

dinamičnega ravnotežja so bila pri obeh skupinah izvedena pred in po vadbi. Posamezniki v 

eksperimentalni skupini so bili vključeni v vadbo, ki je potekala 16 tednov, trikrat tedensko 

po 45 minut. V tem času je potekala zgolj vadba, saj so z učenjem tradicionalnih grških 

plesov pričeli že en mesec pred začetkom izvajanja eksperimentalnega programa. Rezultati 

raziskave so potrdili pozitiven vpliv vadbe grških ljudskih plesov na razvoj dinamičnega 

ravnotežja pri osebah z MDR v eksperimentalni skupini, medtem ko se rezultati pri 

posameznikih v kontrolni skupini niso spremenili, pri nekaterih so se rezultati ravnotežja pri 
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zadnji meritvi celo poslabšali. Raziskovalci so zaključili, da plesna vadba lahko predstavlja 

učinkovit in varen način razvijanja dinamičnega ravnotežja pri osebah z MDR.  

C. Moraru, M. Hodorca Raluca in Vasilescu (2014) so raziskovali vpliv prilagojenega 

gibalnega programa gimnastičnih in plesnih vaj na razvoj gibalnih sposobnosti (moči, 

ravnotežja, stabilnosti) otrok z downovim sindromom. V študijo so vključili tri otroke z 

downovim sindromom, starih od 10 do 14 let. Program so izvajali osem mesecev. Avtorji so 

bili posebej pozorni na izvajanje prilagojenih gibalnih dejavnosti, program je v uvodnem delu 

vključeval preproste vaje, kot sta hoja in tek, v glavnem delu vadbe pa bolj specifične vaje iz 

gimnastike in plesa, kot so prilagojeni plesni koraki, polakrobatski elementi (prevali, stranski 

premeti itd.), statični elementi (raztezanje, most itd.), poskoki, zibanje in vaje z rokami. 

Program gimnastičnih in plesnih vaj je imel pozitiven vpliv na razvoj gibalnih sposobnosti pri 

izbranih otrocih z downovim sindromom. 
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3 PREDMET IN PROBLEM 

 

Mnogi raziskovalci ugotavljajo, da imajo otroci z MDR v primerjavi z otroki brez MDR 

pomanjkljivo razvite gibalne sposobnosti, med katere prištevamo tudi ravnotežje. Razloge za 

to večinoma pripisujemo počasnejšemu zorenju centralnega živčnega sistema, ki ima za 

posledico neskladen in nepovezan gibalni razvoj, kot tudi manjšemu številu priložnosti za 

pridobivanje različnih gibalnih izkušenj.  

V obdobju osnovnošolskega izobraževanja so učenci v PP-VIZ deležni organiziranih gibalnih 

aktivnosti v sklopu področja gibanje in športna vzgoja in imajo možnost prostovoljnega 

vključevanja v različne tovrstne interesne dejavnosti, ki jih ponujajo in izvajajo šole za 

izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami.  

 

Oblikovanje gibalne vadbe za razvijanje gibalnih sposobnosti, med drugim tudi za razvijanje 

ravnotežja, je za otroke z MDR zelo priporočljivo, saj že minimalno izboljšanje ravnotežja 

lahko marsikateremu otroku zagotavlja večjo možnost za izvajanje različnih grobomotoričnih 

aktivnosti, kot so npr. hoja, tek in različni skoki, ter jim posledično omogoča vključevanje v 

bolj kompleksne in zahtevne gibalne aktivnosti, ki jih navadno vsebujejo vsakodnevne 

praktične dejavnosti. 

 

V magistrskem delu želimo raziskati vpliv plesne vadbe na razvoj ravnotežja pri učencih z 

ZMDR. Plesna gibanja namreč vključujejo gibanja, pri katerih je treba večkrat vzpostaviti ali 

ohraniti ravnotežni položaj (Vidovič idr., 2003), različna rotacijska gibanja in naravne oblike 

gibanja, pri katerih prihaja do velikih in hitrih sprememb telesnih položajev (Pistotnik idr., 

2002).  

3.1 Cilji raziskave 
 

Cilji raziskave so sledeči: 

 ugotoviti razvitost ravnotežja izbrane skupine učencev z ZMDR pred plesno vadbo ter 

jih primerjati z normami, ki jih ponuja uporabljen merski instrumentarij BOTMP, 

podtest 2 (Bruininks, 1978); 

 rezultate prvega merjenja ravnotežja primerjati s končnimi rezultati ravnotežja ter 

ugotoviti vpliv trimesečne plesne vadbe; 

 ugotoviti, ali bodo vsi vključeni učenci z ZMDR izboljšali svoje statično in dinamično 

ravnotežje s pomočjo plesne vadbe; 

 pripraviti gibalni program z elementi plesa za namensko razvijanje statičnega in 

dinamičnega ravnotežja pri učencih z ZMDR. 
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3.2 Metodologija 
 

3.2.1 Opis vzorca 
 

V raziskovalni vzorec smo vključili 10 učencev (dečkov) z ZMDR, starih od 14 do 19 let, vsi 

se izobražujejo v PP-VIZ. Učence smo razdelili v pare, vsak par vključuje učenca v 

eksperimentalni skupini in učenca v kontrolni skupini.  

Oba udeleženca imata zmerno motnjo v duševnem razvoju, sta primerljive starosti in imata 

primerljive izhodiščne rezultate nivoja ravnotežja, pridobljene z merskim instrumentarijem 

BOTMP (Bruininks, 1978).  

Tabela 2: Pari dečkov 

Pari Oznaka učenca Letnik rojstva/starost 

v letih 

Stopnja PPVIZ 

prvi par E1 1998/ 19 let PPVIZ 5 

K1 1998/ 19 let PPVIZ 5 

drugi par E2 1998/ 19 let PPVIZ 5 

K2 2000/ 17 let PPVIZ 4 

tretji par E3 1999/ 18 let PPVIZ 4 

K3 2000/ 17 let PPVIZ 4 

četrti par E4 2001/ 16 let PPVIZ 4 

K4 2000/ 17 let PPVIZ 4 

peti par E5 2001/ 16 let PPVIZ 4 

K5 2003/ 14 let PPVIZ 3 

Legenda: E – eksperimentalna skupina; K – kontrolna skupina 

 

3.2.2 Raziskovalna metoda 
 

Za raziskovalno metodo smo uporabili eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

3.3 Potek dela in zbiranja podatkov 
 

Pred začetkom zbiranja podatkov in izvajanja plesne vadbe za izboljšanje ravnotežja smo 

pridobili soglasja staršev izbranih učencev z ZMDR. Vsi izbrani učenci z ZMDR se 

izobražujejo v različnih stopnjah PP-VIZ. Opravljeni sta bili dve merjenji nivoja ravnotežja 

pri izbranih učencih, pred in po plesni vadbi. Za pridobivanje rezultatov je bil pri obeh 

merjenjih uporabljen merski inštrumentarij BOTMP, podtest 2 (Bruininks, 1978). 

Program vadbe plesa je za namen razvijanja in izboljševanja ravnotežja potekal 12 tednov, 

dvakrat tedensko, in sicer v okviru interesne dejavnosti folklornega krožka (eno uro tedensko) 

in v okviru področja gibanje in športna vzgoja (eno uro tedensko). 
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3.4 Merski instrumentarij 
 

Za pridobivanje začetnih in končnih rezultatov ravnotežja je bil uporabljen merski 

inštrumentarij BOTMP, test gibalnih sposobnosti, podtest 2 (Bruininks, 1978). Podrobneje je 

opisan v poglavju o merskih postopkih za ugotavljanje razvitosti ravnotežja. 

 

3.5 Statistična obdelava 
 

Pri vseh učencih smo izmerili začetno stanje razvitosti ravnotežja, dobljene rezultate prevedli 

v točke po sistemu testa BOTMP (Bruininks, 1978)  in jih primerjali z normami BOTMP 

(Bruininks, 1978). 

Vzorec desetih učencev smo nato na osnovi inicialnih rezultatov razdelili v pare. Vsak par je 

vključeval člana eksperimentalne skupine in člana kontrolne skupine. Pri razdelitvi učencev v 

eksperimentalno in kontrolno skupino je odločal le kriterij (prostovoljne) vključenosti v 

interesno dejavnost folklorni krožek. Učenci v eksperimentalni skupini so bili prostovoljno 

vključeni v folklorni krožek. Učenci kontrolne skupine se za sodelovanje pri folklornem 

krožku niso odločili.  

Primerjali smo začetne (izhodiščne) rezultate, ki smo jih pridobili pred plesno vadbo, s 

končnimi rezultati po zaključeni 12-tedenski plesni vadbi. Rezultate smo predstavili 

tabelarno, grafično in opisno. 
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4 REZULTATI 
 

4.1 Razvitost ravnotežja pri izbrani skupini učencev z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju 

 

Tabela 3: Uvrstitev učencev v ustrezno starostno skupino glede na rezultate prvega merjenja  

Učenci 

 

Rezultat prvega merjenja 

izražen v točkah po 

sistemu BOTMP 

Starost učencev 

(v letih) 

Starostna skupina 

po normah 

BOTMP 

E1 13 19 let 5 let 

K1 16 19 let med 5 in 6 let 

E2 17 19 let skoraj 6 let 

K2 18 17 let 6 let 

E3 12 18 let skoraj 5 let 

K3 14 19 let 5 let 

E4 8 16 let manj kot 5 let 

K4 6 17 let manj kot 5 let 

E5 12 16 let skoraj 5 let 

K5 12 14 let skoraj 5 let 

 

V Tabeli 3 so prikazane točke, ki so jih dosegli posamezni učenci z ZMDR na začetnem 

merjenju ravnotežja, njihova starost v letih in starostna skupina, v katero se uvrščajo glede na 

dosežene točke po sistemu BOTMP. BOTMP prikazuje norme razvitosti ravnotežja pri 

otrocih starih od 5 let do 14 let in brez MDR. Rezultati so prikazani v točkah. 

Učenca K2 in E2 sta dosegla največje število točk, to je 17 oziroma 18 točk, kar pomeni, da je 

razvitost njunega ravnotežja primerljiva z razvitostjo ravnotežja šestletnikov. Njunemu 

rezultatu se je najbolj približal K1, saj je pri merjenju ravnotežja dosegel 16 točk. Razvitost 

njegovega ravnotežja je primerljiva z rezultati razvitosti ravnotežja otrok, starih med pet in 

šest let. Učenca E4 in K4 sta dosegla najnižje število točk, to je 6 in 8. Njuna razvitost 

ravnotežja je po normah BOTMP primerljiva z razvitostjo ravnotežja otrok, mlajših od petih 

let.  

Kljub temu, da imamo norme le do starosti 14 let, lahko iz rezultatov sklepamo, da imajo 

učenci z ZMDR v primerjavi z otroki brez MDR podpovprečno razvito ravnotežje, kar 

nakazuje, da otroci z MDR s starostjo na področju gibalnega razvoja vse bolj zaostajajo za 

svojimi vrstniki brez motenj (Filipčič idr., 2004). 

Zaključimo lahko, da lahko razvitost ravnotežja učencev z ZMDR primerjamo z razvitostjo 

ravnotežja petletnikov brez MDR. S tem smo potrdili ugotovitve drugih domačih 

raziskovalcev, A. Tatalović (2012) je z raziskovanjem razvitosti ravnotežja pri odraslih 

judoistih z MDR prišla do podobnih spoznanj. Vsi testiranci (odrasle osebe) z MDR so na 

področju ravnotežja dosegli podpovprečne rezultate. Razvitost njihovega ravnotežja je bila po 

normah BOTMP primerljiva z ravnotežjem petletnikov brez motenj. Prav tako je M. Cvikl 

(2007) s pomočjo BOTMP potrdila podpovprečno razvitost ravnotežja pri devetletni deklici z 

downovim sindromom v primerjavi z njenimi vrstnicami brez MDR. 
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4.2 Vpliv plesne vadbe na razvoj ravnotežja 
 

Tabela 4: Primerjava začetnih in končnih rezultatov ravnotežja  

Pari Učenci Rezultat 

prvega 

merjenja 

(točke 

BOTMP) 

Starostna 

skupina po 

normah 

BOTMP 

 Rezultat 

končnega 

merjenja 

(točke 

BOTMP) 

Starostna 

skupina po 

normah 

BOTMP 

Razlika  

(začetno in 

zaključno 

merjenje) 

v točkah 

 

prvi 

par 

 

E1 

 

13 5 let  19 6 let + 6 

K1 

 

16 5–6 let  16 5–6 let   0 

 

drugi 

par 

E2 

 

17 5–6 let  19 6 let + 2 

K2 

 

18 6 let  14 5 let – 4 

 

tretji 

par 

E3 

 

12 5 let  16 5–6 let + 4 

K3 

 

14 5 let  15 5–6 let + 1 

 

četrti 

par 

E4 8 manj kot 5 

let 

 16 5–6 let + 8 

K4 6 manj kot 5 

let 

 6 manj kot 5 let   0 

 

peti 

par 

E5 

 

12 5 let  15 5–6 let + 3 

K5 

 

12 5 let  12 5 let   0 

Legenda: E – eksperimentalna skupina; K – kontrolna skupina; + napredovanje; – zaostanek; 

0 – nespremenjeno. 

 

Iz Tabele 4 lahko razberemo, da so vsi učenci v eksperimentalni skupini izboljšali rezultate 

ravnotežja ter da učenci v kontrolni skupini niso izboljšali rezultatov ravnotežja, temveč je 

njihova razvitost ravnotežja ostala nespremenjena. Glede na rezultate, ki nam jih prikazuje 

Tabela 4, lahko zaključimo, da je plesna vadba vplivala na razvoj ravnotežja pri vključenih 

učencih z ZMDR.  

Pred končnim ocenjevanjem smo pričakovali podobne rezultate, saj skrbno načrtovana in 

ozko ciljno usmerjena gibalna vadba razvija gibalne sposobnosti pri otrocih z MDR (Markun 

Puhan idr., 2009). B. Stančevič in M. Videmšek (2004) navajata, da se razvoj ravnotežja 

zaključi okrog 15. leta, vendar tega za gibalni razvoj otrok z MDR ne moremo trditi, saj le-ta 

pri njih poteka počasneje kot pri njihovih vrstnikih brez MDR (Vidovič idr., 2003) ter lahko 

doseže določeno razvitost nekoliko kasneje (Žgur, 2012). 
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PRVI PAR 

 

Grafikon 1: Primerjava razvitosti ravnotežja pri prvem paru 

Tabela 4 in Grafikon 1 nam nakazujeta, da je plesna vadba vplivala na razvoj ravnotežja pri 

učencu E1 v eksperimentalni skupini. Razvitost ravnotežja učenca K1 v kontrolni skupini je 

med obema merjenjema ostalo nespremenjeno.  

Glede na rezultate lahko sklepamo, da je plesna vadba pozitivno vplivala na razvoj ravnotežja 

pri učencu E1 v eksperimentalni skupini. 

 

DRUGI PAR 

 

Grafikon 2: Primerjava razvitosti ravnotežja pri drugem paru 

Tabela 4 in Grafikon 2 prikazujeta, da se je razvitost ravnotežja pri učencu eksperimentalne 

skupine E2 spremenila ter dosegla višji nivo razvitosti. Razvitost ravnotežja se pri učencu 

kontrolne skupine K2 ni izboljšala, temveč je dosegla nižji nivo razvitosti kot pri prvem 

merjenju.  

Rezultati iz Grafikona 2 dokazujejo, da je manifestacija ravnotežja pod velikim vplivom 

treninga (Pistotnik, 1999), saj učenec K2 v kontrolni skupini, ki v plesno vadbo z gibalnimi 

elementi za namensko razvijanje ravnotežja ni bil vključen, ni izboljšal rezultatov svojega 

ravnotežja. 
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TRETJI PAR 

 

Grafikon 3: Primerjava razvitosti ravnotežja pri tretjem paru 

Iz Grafikona 3 in Tabele 4 lahko razberemo, da se je med učencema v tretjem paru razlika v 

razvitosti ravnotežja zmanjšala. Pri učencu E3 se je razvitost ravnotežja spremenila za štiri 

točke, medtem ko se je razvitost ravnotežja pri učencu K3 v kontrolni skupini izboljšala za 

eno točko, kar lahko povezujemo tudi z dejstvom, da med otroki z MDR obstajajo velike 

intra-individualne razlike (Sherril, 1998 v Filipčič in Ferlan, b.d.), ki lahko vplivajo na 

rezultate merjenj. 

 

ČETRTI PAR 

 

Grafikon 4: Primerjava razvitosti ravnotežja pri četrtem paru 

 

Iz Grafikona 4 in Tabele 4 je razbrati, da je učenec E4 v eksperimentalni skupini med obema 

merjenjema razvijal ravnotežje, medtem, ko se razvitost ravnotežja pri učencu K4 v kontrolni 

skupini med obema merjenjema ni spremenila. Rezultati nakazujejo, da je imela plesna vadba 

vpliv na razvoj ravnotežja pri vključenem učencu. 
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PETI PAR 

 

Grafikon 5: Primerjava razvitosti ravnotežja pri petem paru 

Tabela 4 in Grafikon 5 nam nakazujeta, da je učenec eksperimentalne skupine E5 razvijal 

ravnotežje. Pri učencu K5 v kontrolni skupini je razvitost ravnotežja ostala nespremenjena. 

Rezultati dokazujejo, da je plesna vadba, ki je bila oblikovana namensko za razvijanje 

razvitosti ravnotežja pozitivno vplivala na razvoj ravnotežja pri učencu E5 v eksperimentalni 

skupini. 

 

Ker primerna gibalna vadba razvija gibalne sposobnosti, smo za izbrano skupino otrok z 

ZMDR oblikovali plesno vadbo, ki z raznimi gibalnimi dejavnostmi vpliva na razvoj telesnih 

in kognitivnih kvalitet (Geršak, 2005). Otroci z MDR se neradi vključujejo v gibalne  

dejavnosti, kar je pogosto povezano s preteklimi slabimi izkušnjami. Ples omogoča pestro in 

raznovrstno gibanje, ki je lahko prilagojeno vsakemu vključenemu plesalcu na način, da 

vzbuja občutke zadovoljstva, omogoča socialno vključenost in skupinsko pripadnost.  

Vsaka dovolj intenzivna in/ali obsežna dejavnost povzroči v organizmu določene spremembe 

(Škof in Škof, 2007), kar dokazujejo tudi rezultati v Tabeli 4. Plesna vadba, ki je bila 

individualizirana, je pozitivno vplivala na razvoj ravnotežja pri učencih v eksperimentalni 

skupini. Ob tem je treba poudariti, da smo v pripravljalnem delu plesne vadbe izvajali gibalne 

dejavnosti, ki so bile namensko oblikovane za razvijanje ravnotežja ter da je bila vadba 

oblikovana situacijsko in po metodi velikega števila ponovitev (Pistotnik, 2011).  

Da ples razvija gibalne sposobnosti, dokazujejo mnogi tuji (Fotios idr., 2013; Moraru idr., 

2014: Sofiandis idr., 2009; Tsimaras idr., 2012) in domači (Markun Puhan idr., 2009; Rugelj, 

2012) raziskovalci. Kljub temu naj pri zaključkih tovrstnih raziskav velja določena 

previdnost, saj moramo upoštevati heterogenost učencev z ZMDR ter njihove intra-

individualne in inter-individualne razlike, ki so lahko vplivale na rezultate razvitosti 

ravnotežja v času merjenj. Posameznik namreč lahko zelo različno izvaja isto gibalno nalogo, 

enkrat dobro, drugič pa brez razloga zelo slabo (Filipčič in Ferjan, b.d.). 
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4.3 Vpliv plesne vadbe na razvoj statičnega in dinamičnega ravnotežja 

 

4.3.1 Vpliv plesne vadbe na razvoj statičnega ravnotežja 

 

Tabela 5: Vpliv plesne vadbe na razvoj statičnega ravnotežja 

Učenci 

eksperimentalne 

skupine 

Začetni rezultat 

statičnega 

ravnotežja 

(točke 

BOTMP) 

Končni rezultat 

statičnega 

ravnotežja 

(točke BOTMP 

Razlika 

(izražena v 

točkah 

BOTMP) 

E1 6 9 

 

+ 3 

E2 8 10 

 

+ 2 

 

E3 

 

4 6 + 2 

E4 

 

4 7 + 3 

E5 6 7 + 1 

 

Legenda: E – eksperimentalna skupina; + napredovanje; – zaostanek; 0 – nespremenjeno 

 

Grafikon 6: Primerjava rezultatov statičnega ravnotežja 

V Grafikonu 6 in v Tabeli 5 so prikazani rezultati začetnega in končnega merjenja statičnega 

ravnotežja učencev v eksperimentalni skupini. Iz njih lahko razberemo, da je pri vseh učencih 

v eksperimentalni skupini med obema merjenjema prišlo do izboljšanja razvitosti statičnega 

ravnotežja. Sklepamo lahko, da je plesna vadba pozitivno vplivala na razvoj statičnega 

ravnotežja pri učencih v eksperimentalni skupini. 
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4.3.2 Vpliv plesne vadbe na razvoj dinamičnega ravnotežja 

 

Tabela 6: Vpliv plesne vadbe na razvoj dinamičnega ravnotežja 

Učenci 

eksperimentalne 

skupine 

Začetni rezultat 

dinamičnega 

ravnotežja 

(točke BOTMP) 

 

 

Končni rezultat 

dinamičnega 

ravnotežja 

(točke BOTMP) 

 

Razlika 

(izražena v 

točkah BOTMP) 

E1 

 

7 10 

 

+ 3 

E2 9 12 

 

+ 3 

 

E3 

 

8 10 + 2 

E4 

 

4 9 + 5 

E5 

 

6 8 + 2 

Legenda: E – eksperimentalna skupina; + napredovanje; – zaostanek; 0 – nespremenjeno 

 

 

Grafikon 7: Primerjava rezultatov dinamičnega ravnotežja 

 

Iz rezultatov Grafikona 7 in Tabele 6, lahko razberemo, da je pri vseh učencih v 

eksperimentalni skupini med obema merjenjema prišlo do izboljšanja razvitosti dinamičnega 

ravnotežja. Sklepamo lahko, da je plesna vadba pozitivno vplivala na razvoj dinamičnega 

ravnotežja pri učencih v eksperimentalni skupini. Učenec E4 je na področju dinamičnega 

ravnotežja v primerjavi z ostalimi učenci eksperimentalne skupine dosegel največji napredek, 

saj je svoj začetni rezultat podvojil. Rezultati dokazujejo, da je razvijanje ravnotežja pod 

velikim vplivom vadbe (Pistotnik, 2011).  
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4.4. Program plesne vadbe 

 

NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE PLESNE VADBE 

Plesno-gibalna vadba je bila oblikovana timsko, v sodelovanju s fizioterapevtko Anito 

Lipušček, dipl. fizioterapevt, športnim pedagogom Sašem Lebanom, prof. športne vzgoje, in 

učiteljico v PP-VIZ Judito Špolad, prof. def.   

Pri tem smo upoštevali smernice strokovne literature (Filipčič, 2006; Gjud in Kroflič, 1992; 

Jeršan idr., 2007; Karpljuk idr., 2013; Kraljič in Vodeb, 1994; Kremžar, 1978; Novak idr., 

2008; Otrin, 2006; Pistotnik idr., 2002; Videmšek in Stančevič, 2004; Šarabon, 2007; Zagorc, 

2006). Posebno pozornost smo namenili oblikovanju prilagoditev glede na individualne 

zmožnosti učencev z ZMDR.  

SOGLASJE VKLJUČENIH UČENCEV IN NJIHOVIH STARŠEV 

Program plesne vadbe je bil pred začetkom izvajanja predstavljen tako staršem kot tudi 

sodelujočim učencem. Za izvajanje plesne vadbe smo pridobili soglasje staršev.  

IZVAJANJE PLESNE VADBE 

Pri vsaki uri plesne vadbe sta bila prisotna dva učitelja, ki sta demonstrirala posamezne vaje, 

podajala individualna navodila za pravilno izvedbo vaj, nudila fizična usmerjanja in obenem 

skrbela za varnost učencev.  

Verbalni opis posameznih telesnih položajev smo podkrepili z vizualno oporo (fotografije 

pozicij/položajev smo namestili po ustreznem vrstnem redu na vidno mesto v telovadnici). Za 

določitev prostora vrtenja na mestu, mesta postavitve ali poti gibanja po prostoru smo se 

posluževali različnih fizičnih in vizualnih opor; najpogosteje smo uporabili obroče, vrv ali 

označbe z lepilnim trakom. 

Učenje plesov je potekalo v krogu, saj smo s tem zagotovili pravilnost izvedbe korakov 

(Otrin, 2006) vsem plesalcem. Tako smo učence tudi lažje kontrolirali ter vsem omogočili 

enakopravno vključenost. Ko so učenci plesne korake obvladali, smo plese vadili na 

določenih mestih glede na posamezno koreografijo.  

Gibalne elemente smo izvajali najprej individualno, potem v paru, šele kasneje smo jih  

povezali v celoto in jih izvajali v skupini. Gibanja so se v različnih gibalnih oblikah večkrat 

ponovila.  

ČASOVNA ORGANIZIRANOST UR PLESNE VADBE 

Ples je športno-rekreativna dejavnost (Zagorc, 2000), ki zahteva poleg glavnega dela, v 

glavnem namenjen plesu, tudi pripravljalno-ogrevalni del in zaključni del vadbe. Pri uri 

plesne vadbe je bilo pripravljalnemu delu vadbe namenjeno 25 minut, osrednjemu delu vadbe 

25 minut (v dveh delih po 10 minut ter vmesni 5-minutni odmor) in zaključnemu delu vadbe 

okrog 10 minut.  

GLASBENA SPREMLJAVA PLESNE VADBE 

Plesna vadba je potekala ob glasbi. Pri urah interesne dejavnosti, pri folklornem krožku je 

vadba ljudskih plesov potekala ob živi glasbi, ob spremljavi harmonikarja.  
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Ure plesa pri gibanju in športni vzgoji so potekale ob glasbeni spremljavi radijskega 

sprejemnika s CD-predvajalnikom.  

PROSTOR IZVAJANJA PLESNE VADBE 

Plesna vadba je potekala v mali telovadnici osnovne šole, ki smo jo za potrebe vadbe razdelili. 

Polovica prostora je bila namenjena pripravljalnemu in zaključnemu delu plesne vadbe, druga 

polovica prostora pa izvajanju plesa v osrednjem delu ure. 

PRIPOMOČKI PRI PLESNI VADBI 

V pripravljalnem delu ure smo uporabili iste pripomočke kot v zaključnem delu ure. 

Najpogosteje smo uporabljali naslednje pripomočke: klop, gred, lesena ravnotežno desko 

(lastna izdelava), vrv, kolebnice, koordinacijsko lestev, lestev "noga pred nogo" (lastna 

izdelava), (mehke) žoge, stožce, ovire (palice), "kamne", riževe vrečke, peščene vrečke, 

peščeno kačo, obroče, trakove, rutice, ravnotežne blazine, klinaste blazine itd. 

Posluževali smo se tudi različnih pripomočkov za razvijanje ravnotežja, kot so npr. 

ravnotežne deske, ravnotežne palice in fizioterapevtske žoge različnih velikosti. 

VSEBINSKI PROGRAM PLESNE VADBE 

PRIPRAVLJALNI DEL URE  

V pripravljalnem delu ure smo uporabili predvsem gibalne elemente, namenjene za razvijanje 

ravnotežja, ki so obenem del plesa (različne oblike hoje, hoja po zmanjšani podporni ploskvi, 

različna rotacijska gibanja, hoja čez ovire, različni skoki, poskoki in sestavljena gibanja iz 

hoje, počepov, gibov rok, predklonov in skokov itd.) v osrednjem delu ure. Za ogrevanje smo 

najpogosteje izvajali igre lovljenja v mnogih različicah: en lovec, dva lovca, kdo se boji 

črnega moža, …Učinke lovljenja smo povečali z nalogami iz programa gimnastične abecede: 

otroci so se gibali z enonožnimi poskoki, po vseh štirih …za zapik so uporabili počep ali skok 

v obroč. 

Pogosto smo se posluževali tudi hoje po klopeh in gredeh, ki vpliva na razvoj ravnotežja. 

Težavnost vzdrževanja ravnotežja v gibanju smo povečali z izbiro orodja (glede na njegovo 

trdnost, širino in višino) in z načinom gibanja (Novak idr., 2008). 

Gibalne elemente smo povezali v igre, ki smo jim nadeli značilna in slikovita imena, in jih 

podkrepili z zgodbicami ali z glasbenimi efekti. Za primer naj navedemo gibalno igro, ki smo 

jo z učenci poimenovali "plešoči ptički". Na tla telovadnice smo razporedili v krožni sklenjeni 

liniji pripomočke: klop, gred, vrv, prekrito z rjuho, plastične "kamne" in peščene vrečke. 

Učenci so se spremenili v ptičke, ki so letali (plesali) po sredini nastalega kroga, vendar le ob 

glasbi. Ko je glasba utihnila, so se spremenili v "ravnotežne ptičke", ki ne plešejo, temveč 

hodijo po pripomočkih. Ko je vsak učenec prehodil dva kroga, smo zopet vključili glasbo. 

Učenci so ob glasbi plesali v sredini kroga. Vsak način hoje smo ponovili dvakrat, nato smo 

obliko hoje spremenili oziroma nadgradili (npr. hojo naprej smo spremenili v bočno/stransko 

hojo, del poti so prehodili nazaj, hoji naprej smo dodali še met žoge na koš ali prenos žoge 

sošolcu kot štafeto, hoji po vrvi/klopi/gredi smo dodali ovire itd.). Hojo, skoke ali druge 

gibalne oblike smo postopoma oteževali. 

OSREDNJI DEL URE 

V osrednjem delu ure je v sklopu folklornega krožka potekalo utrjevanje ljudskih plesov, saj 

so učenci plesne korake ljudskih plesov že poznali. Plesna vadba je vsebovala ljudske otroške 
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igre s hojo, tekom, s poskoki na eni in na obeh nogah, prilagojene plese s preprostejšimi 

oblikami gibanja po prostoru (bela, bela lilija, potujemo v Jeruzalem, Abraham 'ma sedem 

sinov, ali je kaj trden most), parne plese v dvokoračni obliki (ta požugana, sedem korakov, 

mlinček).  

Pri urah področja gibanje in športna vzgoje pa smo izvajali učenje in vadbo dveh sodobnih 

plesov. Posamezne plesne elemente, ki smo jih situacijsko vadili v pripravljalnem delu ure, 

smo v osrednjem delu vadbe združili v celoto. V tem delu ure smo z različnimi vajami 

razvijali tudi orientacijo na telesu in orientacijo v prostoru.  

V nadaljevanju prilagamo koreografiji dveh sodobnih plesov, katerih učenje in vadba je 

potekala izolirano. Prvih šest tednov je potekalo učenje in vadba "plesa snežink", naslednjih 

šest tednov pa učenje in vadba plesa "rastemo skupaj". S "plesom snežink" so učenci z ZMDR 

nastopili na novoletni šolski prireditvi skupaj z učenci s težjo motnjo v duševnem razvoju in z 

učitelji.  

Plesa "rastemo skupaj" so se učenci z ZMDR učili in vadili skupaj z učenci (pet učenk in en 

učenec) četrtega razreda osnovne šole ter se z njim predstavili na šolski prireditvi Igraj se z 

mano. Ples "rastemo skupaj" smo zaplesali še enkrat, in sicer na Slavnostni seji občinskega 

sveta, na kateri je bila šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 

med občinskimi nagrajenci v letu 2017. Koreografijo plesa smo oblikovali tako, da so bili 

vključeni vsi učenci PP-VIZ. Plesni par je vključeval odraslo osebo (učitelja) in učenca z 

ZMDR oziroma gibalno oviranega učenca s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. 

Fotografije posameznih pozicij obeh plesov so v prilogi magistrskega dela.  

ZAKLJUČNI DEL URE 

Zaključni del vadbe je vključeval razne gibalne igre, namenjene zabavi in sprostitvi učencev. 

V tem delu so učenci pogosto zaplesali samoiniciativno ter na novo usvojenim gibalnim 

elementom dodali kakšen nov, ustvarjalen element. Pogosto so ritmom glasbe sledili povsem 

po svoji domišljiji in brez vodenja. Del časa smo namenili tudi pospravljanju pripomočkov. V 

nadaljevanju navajamo nekatere gibalne igre, ki smo jih izvajali v tem delu ure. 

EVALVACIJA PLESNE VADBE 

Ob koncu raziskave smo izvedli evalvacijo programa plesne vadbe in interpretirali rezultate. 

Učenci v eksperimentalni in kontrolni skupini so bili s svojimi rezultati in dosežki na 

področju ravnotežja seznanjeni. Učenci v eksperimentalni skupini so bili s svojim napredkom 

zadovoljni. Učencem v kontrolni skupini smo razložili vpliv plesne vadbe na razvoj 

ravnotežja pri njihovih vrstnikih v eksperimentalni skupini ter jih povabili k vključitvi v 

folklorni krožek.  

Pri učencih v eksperimentalni skupini smo opazili, da so v času trajanja plesne vadbe 

izkoristili prav vsak prosti trenutek ali kratek čas med odmorom za vadbo hoje po črti, za 

utrjevanje hoje peta–prsti in za utrjevanje plesnih korakov. Pogosto so se ob glasbenih ritmih 

samoiniciativno gibali in plesali, medtem ko so učenci v kontrolni skupini bolj posedali ter se 

samoiniciativno odločali bolj za igre sede in za igre na blazinah.  

Ples ima pomembno vlogo tudi pri razvijanju socialnih sposobnosti, ker spodbuja stike z 

drugimi, vliva zaupanje, spodbuja prilagodljivost, vzdrževanje pozornosti in sodelovanje pri 

različnih aktivnostih (Zagorc, 2006). Učenci eksperimentalne skupine so se med odmori več 

družili z vrstniki iz prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom ter se 
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pogosteje pridružili njihovi igri. Opazili smo tudi, da so bili ti učenci kasneje pogosteje 

povabljeni k raznim skupinskim igram. Pri učencih kontrolne skupine smo opažali, da so se 

večino časa med odmori raje zadrževali v svojem razredu ter se s svojimi sošolci igrali bolj 

družabne igrice (npr. človek ne jezi se, igre s kartami). 

Ker se otroci z MDR neradi vključujejo v gibalne aktivnosti in zelo hitro obupajo, ko se 

znajdejo pred novo, neznano nalogo, je bilo naše delo povezano tudi z motiviranjem učencev 

z ZMDR. Dokazano je, da motivacije za telesno aktivnost največkrat manjka, ker ni izbrana 

prava športna aktivnost (Tušak in Blatnik, 2016). Vendar tega v našem primeru ne moremo 

trditi, saj plesno gibanje otroke MDR že samo po sebi motivira in razveseljuje (Vidovič idr., 

2003). Gibanje ob glasbi na preprost in učinkovit način krepi občutja zadovoljstva, zabave in 

obvladovanja gibanja pri vseh sodelujočih, ki je še toliko večje, če je vključenost 

prostovoljna, po lastni želji.  

 

  



64 
 

4.4.1 Pripravljalni del vadbe  

 

V pripravljalnem delu ure smo učence seznanili z vsebinami ure, s pričakovanji, z nameni in 

potekom ure. Želeli smo jih motivirati in pripraviti za plesno vadbo v glavnem delu ure. Poleg 

tega je bil ta del ure oblikovan namensko za razvijanje ravnotežja.  

Vadba je potekala frontalno, vsi učenci so imeli zadolžitev prilagojeno individualnim 

zmožnostim in sposobnostim. Vodja vadbe je imel pregled nad vsemi vadečimi. Pred 

namensko vadbo smo izvajali vaje za ogrevanje telesa in vaje za pravilno držo. 

V tem delu ure so bili učenci seznanjeni z izrazi, ki smo jih pri plesu najpogosteje srečevali. 

Razumevanje pojmov smo pred poučevanjem preverili ter jih med vadbo večkrat ponovili in 

demonstrirali.  

Osnovni položaji, ki smo jih v tem delu ure uporabljali, so: stoja, hoja, skoki, preskoki, sed, 

leža, čep in klek. Med stojami smo urili: stojo sonožno, stoja razkoračno, stoja prednožno, 

stojo odnožno ali stojo zanožno. Gibanja s trupom ali z glavo so vsebovala predklon, odklon 

(v desno, v levo), zaklon, zasuk (obrat), kroženje. Gibi z rokami so vsebovali priročenje, 

predročenje, odročenje, vzročenje, zaročenje. 

V nadaljevanju navajamo nekatere gibalne elemente, ki so jih gibalne igre v tem delu ure 

najpogosteje vsebovale.  

Stoja: 

 na eni nogi: levi nogi 10 sekund, nato še na desni nogi; 

 na eni nogi, z drugo rišejo kroge (vstran, naprej, nazaj), nato nogi zamenjajo; 

 na eni nogi, z drugo krožijo z žogo, nato nogi zamenjajo; 

 na eni nogi, s prsti druge noge se dotikajo točke pred stoječo nogo, za stoječo nogo in 

levo/desno, nato nogi zamenjajo; 

 na eni nogi, z drugo nogo naredijo korak čez stoječo nogo (križni korak), nato nogi 

zamenjajo; 

 na eni nogi, z drugo nogo stopajo na klop, nato nogi zamenjajo; 

 sonožno in istočasno gibanje s trupom, z rokami; 

 razkoračno, predklon in podaja žoge med nogami, podaja žoge nad glavo (naprej, 

nazaj); 

 prednožno in kotaljenje žoge v cilj; 

 odnožno in prikorak; 

 zanožno in dotik tal. 

Hoja: 

 v različne smeri: naprej/nazaj/bočno; 

 po različnih podlagah: po črti, po vrvi, po klopi, po gredi, po koordinacijski lestvi, po 

lestvi "noga pred nogo" (lastna izdelava pripomočka), po blazinah; po riževih vrečkah, 

po "kamnih", po ravnotežni deski, po "peščeni kači" … 

 v različnih oblikah: z rokami v boku, z eno žogo v vzročenju/z dvema žogama v 

vzročenju/z riževo vrečko na glavi, z žogo nad glavo; 

 po petah, po prstih, po zunanjem delu stopal; 

 čez različne ovire/med ovirami, skozi predor; 
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 v različnih linijah: po krogu, po črti, v obliki osmice, v koloni (linijo označimo s 

talnimi označbami, s stožci, s palicami); 

 v različnih telesnih položajih: čepe, po vseh štirih, po kolenih, plazenje, po vseh štirih 

v opori ležno nazaj ...  

 v različnih kombinacijah s skoki (sonožni skoki, žabji skoki, zajčji skoki, z ene noge 

na drugo nogo, enonožni skoki); 

 v različnih kombinacijah s preskoki (čez ovire, čez palice …); 

 v različnih kombinacijah s tekom. 

Kombinirane naloge:  

 stop na skrinjo, ulov žoge, met žoge (sošolcu ali na koš) in sestop s skrinje; 

 stoja na ravnotežnih blazinah in metanje riževih vrečk v posode (razvrščanje po 

barvah); 

 tek med ovirami in zbijanje žog s stožcev; 

 tek med ovirami s stožcem in žogo v rokah (sladoled), predaja sladoleda sošolcu; 

 skoki po eni nogi in prenos riževe vrečke v kolenskem pregibu; 

 hoja in tek z dodatnimi nalogami; 

 hoja po klopi v opori spredaj (po vseh štirih); 

 preskakovanje klopi v opori; 

 spuščanje po klopi; 

 hoja po klopi navkreber po vseh štirih; 

 hoja po klopi navkreber v vzravnani drži; 

 hoja po klopi z nošenjem pripomočkov; 

 hoja po gredi in klopi nazaj … 

Vaje z žogami: 

 žoge položimo na tla v različnih oblikah ter med njimi hodimo, tečemo, jih 

prestopamo ali preskakujemo; 

 žogo držimo v obeh rokah, eni roki, v vzročenju, odročenju, za telesom, na glavi, med 

koleni, med stopali, na trebuhu … 

 žogo prenašamo okoli bokov, med nogami v stoji razkoračno, pod kolenom z dvigom 

noge, pod nogo z dvigom stegnjene noge;  

 žogo držimo z obema rokama in naredimo čelni/bočni krog, osmice; 

 žogo držimo z gležnji, ko sedimo, ležimo; 

 žogo kotalimo z roko/nogo/glavo; 

 žogo zakotalimo, jo dohitimo in preskočimo; 

 žogo kotalimo med ovirami … 
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Fotografija 1: Hoja naprej/hoja naprej z žogo nad glavo (osebni arhiv A. Skok, 2017) 

 

          

Fotografija 2: Hoja po klopi/po gredi/po vrvi (osebni arhiv A. Skok, 2017)   

                

Fotografija 3: Hoja po koordinacijski lestvi/lestvi "noga pred nogo"/ravnotežni deski 
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Fotografija 4: Stoja na ravnotežnih blazinah in razvrščanje riževih vrečk ter stoja na "kamnih" 

in podajanje žoge (osebni arhiv A. Skok, 2017) 

 

Fotografija 5: Skoki z ene noge na drugo nogo (osebni arhiv A. Skok, 2017) 

 

Fotografija 6: Sonožen skok v obroč, počep, namestitev obroča, zasuk, počep, odložitev 

obroča (osebni arhiv A. Skok, 2017) 
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4.4.2 Osrednji del vadbe  

 

OPIS KOREOGRAFIJE DVEH SODOBNIH PLESOV 

1. ples PLES SNEŽINK 

Pripomoček: obroči. 

Glasba: Let it go sing-along (izvedba Idina Menzel; glasba iz risanke Ledeno kraljestvo, v 

originalu Frozen). 

Za nastop na novoletni šolski prireditvi:  

 število plesalcev: 14 (7 parov); 5 učencev z ZMDR, 5 učencev s težjo motnjo v 

duševnem razvoju in 4 učitelji. 

OPIS PLESNE KOREOGRAFIJE 

Učenci predstavljajo plešoče snežinke. Obroči so postavljeni ob obeh straneh odra. Učenci 

prihajajo na oder z obeh strani odra. Ko prispejo do svojega obroča, stopijo vanj in si ga 

namestijo okrog pasu. Obroč držijo z obema rokama.     

 Pozicija 1: Učenci držijo obroč z obema rokama in se med vrtenjem prosto gibajo po 

prostoru. 

 Pozicija 2: Učenci odstranijo obroč tako, da ga potegnejo čez glavo. Obroč primejo v 

desno roko. Z levo roko primejo za obroč svojega soplesalca. 

 Pozicija 3: Plesalci z prijemi za obroče oblikujejo velik krog. Sledi hoja po krožnici v 

eno smer in nato sprememba smeri hoje.   

 Pozicija 4: Določen plesalec spusti obroč in s hojo v drugo smer ter prijemom za 

obroč določenega plesalca oblikuje manjši krog. Manjši krog je postavljen v večjem 

krogu.  

 Pozicija 5: Plesalci manjšega kroga (notranjega kroga) hodijo v nasprotni smeri kot 

plesalci v večjem (zunanjem) krogu. 

 Pozicija 6: Plesalci v zunanjem krogu počepnejo, plesalci notranjega kroga stojijo in 

dvignejo obroče nad svoje glave. Nato se položaji plesalcev zamenjajo: plesalci 

notranjega kroga počepnejo, plesalci zunanjega kroga dvignejo obroče tako, da se le ti 

med seboj dotaknejo nad glavami plesalcev notranjega kroga. Omenjeno gibanje 

ponovimo trikrat. 

 Pozicija 7:  Plesalci postavijo obroče na tla, tako da so obroči postavljeni med 

plesalce. Vsak plesalec stopi za korak na desno, tako da stopi v svoj obroč. Obroč si 

namesti do pasu. Med vrtenjem po prostoru ga drži z obema rokama.  

 Pozicija 8: Vsak plesalec se odvrti proti robu plesišča oziroma proti zaodrju (vsak se 

vrne po poti prihoda na oder).  
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2. ples RASTEMO SKUPAJ 

Pripomoček: rutke različnih barv. 

Glasba: Sound of silence (v izvedbi Disturbed). 

Za nastop na prireditvi Igraj se z mano:  

 število plesalcev: 12 (6 parov); 5 učencev z ZMDR, 1 učenec s težjo motnjo v 

duševnem razvoju in 6 učencev (5 učenk in 1 učenec) četrtega razreda osnovne šole. 

Za nastop na prireditvi ob Slavnostni seji občinskega sveta: 

 število plesalcev: 24 (12 parov); 5 učencev z ZMDR, 5 učencev s težjo motnjo v 

duševnem razvoju, 2 gibalno ovirana učenca s težko motnjo v duševnem razvoju in 12 

učiteljic. 

OPIS PLESNE KOREOGRAFIJE 

Plesalci so pred nastopom razporejeni na vseh štirih vogalih plesišča. Glasbeni ritmi privabijo 

plesalce na plesišče. Plesalci prihajajo na oder postopoma. Hodijo po diagonalah. 

 Pozicija 1: Učenci z zavezano ruto okrog desnega zapestja hodijo po odru in se med 

seboj srečujejo. Vsakega pogledajo (z vsakim vzpostavijo očesni kontakt) in se 

nasmehnejo.  

 Pozicija 2: Ko srečajo svojega soplesalca ga primejo za roke. Hojo nadaljujeta skupaj 

do mesta postavitve dveh vrst (soplesalca se postavita nasproti drug drugemu). 

 Pozicija 3: Postavijo se z bokom proti občinstvu.  

 Pozicija 4: Naredijo četrt obrata na mestu v desno/levo, tako da so z obrazom obrnjeni 

proti občinstvu. 

 Pozicija 5: Z levo roko primejo in rahlo potegnejo ruto tako, da z obema rokama držijo 

po en rob rute. Roki iztegnejo predse in ju dvignejo nad glavo.  

 Pozicija 6: Drža rute nad glavo in nagib telesa na levo/desno (navznoter) in na 

desno/levo (navzven) stran. Gibanje ponovimo trikrat. 

 Pozicija 7: Naredijo četrt obrata na mestu v desno/levo (na isti položaj, kot je bil 

prejšnji), z bokom so obrnjeni proti občinstvu. Soplesalca se spogledata in primeta 

rutko soplesalca. 

 Pozicija 8: Premik vsakega drugega para za tri korake naprej/nazaj. Vsako vrsto 

sestavljajo trije pari. Pari so postavljeni v vrsti tako, da so obrnjeni z bokom proti 

ljudem. 

 Pozicija 9: Soplesalca se dotakneta s celo dlanjo in se obrneta za cel obrat na mestu. 

Nato zamenjata roki in smer vrtenja. 

 Pozicija 10: En izmed plesalcev (zunanji plesalec) poklekne na desno koleno ter se za 

roko drži drugega plesalca. Z drugo roko se drži tal ali jo drži na kolenih. Drugi 

plesalec hodi okrog soplesalca (naredi cel obrat okrog klečečega plesalca). Plesalca 

zamenjata poziciji (položaja) in še enkrat izvedeta isto gibanje.  

 Pozicija 11: Plesalci se primejo za roke in oblikujejo dva kroga. Hodijo v desno smer 

po krožnici za en krog. Ko pridejo na izhodiščno pozicijo, spremenijo smer hoje in 

hodijo po krožnici še za en krog. Sledi dotik dlani vseh plesalcev v središču kroga 

(najprej dotik rok z rutkami) in hoja po krožnici v eno smer. Nato plesalci zamenjajo 



70 
 

roke (brez rutk) in smer vrtenja. Hoja po krožnici se zaključi, ko vsi plesalci pridejo na 

svoje izhodiščne položaje.  

 Pozicija 12: Vsi plesalci pokleknejo na desno/levo koleno in dvignejo leve roke, tako 

da se vse roke dotikajo v središču kroga. Z drugo (desno) roko nihajo gor in dol tako, 

da rutke plapolajo.   

 Zaključek: Vsi plesalci nehajo nihati z rutkami. Obrnejo se z obrazom proti središču 

kroga in pokleknejo na obe koleni. Obe roki postavijo predse proti središču kroga ter 

spustijo glavo na kolena (gredo spat).  
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4.4.3 Zaključni del vadbe  
 

Navajamo nekatere gibalne igre, ki smo jih povzeli po strokovni literaturi (Gjud in Kroflič, 

1992; Jeršan Kojek in Vidic Grmek, 2007; Karpljuk idr., 2013; Kraljič in Vodeb, 1994; 

Kremžar, 1978; Videmšek in Jovan, 2002; Videmšek in Stančevič, 2004), jih prilagodili 

sposobnostim sodelujočim, ter jih v tem delu ure najpogosteje izvajali. 

 Igra SLEPE KURE 

Otroci sedijo v krogu. Dva otroka z zavezanimi očmi iščeta po tleh žogico, ki jo neslišno 

položimo v krogu na tla. Tisti, ki prvi najde žogico, je zmagovalec. Ko najdeta žogico oba, 

žogico iščeta druga dva otroka.  

 Igra SPRETNI PRSTI 

Otroci se bosi posedejo v krog. Eden izmed njih s prsti na nogah prime riževo vrečko in jo 

preda otroku na svoji desni strani. Tako potuje riževa vrečka naprej v krogu. Zadnji v krogu 

jih pospravlja v škatlo. 

 Igra VOŽNJA AVTOMOBILOV 

Otroci imajo vsak svoj obroč, ki predstavlja volan avtomobila. En učenec ima piščalko, ta je 

policist. Poljubno se vozijo po prostoru. Ob besedi STOP se ustavijo in zadržijo položaj 

(največ 20 sekund). Zvok piščalke pomeni znak za nadaljevanje gibanja po prostoru. Ob 

koncu igre "parkirajo" svoje avtomobile (obroče) v omaro. 

 

Fotografija 7: Vožnja avtomobilov (osebni arhiv A. Skok, 2017) 

 Igra PLETENJE MREŽE 

Otroci sedijo/stojijo v krogu. Vodja poda klobčič volne ali vrvice prvemu nasproti sebe, pri 

čemer drži začetek vrvice. Otroci si klobčič podajajo znotraj kroga. Ko so vsi povezani med 

seboj, vodja narahlo potegne vrvico in tako odda znak. Tisti, ki ga sprejme, se oglasi, kaj pove 

ali pa spremeni položaj in nato odda signal drugemu. 
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 Igra ZMAJI 

Otroci imajo rute. Predstavljajo zmaje, rute so njihovi repi. Zmaji ležijo na tleh in spijo, a ko 

zaslišijo glasbo in ta postaja vedno glasnejša, se pričnejo prebujati in dvigovati vedno višje. 

Ko prične glasba postopoma ugašati se zmaji pričnejo zopet spuščati. 

 Igra LADJE 

Otroci imajo okrog pasu obroč, tako predstavljajo ladje, ki počasi plujejo po morju. Pazijo, da 

se ne zaletijo v čeri (blazine, stožce, ovire, palice, klop, gred) in drug v drugega. Na kapitanov 

klic "ladja se potaplja" odložijo obroče in odhitijo do kopnega. Počepnejo/pokleknejo na klop 

ali gred. 

 Igra MAČEK IN PTIČKI 

Otroci so ptički in prosto "letajo" po prostoru. Ko zaslišijo mijavkanje mačke, hitro stečejo do 

klopi, ki predstavlja ograjo. Otroci morajo na klop stopiti, počepniti, poklekniti (položaj je 

poljuben). Kogar mačka ulovi, postane maček. 

 Igra PTIČKI V GNEZDA 

Po prostoru je razporejenih toliko obročev, kot je otrok. Med glasbo otroci tekajo med obroči, 

ko glasba utihne, mora vsak otrok (ptiček) v svoj obroč (gnezdo). Število obročev postopoma 

zmanjšujemo, otroci, ki ostanejo brez gnezda, postopoma izpadejo ter tako pripeljemo igro do 

konca. 

 Igra TEKOČI TRAK 

Otroci sedijo v krogu na tleh. Večje stožce napolnimo z manjšimi žogicami do roba. Stožci 

potujejo iz rok v roke čim hitreje. Ob tem je treba paziti, da ne stresemo vsebine. Na določen 

znak (glasba utihne) stožec prične potovati v drugo smer. 

 Igra MENJAVA MESTA 

Otroci stojijo v krogu. Eden izmed otrok si izbere drugega otroka tako, da ga gleda v oči ter 

hodi proti njemu. Izbrani otrok mu prepusti svoje mesto ter izbere drugega otroka in ponovi 

vajo. 

 Igra KDO ŠKRABLJA 

Otroci sedijo v krogu, sredi kroga sedi otrok z zavezanimi očmi. Učitelj pokaže na enega 

otroka in ta "poškrablja" po tleh. Otrok z zavezanimi očmi skuša uganiti kdo je poškrabljal in 

z iztegnjeno roko pokaže smer zvoka. Če ugane, otroka zamenjata vlogi, če ne, ima vsak tri 

poskuse, nato pa učitelj določi miško. 

 Igra KLIP-KLOP 

Otroci stojijo poljubno po prostoru. Ko učitelj zakliče "klip" učenci spremenijo svoj položaj 

(npr. če prej stojijo, potem počepnejo ali sedejo; če prej sedijo ali čepijo, potem vstanejo). Na 

povelje "klop" pa negibno vztrajajo v svojem položaju. Kdor se zmoti, je izločen iz igre. 
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 ZRCALCA 

Gibanja izvajamo v dvoje ali v skupini. Učitelj ali eden izmed učencev usmerja skupino. 

Vodja se giblje v kateri koli smeri, ostali pa imitirajo vse, kar naredi, kot da so zrcalo. Najprej 

izvajamo gibanja na mestu, nato pa se začnemo gibati po prostoru. Sprva naj bodo gibi 

počasni in zadržani, kasneje pa naj postajajo vse hitrejši in krajši. Kadar delamo v paru, vloge 

neprestano menjavamo.  

 SEMAFORJI 

Igra vsebuje vidne signale: rdeča pomeni stop, oranžna označuje gibanja na mestu, zelena pa 

tek naprej. Igra nudi varno gibanje v skupini. Izredno povečuje občutek za začetek in za 

zaustavljanje gibanja. 

 KIPAR IN KIPI 

Kipar razmeče otroke – kipe po prostoru. Ti pristanejo in ostanejo v določeni "zamrznjeni" 

pozi. Kipar izbere najboljši, najbolj originalen ali najbolj nepremičen kip. Izbrani otrok potem 

prevzame vlogo kiparja. 

 GIBALNO-BESEDNA IGRA 

Učitelj pove neko besedo, otroci jo prikažejo z gibanjem. Sprva uporabljamo besede, ki jih 

otroci že poznajo iz gibalnega slovarja: visoko, nizko, hitro, počasi, majhno, veliko, lahko, 

napeto, upognjeno, zasukano … Otrokom lahko izvedbo določene besede prej demonstriramo. 
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5 SKLEP 

 

Namen raziskave je bil, ugotoviti razvitost ravnotežja pri izbrani skupini učencev z ZMDR in 

rezultate primerjati z normami BOTMP. S pomočjo pedagoškega eksperimenta smo želeli 

ugotoviti, ali obstaja razlika v razvitosti ravnotežja med učenci z ZMDR, ki so bili vključeni v 

plesno vadbo, in med učenci z ZMDR, ki takih dejavnosti niso izvajali, ter tako ugotoviti 

vpliv trimesečne plesne vadbe na razvoj ravnotežja pri izbrani skupini učencev z ZMDR. 

Zanimal nas je tudi vpliv plesne vadbe na razvoj dinamičnega in statičnega ravnotežja 

učencev v eksperimentalni skupini. Poleg tega smo si za cilj postavili oblikovanje plesne 

vadbe z gibalnimi elementi za namensko razvijanje ravnotežja pri učencih z ZMDR.  

Ugotovili smo: 

1. Ravnotežje izbrane skupine učencev z ZMDR je dosegalo razvitost ravnotežja 

petletnikov brez motenj v razvoju. Razvitost ravnotežja je bila pri dveh posameznikih 

nekoliko nižja kot pri ostalih učencih in ni dosegalo razvitosti ravnotežja petletnikov 

brez motenj v razvoju. 

2. Učenci eksperimentalne skupine so pri zaključnem merjenju ravnotežja dosegli boljše 

rezultate kot učenci kontrolne skupine. Trimesečna plesna vadba je imela pozitiven 

vpliv na razvoj ravnotežja pri vključenih učencih z ZMDR. 

3. Rezultati zaključnega merjenja ravnotežja so pokazali, da je imela plesna vadba vpliv 

na razvoj statičnega in dinamičnega ravnotežja pri učencih eksperimentalne skupine. 

4. Plesno vadbo smo strokovno načrtovali in jo izvedli v praksi. Program plesne vadbe z 

gibalnimi elementi, ki so bili oblikovani namensko za razvijanje ravnotežja, je 

pripomogel k razvoju ravnotežja izbranih učencev z ZMDR. 

Pri raziskavi smo bili pozorni na to, da vključeni učenci poleg običajnih gibalnih aktivnosti v 

okviru področja gibanje in športna vzgoja niso bili dodatno vključeni v katero koli športno 

dejavnost v šolskem okolju. Učenci eksperimentalne skupine so bili deležni plesne vadbe v 

sklopu vsebin področja gibanje in športna vzgoja in dodatne ure plesne vadbe v okviru 

interesnih dejavnosti, medtem ko učenci kontrolne skupine podobnih vsebin niso bili deležni. 

Ob tem velja določena previdnost, saj so bili vključeni učenci lahko deležni dodatnih gibalnih 

spodbud v domačem okolju, kar je lahko v določeni meri vplivalo tudi na rezultate naše 

raziskave. 

Pomanjkljivost naše raziskave je, da je bila narejena na majhnem vzorcu učencev z ZMDR ter 

da je vzorec vključeval le učence moškega spola.  

Pri otrocih z MDR ne pride pogosto do trajne zapomnitve gibanj, zato bodo v prihodnosti za 

usvojitev zahtevnejših gibanj potrebovali še več podobnih vadb, vendar pa lahko pri otrocih in 

mladostnikih z MDR kmalu pričakujemo dosego optimalne razvitosti tako ravnotežja kot tudi 

drugih gibalnih sposobnosti, saj je znano, da kljub gibalnem delovanju, navadno dosežejo 

podpovprečno razvitost gibalnih sposobnosti. Dokazano je, da s starostjo razvitost gibalnih 

sposobnosti (med njimi tudi ravnotežja) pri osebah z MDR hitreje upada kot pri osebah brez 

motenj, zato je primerna gibalna aktivnost v vseh življenjskih obdobjih zelo pomembna. Z 

doseganjem optimalne razvitosti ravnotežja lahko namreč bistveno upočasnimo slabšanje 

ravnotežja.  
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Ugotovitve magistrskega dela nam ponujajo nove možnosti raziskovanja: 

 v raziskovalni vzorec bi lahko vključili še deklice z ZMDR (učenke), saj bi tako lahko 

primerjali razvitost ravnotežja med obema spoloma; 

 primerjava razvitosti ravnotežja učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju z 

razvitostjo ravnotežja učencev z ZMDR; 

 vpliv gibalno-plesne vadbe na razvoj drugih gibalnih sposobnosti (predvsem na razvoj 

koordinacije). 

Magistrsko delo je koristno za naše prihodnje delo, saj se bomo vsakodnevno srečevali z 

učenci z MDR. Oblikovanje gibalne vadbe, primerne za vse učence z MDR, prilagojene 

njihovim zmožnostim, je poslanstvo, s katerim se bomo v prihodnosti srečevali kot specialni  

in rehabilitacijski pedagogi v vsakodnevni praksi. Gibanje in telesna aktivnost namreč 

predstavljata pomemben del posameznikovega življenja, saj določata kakovost življenja v 

vseh življenjskih obdobjih. Ples je primerna oblika gibalne vadbe, ki poleg razvijanja gibalnih 

sposobnosti pri otrocih in mladostnikih z MDR ponuja še možnosti sprostitve, zabave, 

druženja in omogoča doživljanje uspeha in obenem še potrjevanje lastne vrednosti. 

Rezultati raziskave nam dajejo praktično veljavo, saj ples predstavlja obliko gibalno-

rekreativne aktivnosti, izvedba katere je preprosta in izvedljiva brez posebne dodatne opreme 

v vsaki šoli. S tem želimo spodbuditi vodstvo šol za izobraževanje in usposabljanje otrok s 

posebnimi potrebami k ponudbi tovrstnih aktivnosti v sklopu razširjenega programa, torej v 

okviru interesnih dejavnosti ali pa k razmisleku o vključitvi plesno-gibalnih aktivnosti v 

okviru izbirnih vsebin v nadaljevalni del programa PP-VIZ.  

Praktični doprinos magistrskega dela sega tudi na področje dela specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov in njihovih kolegov, športnih pedagogov, saj spodbuja k večjemu vključevanju 

gibalno-plesnih aktivnosti v pouk, vendar ne le v okviru področja gibanje in športna vzgoja v 

PP-VIZ, temveč tudi v okviru vsebin predmeta šport v prilagojenem izobraževalnem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom.   
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7 PRILOGE 

7.1 PRILOGA 1: SOGLASJE STARŠEV 
 

 

SOGLASJE STARŠEV 

 

 

Podpisani ____________________________________________ soglašam, da moj otrok 

_______________________________________________ sodeluje v PLESNI VADBI, ki bo 

vsebovala elemente gibalne vadbe za namen razvijanja ravnotežja. Obenem dovoljujem 

uporabo fotografij in videoposnetkov svojega otroka v ta namen. 

 

 

Raziskava bo potekala v okviru priprave magistrskega dela z naslovom Vpliv plesne vadbe 

na razvoj ravnotežja pri učencih z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki ga bo pod 

mentorstvom dr. Tjaše Filipčič s Pedagoške fakultete v Ljubljani, oddelka Specialne in 

rehabilitacijske pedagogike, smer Posebne in razvojne učne težave, izvajala študentka 

magistrskega programa Adrijana Skok. 

Hvala za Vaše sodelovanje.                                                                         

                                                                                                                          

  

Študentka:                                                                                                          Podpis staršev: 

Adrijana Skok                                                                                    ____________________                                                        
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7.2 PRILOGA 2: BRUININKS-OSERETSKY TEST, PODTEST 2  
 

Statično ravnotežje preverjajo prve tri (od 1. do 3.) vaje: 

 Stoja na prednostni nogi (za najboljši rezultat mora ravnotežje v opisanem položaju 

obdržati 10 sekund) 

Poskus 1:____ sekund                   Poskus 2:_____ sekund 

surovi 

rezultati v 

sekundah 

 

0 

 

1–3 

 

4–5 

 

6–8 

 

9–10 

rezultati v 

točkah 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 Stoja na prednostni nogi na ravnotežni klopi (za najboljši rezultat mora ravnotežje v 

opisanem položaju obdržati 10 sekund) 

Poskus 1:____ sekund                   Poskus 2:_____ sekund 

surovi 

rezultati v 

sekundah 

 

0 

 

1–2 

 

3–4 

 

5–6 

 

7–8 

 

9 

 

10 

rezultati v 

točkah 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 Stoja na prednostni nogi na ravnotežni klopi z zaprtimi očmi (za najboljši rezultat 

mora ravnotežje v opisanem položaju obdržati 10 sekund) 

Poskus 1:____ sekund                   Poskus 2:_____ sekund  

surovi 

rezultati v 

sekundah 

 

0 

 

1–3 

 

4–5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

rezultati v 

točkah 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Merjenec lahko pri vajah, ki merijo statično ravnotežje, doseže največ 17 točk. 
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Dinamično ravnotežje ocenjuje naslednjih pet (od 4. do 8.) vaj: 

 Hoja naprej po črti (za najboljši rezultat mora prehoditi 6 korakov) 

Poskus 1:____ korakov                 Poskus 2:_____ korakov 

surovi rezultati  

(število korakov) 

 

0 

 

1–3 

 

4–5 

 

6 

rezultati v točkah  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 Hoja naprej po ravnotežni klopi (za najboljši rezultat mora prehoditi 6 korakov) 

Poskus 1:____ korakov                 Poskus 2:_____ korakov 

surovi rezultati  

(število korakov) 

 

0 

 

1–3 

 

4 

 

5 

 

6 

rezultati v točkah  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 Hoja naprej po črti, peta–prsti (za najboljši rezultat mora prehoditi 6 korakov) 

Poskus 1:____ korakov                 Poskus 2:_____ korakov 

surovi rezultati  

(število korakov) 

 

0 

 

1–3 

 

4–5 

 

6 

rezultati v točkah  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 Hoja naprej po ravnotežni klopi, peta–prsti (za najboljši rezultat mora prehoditi 6 

korakov) 

Poskus 1:____ korakov                 Poskus 2:_____ korakov 

surovi rezultati  

(število korakov) 

 

0 

 

1–3 

 

4 

 

5 

 

6 

rezultati v točkah  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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 Hoja naprej po ravnotežni klopi in prestop palice  

Poskus 1: ni opravil          je opravil             Poskus 2: ni opravil             je opravil 

surovi rezultat ni opravil je opravil 

rezultat v točkah 0 1 

 

Merjenec lahko pri vajah, ki merijo dinamično ravnotežje, doseže največ 15 točk. 
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7.3 PRILOGA 3: PLES SNEŽINK 
 

FOTOGRAFIJE POZICIJ: 

  

Fotografija 8: Pozicija 1 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 

 

Fotografija 9: Pozicija 2 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 

 

Fotografija 10: Pozicija 3 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 
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Fotografija 11: Pozicija 4 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 

 

Fotografija 12: Pozicija 5 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 

                 

Fotografija 13: Pozicija 6 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 
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Fotografija 14: Pozicija 7 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 

 

 

Fotografija 15: Pozicija 8 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 
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7.4 PRILOGA 4: RASTEMO SKUPAJ 
 

FOTOGRAFIJE POZICIJ: 

 

Fotografija 16: Pozicija 1 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 

 

Fotografija 17: Pozicija 2 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 

 

Fotografija 18: Pozicija 3 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 
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Fotografija 19: Pozicija 4 (osebni arhiv A. Skok) 

 

Fotografija 20: Pozicija 5 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 

           

Fotografija 21: Pozicija 6 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 
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Fotografija 22: Pozicija 7 (osebni arhiv A. Skok,, 2017) 

 

Fotografija 23: Pozicija 8 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 

 

Fotografija 24: Pozicija 9 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 
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Fotografija 25: Pozicija 10 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 

 

        

Fotografija 26: Pozicija 11 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 

 

Fotografija 27: Pozicija 12 (osebni arhiv A. Skok, 2017) 

 


