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II 

 

POVZETEK 

 

Motnje avtističnega spektra so skupina razvojnih motenj, ki trajajo vse življenje in posameznika 

prizadenejo na najpomembnejših področjih njegovega delovanja. Težave prizadenejo 

nevrološko področje, zaradi česar se pojavijo tudi motnje zaznave telesnega položaja. Ti otroci 

se velikokrat ne udeležujejo športnih dejavnosti. 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo poudarili pomen gibanja za otroka, opisovali smo 

pristope pri delu z otroki z motnjami avtističnega spektra ter preko domače in tuje literature 

zapisali, kakšne so značilnosti in primanjkljaji omenjene populacije na področju gibanja. 

Dotaknili smo se prilagojene gibalne dejavnosti in opisali dva načina preverjanja gibalnih 

sposobnosti – s športnovzgojnim kartonom in z vprašalnikom ABC gibanja 2. 

 

Za namen raziskave smo izbrali vzorec petih dečkov z motnjami avtističnega spektra, starih od 

8 do 12 let, ki obiskujejo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 

Njihovo gibalno kompetentnost so ocenili starši in strokovni delavci, mi pa smo gibalne 

sposobnosti preverili s pomočjo športnovzgojnega kartona. Glavni namen je bil priprava 

gibalnega programa, s katerim smo ugotavljali, ali nam je v času poletnih počitnic uspelo 

izboljšati gibalne sposobnosti izbrane skupine učencev. Rezultati raziskave so pokazali, da so 

gibalne sposobnosti vseh petih vključenih učencev, na začetnem testiranju s športnovzgojnim 

kartonom, podpovprečne v primerjavi s populacijo sovrstnikov v Sloveniji. Starši in strokovni 

delavci so pri vseh dečkih zaznali prisotnost gibalnih težav. Pri štirih dečkih nam je z izvajanjem 

gibalnega programa uspelo izboljšati njihove gibalne sposobnosti. Redno gibanje, tudi v času 

počitnic, lahko otrokom z motnjami avtističnega spektra pomaga do boljšega počutja in lažjega 

vključevanja v socialno okolje ob začetku novega šolskega leta. 

 

 

Ključne besede: motnje avtističnega spektra, gibalne sposobnosti in spretnosti, 

športnovzgojni karton, ABC gibanja 2 
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Development of Motor Abilities Among Pupils With Autism Spectrum Disorders During 

Summer Vacation 

 

ABSTRACT 

 

Autism spectrum disorders are a group of development disorders that last for whole life and 

affect individual in the most important areas of their functioning. Problems affect neurological 

area resulting in disorders of perception of the body position. Often, these children do not 

participate in sports activities – the reason is social isolation, reduced communication skills, 

poor eye contact, and stereotype motor functions. 

 

In the theoretical part of the graduation thesis, we highlighted the importance of physical 

activity for a child; we have described approaches in working with children with autism 

spectrum disorders. Through domestic and foreign literature, we have presented characteristics 

and deficiencies of the mentioned population in the area of physical activity. We have 

mentioned adapted physical activity and described two ways of assessment of motor skills – 

sports and educational records and questionnaire of ABC of movement 2. 

 

For the purpose of the survey, we have chosen a sample of five boys with autism spectrum 

disorders, aged from 8 to 12 years, who attend an adapted educational program with a lower 

educational standard. Parents and professional workers assessed their motor competence, and 

we have evaluated motor skills using sports and educational records. The main purpose was to 

prepare physical activity program based on which we have determined whether we have 

managed to raise the level of motor skills of the chosen group of students during summer 

holiday. The results of the survey revealed that motor skills of all five participating students are 

below average in the initial testing for sport and educational record compared to peer population 

in Slovenia. Parents and professional workers detected presence of motor problems in all five 

boys. In four boys, we managed to improve motor skills by implementing physical activity 

program. Regular movement, also during summer holidays, can enable children with autism 

spectrum disorders to obtain better well-being and easier inclusion to the social environment at 

the beginning of new school year. 

 

Key words: Autism spectrum disorders, motor skills, sports record, ABC of movement 2 
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I. UVOD 

 

Osebno veselje do gibanja, hkrati pa delo v šoli s prilagojenim izobraževalnim programom me 

je pripeljalo do izbire tematike, kjer se prepletajo gibalne sposobnosti in populacija oseb z 

motnjami avtističnega spektra. Delo z omenjeno populacijo mi je že v študijskih letih 

predstavljalo izziv, zato sem si želela pobliže spoznati njihovo delovanje, zlasti razvijanje 

njihovih gibalnih sposobnosti. Po prebiranju domače in tuje literature sem ugotovila, da je 

preplet teh dveh področij v Sloveniji manj raziskan, zaradi česar me je raziskovanje pritegnilo, 

obenem pa je bila moja želja obogatiti čas otrok med poletnimi počitnicami. 

 

Motnje avtističnega spektra se začnejo že v obdobju malčka in trajajo vse življenje. Bistveno 

je, da pri njih ne iščemo zgolj primanjkljajev, ki so zahtevani za postavitev diagnoze, temveč 

tudi močna področja. Izraženost stanja oseb z motnjami avtističnega spektra se v življenju 

spreminja glede na njihov razvoj in vplive okolja, v katerem živijo, vendar vseeno ostaja skozi 

celotno življenje njihova stalnica (Bezenšek, Juriševič in Macedoni Lukšič, 2017). A. 

Bezenšek, M. Juriševič in M. Macedoni Lukšič (2017) navajajo podatke epidemioloških študij, 

ki kažejo, da osebe z motnjami avtističnega spektra predstavljajo 1 % populacije, kar 

predstavlja pomemben delež otrok z motnjami v razvoju. V zadnjih desetih do dvajsetih letih 

je to ena izmed najhitreje naraščajočih razvojnih motenj, z rastjo letne incidence v obsegu do 4  

%. 

 

Otrok z motnjami avtističnega spektra s svojim prihodom poruši družinsko ravnovesje, čemur 

so se starši primorani prilagoditi. Skrb zanj terja veliko časa in energije, prav tako staršem pri 

vzgoji primanjkuje informacij in ustreznih znanj (Štefanec, Bezenšek, Rehberger in Macedoni 

Lukšič, 2017). Naš tempo življenja je vse bolj hiter, kljub temu pa družina ostaja središče 

otrokovega razvoja. S svojimi odnosi izredno močno oblikuje otrokovo osebnost. Starši se 

morajo zavedati, da je potreba po gibanju temeljna otrokova potreba, v kateri otroci uživajo in 

se zato z veseljem vključujejo v spontane in vodene športne dejavnosti. Na njihovo motivacijo 

v veliki meri vpliva prijetno in zaupno vzdušje. Za kakovostno izpeljavo gibalnih programov 

je torej nedvomno potrebno sodelovanje staršev, ki spremljajo in spodbujajo otrokov gibalni 

razvoj, poleg tega pa se skupaj z njim sprostijo in zabavajo (Videmšek, Strah, Stančevič, 2001). 

Treba jih je opolnomočiti, njihova vloga je še toliko bolj pomembna, kadar otrok zaostaja pri 

usvajanju razvojnih mejnikov. Hkrati je treba poudariti tudi vlogo učiteljev in drugih strokovnih 
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delavcev, ki so prisotni skozi celotni proces vzgoje in izobraževanja. Nadalje zgoraj omenjene 

avtorice navajajo, da starši in strokovni delavci predstavljajo otroku trden most k njegovemu 

kakovostnejšemu preživljanju prostega časa z gibalnim udejstvovanjem, tudi v kasnejših 

obdobjih življenja. 
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

1. POMEN GIBANJA ZA OTROKA 

 

V predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju je gibalno udejstvovanje otrok nedvomno dobra 

podlaga za kasnejše ukvarjanje z bolj kompleksnimi dejavnostmi. Ustrezne dejavnosti imajo 

izreden vpliv na gibalni, socialni in čustveni razvoj. Majhne prisotnosti ali popolne odsotnosti 

gibalne dejavnosti v vzgoji odraščajočega otroka, v kasnejšem obdobju, ni mogoče v celoti 

nadomestiti, saj je njihov vpliv za napredovanje rasti, dozorevanja in dojemanja vse manjši 

(Doupona Topič in Petrović, 2007). 

 

Ko se človek giba, se je sposoben prilagoditi okolju in tudi okolje prilagoditi sebi. Tako lahko 

živimo, se oblačimo, hodimo, delamo. Vsaka komunikacija med ljudmi je odvisna od gibanja. 

Ljudje, ki se zaradi primanjkljajev ne morejo dovolj gibati, so omejeni tudi v medčloveški 

komunikaciji (Pauli in Kisch, 1996). 

 

Avtorici M. Videmšek in M. Visinski (2001) navajata, da gibanje daje otroku občutek varnosti 

in dobrega počutja. Z gibanjem zaznava svoje telo in preizkuša, kaj zmore. Pri gibalnih 

dejavnostih je telo izhodišče za presojo položaja, smeri in razmerja do drugih. Otrok dojema 

prostor in čas, hkrati pa razvija tudi občutek za ritem in hitrost. Musek (2010) trdi, da odvzem 

ali pomanjkanje prostega gibanja že za novorojenčka predstavlja velik, če ne celo najhujši stres 

in kot tak ostaja pri človeku vse življenje. 

 

Da je gibanje optimalno, so potrebni naslednji pogoji: 

- urejen senzorični sistem; 

- zdrave kognitivne možnosti predelave senzoričnih dražljajev; 

- zdrav gibalni sistem (poškodba določenega dela povzroča lažje ali težje gibalne motnje); 

- urejenost čustvenih predelovalnih področij (Kremžar in Petelin, 2001). 

 

Otrok se rodi z določeno dovzetnostjo, ki mu je prirojena v okolju, ki mu je na neki način že 

vnaprej določeno. V kakšni meri bo otrok razvil svoje dispozicije, je odvisno od njegove 

aktivnosti in od okolja, ki nanj vpliva. Spodbude, bogate ali revne, so za njegov nadaljnji razvoj 

izredno pomembne. Spodbudno okolje otroka pri razvoju motivira, revno okolje lahko njegov 
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razvoj celo zavira (Pišot in Planinšec, 2005). V zgodnjem obdobju moramo poskrbeti za 

optimalni razvoj gibalnih sposobnosti in načrtno ter sistematično posredovati osnovna gibalna 

znanja. S tem vplivamo na spodbujanje otrokove dejavnosti, ustvarjalnosti in razvoj osebnosti. 

Otroci z redno vadbo pridobijo dobre delovne navade, red, disciplino, vztrajnost, odgovornost, 

samostojnost in samozavest. Naučijo se sodelovanja v skupini in hkrati spoštujejo in upoštevajo 

skupna pravila (Pišot in Jelovčan, 2006). Področja razvoja – spoznavno, čustveno, socialno in 

gibalno – so med seboj tesno povezana in se med seboj nenehno prepletajo in dopolnjujejo. 

Spremembe in napredek na enem področju vplivajo na vsa ostala področja. Če je celostnost 

značilna v celotnem otrokovem razvoju, je prav tako prisotna znotraj gibalnega prostora, ki 

opredeljuje gibalne sposobnosti. Pomembno je, da obravnavamo otroke različnih starosti, saj 

se v razvoju spreminjajo biopsihosocialne razsežnosti, kot tudi povezave med njimi. Ta 

spoznanja odpirajo nove možnosti, saj lahko prilagajamo proces vadbe različnim razvojnim 

obdobjem. Bistveno je, da ne zamudimo občutljivega obdobja, ko je otrok najbolj dojemljiv za 

različne učinke, ki jih v procesu vadbe lahko dosežemo. Pozneje ni mogoče nadomestiti izgub, 

ki se zgodijo zaradi površne, neprimerne ali neredne dejavnosti (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

Ustrezen čas za začetek načrtovane telesne dejavnosti ni odvisen samo od otrokove biološke 

starosti, temveč je specifičen za vsakega otroka. Fiziološki razvoj posameznega otroka se lahko 

kljub enaki kronološki starosti med vrstniki močno razlikuje. Otroci osvajajo spretnosti pri 

različnih starostih, zato je treba prilagajati vadbo glede na zrelost, sposobnosti, znanje in 

motivacijo otrok. Gibalni razvoj je proces, v katerem otrok osvaja gibalne vzorce in spretnosti 

ter razvija gibalne sposobnosti (Hadžić idr., 2014). 

 

Če želimo, da bo otrok v zgodnjih otroških letih pa tudi kasneje, ko v šolski sistem ne bo več 

vključen, aktiven na področju gibanja, ga je treba tega učiti že v zgodnjem otroštvu. Pri tem 

najbolj pomaga vzgoja z zgledom (Štemberger, 2005). Gibalna dejavnost je zdravstveno 

preventivnega pomena tedaj, ko se izvaja redno in skozi vsa življenjska obdobja (Pišot in 

Završnik, 2004). Pomen gibanja lahko služi kot zelo učinkovito rehabilitacijsko sredstvo, hkrati 

pa je tudi psihoterapevtsko sredstvo, ki nam omogoča normalizirati psihično stanje, v primeru 

agresivnosti ali depresivnosti. Gibanju bi morali dati poseben poudarek, saj nas varuje pred 

boleznimi s socialnega, psihološkega in biološkega vidika (Bizjan, 2004). 
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1.1 GIBANJE KOT DEJAVNIK VZGOJE IN KAKOVOSTI ŽIVLJENJA V 

DRUŽINI 

 

Raziskava, v katero so bili vključeni otroci v povprečni starosti 6 let in 4 mesece, priča, da 

imajo otroci, ki so gibalno bolj aktivni, višjo kakovost življenja od gibalno neaktivnih otrok. 

Med njimi obstajajo pomembne razlike v telesnem zdravju, splošnem počutju, 

samospoštovanju, odnosu z vrstniki in v kakovosti življenja. Le ta je torej tesno povezana z 

gibalno dejavnostjo v družini (Matejek in Planinšec, 2008). 

 

Pozornost nam pritegnejo podatki ameriške raziskave (Kalish, 2000), ki kažejo, da so otroci 

športno aktivnih mater dvakrat bolj aktivni od otrok, ki imajo matere, ki se s športom ne 

ukvarjajo. Še večji pa je vpliv očetov – otroci športno aktivnih očetov so kar 3,5-krat bolj aktivni 

od otrok, ki imajo športno neaktivne očete. Otroci, ki imajo oba starša gibalno aktivna, so 

najbolj aktivni, in sicer kar 6-krat bolj od otrok s športno neaktivnimi starši. 

 

Otroci so v družinah, ki gojijo športno dejavnost, vztrajnejši, disciplinirani, natančni, zaupajo 

vase, strpni, zdravo tekmovalni in se zavedajo, da se je treba potruditi, če želimo doseči cilj 

(Videmšek, Strah in Stančevič, 2001). 

 

Znani so dejavniki, ki so pomembni za izboljšanje zdravja in telesne pripravljenosti družine: 

- starši naj svojim otrokom posredujejo pozitivna verbalna in neverbalna sporočila o 

zdravem načinu življenja; 

- starši naj bodo ustrezno telesno pripravljeni, saj so svojim otrokom vzgled; 

- starši naj se imajo željo gibalno udejstvovati skupaj z otroki, navajajo naj jih na aktivno 

in zdravo življenje (Videmšek, Strah in Stančevič, 2001). 

 

Avtorja M. Doupona Topič in Petrović (2000) opredeljujeta dejavnike, zaradi katerih je gibanje 

v družini pomembno: 

 

- mladost je odločilna za oblikovanje podobe odrasle osebnosti, le to pa oblikujemo s 

specifičnimi gibalnimi dejavnostmi; 

 

- premajhne prisotnosti specifičnih gibalnih dejavnosti, v vzgoji odraščajoče mladine, ali 

popolne odsotnosti kasneje v celoti ni mogoče nadomestiti, saj je njihov vpliv z 
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napredovanjem otrokove rasti in dozorevanja vse manjši. Kot kažejo raziskave, je 

najučinkovitejši vpliv športa v prvih treh letih, nato postopoma pada; 

 

- šport projicira svoje učinke na otroka predvsem z gibalnimi sredstvi, vendar zaradi 

povezanosti fizične in duhovne narave človeka, vpliva tako na njegov biološki, psihični 

in socialni vidik; 

 

- učinki gibalne dejavnosti vplivajo tudi na mišljenje, čustvovanje in odnose v družini; 

 

- vzgojni potencial športa se izraža v vedenjski samokontroli, moralnem, etičnem in 

estetskem presojanju; 

 

- posebna vrednost gibanja v družini je v dejstvu, da, podobno kot druge kulturne 

dejavnosti, izhaja iz fenomena igre, ki je osnova človekove ustvarjalnosti in njegovega 

duhovnega in fizičnega ravnotežja, s tem pa element kakovosti življenja. Prav duhovno 

in fizično ravnotežje pa je eden najpomembnejših težav človeka, ujetega v sodobne 

civilizacijske trende; 

 

- športna dejavnost je (lahko), zlasti zaradi dejstva, da imajo otroci šport praviloma radi, 

ob primernem sodelovanju vseh družinskih članov pomemben dejavnik k povezanosti 

družine. 

 

Vse našteto priča, da je gibanju kot (so)oblikovalcu življenjskega sloga družine treba posvetiti 

več pozornosti. Prav gotovo je gibanje pomembno sredstvo razvoja osebnosti otrok in njihovih 

sposobnosti in lastnosti, sočasno pa tudi pomemben kompenzacijski dejavnik negativnih 

civilizacijskih trendov na vzgojo otrok in celostno podobo družine. Po mnenju nekaterih 

teoretikov pa ima gibalna dejavnost, zlasti družine, še več kot zgolj socialno kompenzacijsko 

vlogo – služi kot (so)dejavnik preoblikovanja sprevrženih miselnih vzorcev in življenjskega 

sloga mnogih sodobnih družin. 

 

M. Doupona Topič in Petrović (2000) opisujeta tudi zanimiva dejstva raziskav: 

- več kot 50 % družin se kot celota njenih članov (torej skupaj) pri nas z gibalno 

dejavnostjo ne ukvarja. Pri tem ima pomembno vlogo izobrazba staršev, ki hkrati 
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vsebuje ozaveščenost o pomenu športne vzgoje v družini, kot za to potrebna materialna 

sredstva; 

- neustrezna gibalna naravnanost družine se najbolj dramatično kaže v padcu gibalnih 

sposobnosti njenih otrok v času letnih dopustov staršev in šolskih počitnic otrok; 

- predvsem matere so tiste, ki se zavzemajo za športno dejavnost v okviru družine, 

medtem ko se očetje raje ukvarjajo s športno rekreacijo s prijatelji in znanci; 

- v mednarodni raziskavi, katere del je bil opravljen tudi pri nas, se je pokazalo, da so 

otroci h gibalni dejavnosti bolj spodbujeni s strani sovrstnikov, medijev, učiteljev 

športne vzgoje kot s strani staršev; 

- šola ima pri nas, za razliko od mnogih drugih držav, ob sobotah in nedeljah praviloma 

zaprte športne objekte. 

 

Vloga staršev pri razvijanju gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov je izjemnega pomena. 

Pomembno se je zavedati, da le vsakodnevna gibalna aktivnost omogoči skladen razvoj 

posameznika, zato je količina aktivnosti bistvenega pomena. Na kakovost pa vpliva tudi oblika 

gibalne aktivnosti. Bolj je učinkovita, če je organizirana in strokovno vodena, poteka pa naj z 

izbranimi programi, metodami in oblikami poučevanja, ki so usmerjeni k posamezniku (Zurc, 

2008). 

 

 

1.2 ZNAČILNOSTI OTROKOVEGA GIBALNEGA RAZVOJA 

 

Razvoj, ki poteka na gibalnem, telesnem, kognitivnem, čustvenem in socialnem področju, je 

najhitrejši v prvih treh letih življenja. Nato se nekoliko upočasni, vendar je še vedno intenziven 

in traja vse do konca adolescence. Razvoj praviloma poteka od splošnih k posebnim oblikam 

vedenja – v tem procesu iz splošnih sposobnosti nastajajo vse bolj ozko usmerjene sposobnosti 

(Pišot in Planinšec, 2005). 

 

Gibalna dejavnost je medij, skozi katerega se otrok neposredno vključuje v okolje, ki ga obdaja, 

se seznanja z različnimi razsežnostmi okolja, hkrati pa mu omogoča pridobivanje edinstvenih 

izkušenj, še posebej v zgodnjem otroštvu. V zadnjih nekaj letih so različna spoznanja razširila 

pogled na otrokov gibalni razvoj. Multidisciplinarni pristop, ki vključuje znanost o človekovem 

gibanju, nevrologijo in spoznavno psihologijo, je omogočil nov vpogled v procese, ki otroku 

zagotavljajo nadzor nad gibanjem njegovega telesa. Študije otrokovega gibanja so vse bolj 
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osredotočene na medsebojno povezanost in sodelovanje različnih razsežnosti, kot so kognicija, 

percepcija in praktična dejavnost, manj pa na to, kako se otrok giba (Thelen, 2000). 

 

V začetnem obdobju poteka gibalni razvoj v cefalo-kavdalni smeri, pri čemer je otrok najprej 

sposoben nadzirati gibanje glave, nato trupa in rok, šele potem nog. Nato gre razvoj v proksimo-

distalni smeri, kjer otrok najprej nadzira gibanje tistih delov telesa, ki so bližje hrbtenici, 

kasneje tudi vse bolj oddaljenih. Tako postopoma postaja sposoben nadzirati in učinkovito 

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

 

V grafu 1 prikazujemo, kako v zgodnejšem obdobju prevladujejo dejavnosti, ki razvijajo 

osnovne gibalne sposobnosti otroka (polna črta), medtem ko je vaj za srčno-žilno in mišično 

vzdržljivost ter vaj za moč (črtkana črta) bistveno manj. Ko se pri otroku razvijejo osnovne 

gibalne sposobnosti, se relativni poudarek vadbe za vzdržljivost in moč bistveno poveča, 

sorazmerno pa se zmanjšajo dejavnosti za razvoj osnovnih gibalnih sposobnosti (Hadžić idr., 

2014). 

 

 

Graf 1: Spreminjanje namena in vsebine gibalne dejavnosti glede na starost otrok (Hadžić idr., 

2014). 
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1.2.1 Pregled gibanja za različne starostne skupine otrok 

 

V nadaljevanju povzemamo značilnosti gibanja otrok s tipičnim razvojem, v različnih starostnih 

obdobjih, o katerih so pisali Hadžić idr. (2014). 

 

 

1.2.1.1 Vadba za otroke v starosti 2–6 let 

 

Otroci sami ali v stiku z okoljem osvajajo številne gibalne spretnosti in razvijajo sposobnosti, 

ki so potrebne za izvedbo različnih vrst gibanja. Z dejavnostjo postaja njihovo dinamično in 

statično ravnotežje vse boljše, gibanje pa vse bolj usklajeno in ritmično. Pri 3−4 letih večinoma 

že obvladajo vrsto gibalnih vzorcev, kot so plezanje, tek, skakanje, metanje predmetov in 

lovljenje žoge. Lahko stojijo in skačejo po eni nogi. Proti koncu tega obdobja postaja njihovo 

gibanje učinkovitejše, bolj ritmično in usklajeno. Sposobni so izvajati tudi različne, manj 

zahtevne vrste sestavljenega gibanja, pri izvajanju zelo natančnih gibanj in kompleksnih gibanj 

imajo še vedno težave. Širina njihovih gibalnih spretnosti je odvisna od možnosti in priložnosti 

za izvajanje in učenje gibalnih spretnosti, zato so za razvoj gibalnih vzorcev in spretnosti 

pomembni okolje in družina. Igra je vse tisto, kar otroci v tem obdobju počnejo, ko ne jedo, 

spijo ali ko se ne borijo za uveljavitev svojih želja. Otrokova igra je oblika učenja in 

spoznavanja svojega telesa in gibalnih možnosti, zato je gibanje pomembno tudi za njihov 

intelektualni razvoj. Tekmovanja in primerjanje z drugimi jih ne zanimajo. So zelo dejavni in 

polni energije (raje tečejo kot hodijo), vendar pogosto potrebujejo krajše odmore, njihova 

pozornost pa je kratkotrajna, zato naj bo tako organizirana tudi vadba. Zanimanja in sposobnosti 

deklic in dečkov so si zelo podobni, zato naj vadijo skupaj, dejavnosti pa naj čim večkrat 

potekajo v naravi. Pri gibalnih dejavnostih poudarjamo tudi pomembnost vadbe za roke, 

ramenski obroč in trup. Zaradi zdravega razvoja stopal in razvoja čutil je koristno izvajati vadbo 

tudi tako, da otroci vadijo bosi po različno strukturirani podlagi. Ob koncu tega obdobja v vadbo 

vključujemo dejavnosti, ki poudarjajo obojestranskost, in dejavnosti, ki obsegajo usklajenost 

vida in dejavnosti rok. 
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1.2.1.2 Vadba za otroke v starosti 7–10 let 

 

V tem obdobju otroci začnejo povezovati in uporabljati temeljne gibalne spretnosti za izvajanje 

kompleksnih in specifičnih gibanj. Učinkovitost senzorno-gibalnega sistema ter sposobnost 

selektivne pozornosti in koncentracije se v tem obdobju izboljšata, kar omogoča osvajanje 

številnih zahtevnih gibalnih spretnosti. Prav obdobje poznega otroštva je čas učenja različnih 

tehnično zapletenih športnih gibanj. Vsebino športne vadbe v tem obdobju sestavljajo osvajanje 

temeljnih športnih dejavnosti, kot so akrobatske in gimnastične prvine na orodju, atletika, 

plavanje, športne igre z žogo in loparji, igre z elementi borilnih veščin. Pristop k razvoju 

temeljnih gibalnih veščin temelji na igri in predvsem otrokom zabavnih oblikah vadbe. 

Izvajanje gibanja postaja dovršeno, natančno in lahkotno – učinkovitejše in uporabno v 

različnih in specifičnih okoliščinah. Telesna rast v tem obdobju ni intenzivna in omogoča dobro 

usklajevanje živčno-mišičnega sistema in s tem ugodne okoliščine za razvoj tistih gibalnih 

sposobnosti, pri katerih je natančnost nadzora gibanja še posebej pomembna (npr. koordinacija, 

hitrost, gibljivost, ravnotežje, natančnost). V tem starostnem obdobju ni smiselno, da vadbo 

ozko usmerimo le na določene gibalne strukture ene športne panoge. Nasprotno, raznovrstnost 

gibalnih nalog v tem obdobju pomeni širitev gibalnih izkušenj (tvorjenje različnih gibalnih 

programov v gibalnem spominu), ki bodo še kako dobrodošle v nadaljnjem športnem in 

siceršnjem razvoju posameznika. 

 

Vadba naj temelji na igri in učenju, vendar naj ima jasno določene cilje z vidika osvajanja 

gibalnih struktur in sposobnosti. Otrokom moramo ponuditi veliko možnosti, da izpopolnijo 

osnovna gibanja do stopnje stabilne, učinkovite in tekoče izvedbe v različnih – tudi oteženih 

okoliščinah, da lahko na tej osnovi osvajajo nova, vedno bolj kompleksna gibanja. V tem 

obdobju se otroci radi primerjajo z drugimi, zato postane tekmovanje pomemben sestavni del 

njihove gibalne dejavnosti. Pomembnejši sta pravilnost in hitrost izvedbe, obseg vadbe pa naj 

bo manjši. Ob raznovrstni športni vadbi bodo mladi z igro brez posebnega poudarka razvijali 

tudi mišično moč in vzdržljivost. 

 

 

1.2.1.3 Vadba za otroke v starosti 10–15 let 

 

Gibalne sposobnosti otrok so dovolj razvite, da lahko sodelujejo v večini športov. Pubertetni 

razvoj s spremenjenim hormonskim stanjem je osnova pospešenega razvoja mišične moči, 
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hitrosti in vzdržljivosti ter s tem podlaga za začetek vadbe, ki vključuje srčno-žilno in mišično 

vzdržljivost ter vadbo za moč. Zaradi hitre in neenakomerne rasti je dinamika razvoja 

»informacijskih« gibalnih sposobnosti (koordinacije, ravnotežja, natančnosti, spretnosti) 

nekoliko upočasnjena. Procesi v nadzoru gibanja potrebujejo nekaj časa, da se prilagodijo 

hitrim spremembam dolžine kosti, ki pomenijo spremembo ročic mišičnih sil in s tem navorov 

v posameznih sklepih. Je tudi obdobje velikih razlik v biološkem razvoju med obema spoloma. 

Zaradi hitre rasti kosti, tetiv, vezi in mišic je zelo pomembna naloga tega obdobja tudi skrb za 

gibljivost. 

 

 

1.2.1.4 Vadba za mladostnike v starosti 15–18 let 

 

Spekter osvojenih gibalnih spretnosti je v glavnem zaključen. Posameznik ima možnosti za 

učinkovito in varno izvajanje različnega gibanja za zdravje. 

 

Tabela 1: Primerna gibalna dejavnost glede na starost otrok in mladostnikov (Hadžić idr., 

2014). 

 

Starost otroka Ustrezne gibalne vaje 

3–6 let - osnovni naravni načini gibanja (hoja, tek, skoki, meti), vključeni 

v elementarne igre in poligone; 

- vaje za ravnotežje; 

- plazenje, lazenje, valjanje, prevali in vrtenje; 

- plezanje po igralih in plezalih; 

- vožnja s kolesom, skirojem, rolkanje, kotalkanje, drsanje; 

- igre v vodi, privajanje na vodo; 

- metanje, lovljenje in poigravanje z žogo z rokami; 

- brcanje in poigravanje z žogo z nogami; 

- osnovno udarjanje predmetov (žogic) z loparjem. 

7–10 let - osnovne tehnike plavanja; 

- smučanje in smučarski tek; 

- rolkanje, drsanje; 

- ples, ritmična gimnastika; 
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- elementi športne gimnastike; 

- osnovne atletske dejavnosti; 

- osnovni elementi športnih iger z žogo in loparjem; 

- lahkotne oblike vadbe (majhen obseg, nizka intenzivnost) za 

razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti. 

10–15 let - vse športne zvrsti glede na prej osvojene spretnosti in raven 

posameznikove zmogljivosti; 

- postopno vse večji pomen vsebin za razvoj gibalnih sposobnosti; 

- srčno-žilna in mišična vzdržljivost, mišična moč, gibljivost. 

Po 15. letu - vse športne panoge glede na prej osvojene spretnosti in raven 

posameznikove zmogljivosti; 

- vadba za zdravje in nadaljnji razvoj telesne zmogljivosti. 

 

 

1.3 POMEN GIBALNIH SPOSOBNOSTI 

 

Sposobnosti so naravne danosti človeka, ki predstavljajo zmožnost izkoristka potencialov pri 

doseganju zastavljenih gibalnih ciljev. Značilnosti opredeljujejo videz človeka in njegove 

reakcije na okolje – od njih je odvisna samopodoba ter gibalna učinkovitost. Spretnosti pa so z 

učenjem pridobljeni gibalni obrazci, katerih izvedba temelji na sposobnostih in značilnostih 

človeka (Pistotnik, 2011). V nadaljevanju avtor pravi, da je stopnja razvitosti gibalnih 

sposobnosti pri različnih ljudeh na različni ravni, kar povzroča individualne razlike v gibalni 

učinkovitosti posameznika. Posamezniki tako niso sposobni na enak način izvesti zastavljenih 

gibalnih nalog. Gibalne sposobnosti so v določeni meri prirojene, v določeni meri pa 

pridobljene, kar pomeni, da so človeku že z rojstvom dane osnovne zasnove, ki opredeljujejo 

stopnjo, do katere se bodo sposobnosti lahko razvile ob njegovi normalni rasti in razvoju. 

Šimunič, T. Volmut, Pišot, V. Rožac-Darovec, Tušak in Hosta (2010) poudarjajo, da otrok z 

različnimi dejavnostmi v zaprtem prostoru in na prostem razvija gibalne ter funkcionalne 

sposobnosti in postopno spoznava prvine športnih zvrsti. Gibalne dejavnosti od otroka 

zahtevajo, da se zaveda drugih otrok in odraslih ter da z njimi sodeluje. 

M. Dekleva, M. Videmšek, Čoh, Karpljuk in Dekleva (2017) trdijo, da optimalno razvite 

gibalne sposobnosti in temeljna gibalna znanja predstavljajo pogoj za osvajanje kompleksnejših 

športnih dejavnosti. Velja, da gibalno učinkovitost sestavlja šest gibalnih sposobnosti – 
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koordinacija, ravnotežje, hitrost, moč, gibljivost in preciznost. To so sposobnosti, ki določajo 

učinkovitost posameznika pri izvedbi različnih gibalnih nalog ob prispevku ostalih dimenzij 

(socialnih, čustvenih, spoznavnih). Ključni pomen pri uresničevanju gibalnih nalog pa nosi 

predvsem koordinacija gibanja in ravnotežje. Zadnje omenjeno omogoča ali onemogoča 

izvedbo večine gibalnih nalog (Pišot in Planinšec, 2005). Pistotnik (2003) omenja, da 

vzdržljivost sodi med funkcionalne sposobnosti, saj je odvisna od dobrega delovanja dihalnega 

in krvno-žilnega sistema. 

 

 

1.3.1 Koordinacija 

 

Koordinacija se kaže v učinkoviti izvedbi časovnih, prostorskih in dinamičnih dejavnikov 

gibanja. Opredelimo jo kot sposobnost za učinkovito oblikovanje in izvajanje kompleksnih 

gibalnih nalog. Delimo jo na sposobnost koordinacije spodnjih okončin, zgornjih okončin in 

celega telesa. Otroci so v obdobju od 6. do 11. leta zelo dojemljivi za sprejem gibalnih shem in 

informacij. Razlog za to je plastičnost živčnega sistema in še nezaključena mielinizacija živčnih 

vlaken. Koordinacija je v veliki meri povezana z ostalimi gibalnimi sposobnostmi in ima visok 

koeficient prirojenosti. Če ukrepamo pravočasno in s pravim pristopom, lahko to sposobnost 

nadomestimo (Pistotnik, 1999). 

 

Koordinacija je pomembna v športih, kjer je značilna kompleksnost, zapletenost in 

nepredvidljivost gibanja. »Če se zanemari pomen gibalnih nalog s področja koordinacije v 

otroštvu, se lahko naredi otrokom velika škoda na gibalnem področju. To velja predvsem za 

gibalno manj nadarjene otroke. Otrok je lahko posledično neroden, neorientiran, okoren in 

nesamozavesten. Naloga odraslega je ponuditi otroku čim več raznovrstnih izkušenj, pester 

izbor gibanj, reševanje gibalnih težav v različnih okoliščinah (tudi oteženih) in situacijah z 

uporabo raznovrstnih igral, orodij in športnih pripomočkov.« (Dekleva idr., 2017, str. 11). 

 

Primeri dejavnosti, kjer je vključena koordinacija: 

 

- plezanje po plezalih različnih oblik, 

- hoja in tek po talnih označbah, 

- tek s hitrimi menjavami smeri, 

- preskakovanje kolebnice, obroča, 
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- hoja po nizki gredi z izvajanjem dodatnih nalog, 

- hoja po vseh štirih nazaj skozi poligon, 

- hoja in tek čez blazine ali konstrukcijo, 

- tek v osmici okoli stožcev (Videmšek in Jovan, 2002). 

 

 

1.3.2 Ravnotežje 

 

Težišče človeka, ko je njegova teža enakomerno porazdeljena na obe nogi zaradi vplivov sile 

težnosti na telo, stalno niha. Zato je treba nenehno ohranjati ravnotežni položaj, ki ga 

opredelimo kot sposobnost za natančno določitev smeri in intenzivnosti gibov. Zaradi še ne 

dokončno razvitega vestibularnega aparata imajo otroci slabo razvito ravnotežje. Vadba za 

razvoj le tega naj temelji na rušenju ravnotežnega položaja, izključevanju čutil, zmanjšanju 

podporne ploskve ob velikem številu ponovitev (Pistotnik, 1999). 

 

Primeri dejavnosti, kjer je vključeno ravnotežje: 

- stoja na eni nogi (z odprtimi ali zaprtimi očmi), 

- hoja po črti, vrvi, talnih označbah, klopi, gredi, palicah, 

- vzpostavljanje ravnotežja na ravnotežni deski, krožniku, veliki žogi, hoduljah (Dekleva 

idr., 2017). 

 

 

1.3.3 Hitrost 

 

Pomembna je pri premagovanju kratkih razdalj s cikličnim gibanjem (tek, plavanje, 

kolesarjenje) in tudi pri nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo giba. Od vseh gibalnih sposobnosti 

je v največji meri odvisna od dednih lastnosti, zato so možnosti, da bi z vadbo vplivali na njen 

razvoj, majhne. Nanaša se na sposobnost izvedbe gibanja z največjo frekvenco ali v najkrajšem 

času. Otroci to sposobnost nezavedno razvijajo v različnih oblikah vadbe in skozi igro 

(Pistotnik, 1999). 

 

Primeri dejavnosti, kjer je vključena hitrost: 

- naravne oblike gibanj (hitri teki, tek po strmini), 

- elementarne igre (igre hitre odzivnosti, starti z različnih položajev, igre lovljenj), 
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- štafetne igre, 

- različne igre s tekmovalnim značajem (tek do stožca in nazaj na start, slalom okoli 

stožcev čim hitreje naprej in vzvratno z rekvizitom ali brez, teki okoli igrišča, teki od 

črte do črte …) (Dekleva idr., 2017). 

 

 

1.3.4 Moč 

 

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

(Pistotnik, 1999, str. 44). Pri otrocih v zgodnjem razvoju gre za razvoj splošne moči telesa, 

krepitev glavnih mišičnih skupin, stabilizacijo trupa, moč rok in ramenskega obroča. 

Pomemben je poudarek na eksplozivni in repetitivni moči (daljše trajanje ob manjšem naporu 

in intenzivnosti). M. Dekleva idr. (2017) omenjajo študije, ki zavračajo in zanemarjajo vadbo 

moči pri najmlajših, vendar se lahko s pravo izbiro vaj in pod strokovnim vodstvom dosežejo 

pozitivni učinki pri otrokovem razvoju. Vadba za razvoj moči se lahko prepleta v sklopu 

naravnih oblik gibanj ali v obliki krepilnih vaj z ali brez pripomočkov. 

 

Primeri dejavnosti, kjer je vključena moč: 

- poskoki z manjšim številom ponovitev, 

- enonožni, sonožni, žabji, zajčji poskoki, 

- različni skoki, 

- poskoki po stopnicah, 

- preskakovanje kolebnice, 

- sonožno preskakovanje palic (naprej, nazaj, bočno), 

- preskakovanje z žogo med nogami,  

- tekmovanje »samokolnic«, 

- skakanje v vreči, 

- sonožno poskakovanje nizkih gredi, 

- plezanje (po vrvi, letveniku), 

- potiskanje, vlečenje (vrvi, blazin, na katerih so otroci) (Videmšek in Jovan, 2002). 
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1.3.5 Gibljivost 

 

Gibljivost je pomemben dejavnik optimalne telesne pripravljenosti v športu in tudi v 

posameznikovem vsakdanu. Z omenjeno sposobnostjo dosegamo maksimalne obsege 

(amplitude) gibov v sklepih ali skeletnih sistemih posameznika. Znan je podatek, ki kaže, da 

primerna stopnja gibljivosti ugodno vpliva na dobro počutje, zmanjšuje stres, psihične 

napetosti, predstavlja pomembno kakovost pri vseh športnih dejavnostih in je obenem 

pomemben dejavnik pri izrazu ostalih gibalnih sposobnosti – koordinacija, hitrost, preciznost 

(Dekleva idr., 2017). 

 

Gibljivost krepimo z razteznimi vajami, ki se med seboj razlikujejo glede na način raztezanja: 

dinamične vaje (zamahi) in statične vaje (maksimalen razteg zadržimo 10 do 30 sekund, 

dosežemo ga postopno). V pripravljalnem delu vaje služijo kot ogrevanje, kjer poudarek 

namenjamo dinamičnim razteznim vajam. Zaključna faza je namenjena umirjanju telesa, zato 

so bolj primerne statične raztezne vaje (Dekleva idr., 2017). 

 

Primeri dejavnosti, kjer je vključena gibljivost: 

- uporaba omenjenih razteznih gimnastičnih vaj (Videmšek in Jovan, 2002). 

 

 

1.3.6 Preciznost 

 

Kjer je gibanje treba izvesti natančno v določeni smeri, takrat v ospredje pride preciznost, ki jo 

drugače opredelimo kot sposobnost določitve ustrezne smeri in sile za usmeritev proti želenemu 

cilju. Ima izjemno visok delež prirojenosti – 80 %, vendar rezultati kljub temu nihajo, saj je ta 

sposobnost v precejšni meri odvisna od stanja človeka. Otrokom namreč hitro pade zbranost in 

preciznost se takrat zmanjša (Videmšek in Jovan, 2002). 

 

Primeri dejavnosti, kjer je vključena preciznost: 

- zadevanje tarč z različnimi rekviziti, 

- metanje predmetov na stojala, 

- podiranje kijev ali stožcev z žogami, 

- vodenje žoge z roko, nogo okrog ovir (Videmšek in Jovan, 2002). 
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1.3.7 Vzdržljivost (funkcionalna sposobnost) 

 

Če smo vzdržljivi, pomeni, da smo sposobni izvajati dlje časa trajajoče gibalne dejavnosti z 

enako učinkovitostjo. Ugoden vpliv ima na telesno in duševno zdravje otroka. Pri vadbah, kjer 

je ključen razvoj vzdržljivosti, gre za veliko porabo energije in se kaže na obremenitvi dihalnih 

in srčno-žilnih sistemih. Priporoča se, da otroci izvajajo dejavnosti za razvijanje tovrstnih 

sposobnosti v naravi, vsaj trikrat tedensko po 10 do 20 minut (Videmšek in Jovan, 2002). Vadba 

naj ne predstavlja prevelikega napora, temelji pa naj na vztrajnosti (Dekleva idr., 2017). 

 

Primeri dejavnosti, kjer je vključena vzdržljivost: 

- igre (lovljenja, štafetne igre, poligoni, dinamične igre), 

- tekalne igre (do 20 minut), 

- neprekinjen tek (8 do 10 minut) z vmesnimi nalogami (prenašanje žogic iz koša v koš), 

- zmeren tek (10 do 15 minut) z vmesnimi odmori hoje, 

- igre in tek v naravi, 

- hitrejša hoja (10 do 15 minut) (Videmšek in Jovan, 2002). 

 

 

1.4 PRILAGOJENA GIBALNA DEJAVNOST 

 

Če želimo aktivno vključiti vse, ki potrebujejo različne pedagoške, terapevtske in tehnične 

prilagoditve, moramo vključiti vzgojo in izobraževanje, rehabilitacijo in znanost o športu. 

Takšno gibanje imenujemo prilagojena gibalna dejavnost in temelji na prepričanju, da se vsi 

ljudje lahko naučijo gibalnih dejavnosti in si tako obogatijo svoje življenje. K temu v največji 

meri prispevajo voditelji teh dejavnosti, vendar le, če jih znajo prilagoditi in ustvarjalno 

predstaviti. Zmotno je mišljenje, da je delo manj zahtevno, če so telesne ali duševne sposobnosti 

udeležencev zmanjšane. Držati se je treba pravila, da manjša, kot je mobilnost vadečega, večja 

mora biti učiteljeva pozornost (Vute, 1999). 

 

Vodje prilagojenih dejavnosti morajo: 

- poznati in razumeti osebe s posebnimi potrebami, ki so vključene v vadbeni proces; 

- poznati morajo zakonitosti in posebnosti prilagojene gibalne vadbe; 

- znati uveljaviti različne metode dela, ki so primerne različnim sposobnostim vadečih; 

- znati motivirati posameznike in skupine; 
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- znati načrtovati in prilagajati programe vadbe ljudem različnih sposobnosti; 

- biti vešči pri opazovanju (Vute, 1999). 

 

Pomembno je poskrbeti za strukturirane in ponavljajoče se situacije ter se pripraviti tudi na 

nepredvidljive situacije. Za manj odzivne otroke je dober igriv pristop, usmerjen k otroku 

(Werdonig idr., 2009). 
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2. MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

 

»Otroški avtizem, natančneje sindrom ali motnje avtističnega spektra (MAS), danes 

strokovnjaki pojmujejo kot razvojno nevrološko motnjo, ki se kaže v verbalni in neverbalni 

komunikaciji, tipičnih vedenjskih motnjah ter nenormalni čustveni in socialni odzivnosti.« 

(Patterson, 2009, str. 5). 

 

Avtistične motnje so kompleksne razvojne motnje, ki resno ogrožajo delovanje več razvojnih 

področij, vključno s socialno interakcijo, neverbalno in verbalno komunikacijo ter imaginacijo 

(Rogers, Hayden, Hepburn, Charlifue-Smith, Hall in Hayes, 2006). Tudi I. Milačić (2006) je 

zapisala podobno, in sicer, da MAS določajo primanjkljaji v procesih, ki so povezani z 

bistvenimi človekovimi lastnostmi. Bistvene značilnosti so primanjkljaji na področju 

socializacije, komunikacije in imaginacije. Ti trije primanjkljaji so nujen in zadosten pogoj, ki 

razloži, kaj je specifično in univerzalno za MAS. Če omenjeno razložimo na primerih, si lahko 

predstavljamo otroka z MAS, ki lahko govori tekoče in neobičajno ali pa sploh ne govori. Oboje 

je mogoče razumeti kot primanjkljaj na področju komunikacije. Pomanjkanje imaginacije 

izraža otrok, ki obrača kolesa na avtomobilčku, namesto da bi se pretvarjal, da parkira avto. 

Odrasla oseba pa lahko namesto prebiranja romana prebira telefonski imenik. Prav tako se lahko 

oseba z MAS izogiba stiku z ljudmi ali pa stike neprestano išče tako, da postavlja ista vprašanja 

ali pa začenja monologe o priljubljeni temi, kar kaže na pomanjkanje razumevanja socialnega 

okolja. 

 

B. Jurišić (2016) piše o vseprežemajočih značilnostih posameznikovega delovanja v vseh 

okoliščinah. Odstopanja so opazna ne glede na razvojno raven ali mentalno starost. Avtistične 

motnje prepoznamo po delovanju osebe, ne moremo pa jih odkriti z medicinskimi testi, kot so 

genetske preiskave, preiskave krvi, urina. V širšem pomenu je avtizem zajet v izrazu motnje 

avtističnega spektra (MAS) ali spekter avtističnih motenj (SAM), ki pomeni, da imajo osebe z 

avtizmom mnogo skupnih značilnosti, obenem pa so med njimi velike razlike glede na 

pojavnost in intenzivnost. MAS sodijo med pervazivne razvojne motnje, kamor spada avtistična 

motnja, Rettov sindrom, otroška dezintegrativna motnja, Aspergerjev sindrom in nespecifična 

pervazivna razvojna motnja.  
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Podatki, ki jih zasledimo v razvitem svetu, nakazujejo, da eden izmed 100 današnjih otrok kaže 

tipične avtistične znake. Za primerjavo – dvajset let nazaj je bilo zaznati največ en primer na 

tisoč otrok, kar je desetkrat več kot danes. Podatki tudi navajajo, da je štirikrat več dečkov kot 

deklic. Avtizem torej v sorazmerno kratkem času postaja družbeno vedno bolj težaven. Z 

medicinskega vidika je to mlada patologija, saj je bil v strokovni literaturi prvič omenjen leta 

1943 (dr. Kanner). V preteklosti je veljalo prepričanje, da je za avtizem kriva mati, ki otroku ne 

zna omogočiti, da bi razvil čustveno navezanost. Mati naj bi torej bila neke vrste čustveni 

hladilnik. Ta teorija je veljala tudi še v sedemdesetih letih, ko jo je psiholog Bernard Rimland 

ovrgel – avtizem ni bil več obravnavan kot psihološka težava, temveč kot nevrorazvojna 

motnja. Še danes pa vzroka za njegov nastanek žal ne poznamo (Patterson, 2009). Glede na 

tipične znake Patterson (2009) sklepa, da gre za okvaro osrednjega in perifernega živčevja pod 

vplivom različnih dejavnikov. Danes potekajo raziskave, ki gredo v smeri genskih sprememb, 

ki pa še vedno niso pojasnjene in jih je mogoče z avtizmom povezovati le v majhnem odstotku. 

Vedno bolj oprijemljive so raziskave v smeri motenih biokemičnih procesov na ravni celične 

presnove, ki naj bi bile posledica sodobnega načina življenja in okoljskih dejavnikov. 

 

Izražanje motnje se spreminja s starostjo in sposobnostmi. Eden prvih znakov, ki je značilen za 

MAS, je nenavzočnost kazanja s prstom v smeri predmeta ali osebe. Starši otrok z MAS 

opozarjajo tudi na dejavnik, ki se je pri njihovih otrocih pojavljal v zgodnjem otroštvu in bi 

lahko bil osnova za MAS – spominjajo se, da dolgo niso pokazali zanimanja za socialno okolje, 

čeprav naj bi se to pojavilo že veliko pred pojavom govora. Kot dojenčki niso iztegovali rok k 

staršem kot znak, da želijo, da jih dvignejo. Tudi privijali se niso k staršem, niso iskali njihove 

pozornosti ali jim prinašali pokazat igračke. Prav tako se pri njih ni pojavila simbolna igra, ki 

je značilna za otroke v drugem letu starosti. Takšne igre kažejo na razvoj teorije uma, kjer otroci 

pridobivajo kognitivne sposobnosti za predstavljanje svojih in duševnih stanj drugih (mišljenje, 

verovanje, namere), da bi lahko pripisali smisel nekemu vedenju in predvideli vedenje drugih 

ljudi, kar pa je osnova za razumevanje socialnih odnosov (Milačić, 2006).  

 

Razvojni zaostanek na področju socialnih interakcij in jezika je opazen pred tretjim letom 

starosti. Otroci z avtizmom se drugače pogovarjajo, velikokrat ne vzpostavljajo očesnega stika. 

Lahko odklanjajo telesno nežnost ali pa izražajo nežnost do oseb, ki jih ne poznajo. Predmet 

opazovanja pri zgodnjem odkrivanju in diagnosticiranju je spremljanje zgodnjih 

komunikacijskih vzorcev (Jurišić, 2016). 
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I. Milačić (2006) pojasnjuje, da je prvo leto življenja otroka z MAS zavito v tančico skrivnosti, 

saj še vedno ni popolnoma jasno, ali je v tako zgodnji življenjski dobi možno razbrati vedenje, 

ki je za avtizem značilno. Abnormalnosti v vedenju se sicer opazijo, vendar se te lahko pojavijo 

tudi pri otrocih, ki zaostajajo v razvoju. Prav zato je diagnozo avtizma težko postaviti pred 

tretjim letom starosti. 

 

 

2.1 PRISTOPI PRI DELU Z OTROKI Z MAS 

 

Zgodnja obravnava je pri MAS zelo pomembna, saj je od tega odvisno, koliko bo otrok 

napredoval na področjih, kjer ima primanjkljaje, kako se bodo razvili njegovi potenciali in kako 

samostojen bo postal v življenju. Dokazano je, da zgodnja intervencija pripomore k izboljšanju 

delovanja osebe z motnjami avtističnega spektra (Stipanić, 2011). Otroci se na začetku lažje 

učijo preko individualnega pristopa, kasneje pa je izrednega pomena skupinska obravnava, kjer 

individualno usvojene veščine prenesejo v medosebne odnose in jih začnejo aktivno uporabljati 

v različnih življenjskih situacijah in okoljih. Zgodnja obravnava mora torej biti intenzivna in 

interdisciplinarna, v individualni in skupinski obliki (Projekt ZORA, 2015). 

Poznamo lažje in težje oblike MAS. Čimprejšnji specialnopedagoški pristop se svetuje pri lažjih 

oblikah, ukrepa se z znanimi metodami ABA, TEACCH, PECS, Floor Time idr. Osebe s težjo 

obliko, ki ji je pridružena še hiperaktivnost, agresija, zmanjšana sposobnost koncentracije, slaba 

vodljivost, govorne motnje, motnje spanja in epileptični napadi pedagoški pristop ne zadošča, 

je celo neizvedljiv. V veliko pomoč pri tako hudi obliki avtizma je sodobna celostna biokemična 

medicinska obravnava, ki jo zaenkrat prakticira nekaj sto zdravnikov na različnih koncih sveta. 

Svoje bolnike obravnavajo izrazito individualno, z laboratorijskimi analizami in drugimi 

raziskovalnimi pristopi. V Sloveniji je bil leta 2006, v okviru društva za avtizem DAN, izveden 

prvi projekt zdravljenja otrok z avtizmom po Protokolu DAN. Otrokom je društvo omogočilo 

zdravniški pregled in osnovne napotke zdravljenja pri zdravniku iz tujine, izvedbo 

laboratorijskih pregledov v posebnih laboratorijih v tujini ter sofinanciralo nakup zdravil in 

potrebnih prehrambnih dodatkov. Starši vključenih otrok poročajo o pozitivnih učinkih in 

lajšanju zdravstvenih in vedenjskih težav. Izboljšanje so dosegli s 100-% dieto (brez glutena 

in/ali kazeina), uporabo zdravil, prehrambnih dodatkov in izvajanju detoksikacije (Patterson, 

2009). 
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2.2 ZNAKI MOTENJ AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

 

Ko govorimo o MAS, si lahko predstavljamo, da je tipičnih znakov precej in se lahko med seboj 

različno kombinirajo. Nekateri v času otrokovega razvoja izzvenijo, lahko se pojavijo novi ali 

drugačni, sicer pa velja prepričanje, da je avtizem vseživljenjska motnja. Več kot ima otrok 

avtističnih znakov, težje je življenje zanj in za njegovo družino.  

Med tipične znake MAS prištevamo: 

 

- čustveno-socialne motnje: otrok pogosto zre v prazno, ne mara ljubkovanja, ne 

vzpostavlja očesnega stika, ne boji se nikogar in ničesar, je neobčutljiv za bolečino, se 

ne odziva na klic, ovohava in okuša nenavadne predmete, njegov obraz je skoraj brez 

mimike, rad je sam, opazuje, a ne posnema, ne mara množice ljudi, ne zna izraziti 

čustev. 

 

- vedenjske motnje: je hiper- ali hipoaktiven, želje izraža z gestami, je navezan na 

nenavadne predmete, ne kaže želje po učenju, vztraja pri istosti, spremembe ga 

vznemirijo, vede se nenavadno, na splošno ima mnogo neobičajnih navad, ima izjemen 

spomin. 

 

- govorne motnje: zaostaja v govornem razvoju, sploh ne govori, je že govoril, a je 

prenehal, o sebi govori v drugi ali tretji osebi, govori sam pri sebi, odgovarja nelogično, 

govori monotono, izgovarja besede, ki nimajo pomena, ne zna izraziti, kaj želi. 

 

- druge težave: težave s spanjem, prehranjevalne težave, prebavne motnje, alergije, 

epileptični napadi, pogosta vnetja ušes ali dihal (Patterson, 2009). 
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3. GIBALNE SPOSOBNOSTI OTROK Z MOTNJAMI 

AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

 

Na prvi pogled razlike v razvoju gibanja med otroki z motnjami avtističnega spektra in 

njihovimi vrstniki niso tako opazne, vseeno pa obstajajo. L. Wing je v svojih prvih seznamih 

diagnostičnih meril opisovala težave na področju koordinacije, za katero je značilna neobičajna 

drža in položaj telesa, nespretni gibi ter stereotipnost gibov (Milačić, 2006). 

 

Attwood (2007) omenja pionirske študije Erica Courchesnea, ko je prvi opazil nenavadnosti na 

določenih področjih malih možganov pri osebah z motnjami avtističnega spektra. Njegove 

študije so bile kasneje potrjene z neodvisnimi raziskavami. Znano je, da igrajo mali možgani 

pomembno vlogo pri regulaciji mišičnih aktivnosti, premikanju udov, časovnem usklajevanju 

gibanj, govoru, drži, ravnotežju in upravljanju čutil. Omenjajo tudi slike možganov, ki so jih 

pridobili z magnetno resonanco in razkrivajo podpovprečno majhne male možgane. To so torej 

fiziološki dokazi, ki potrjujejo klinična opažanja težav z gibanjem pri osebah z motnjami 

avtističnega spektra. 

 

Werdonig idr. (2009) pišejo o težavah otrok z MAS pri: 

- imitaciji gibalnih aktivnosti (kretenj, gibov telesa, govora); 

- ravnotežju, zlasti ko naloga zahteva integracijo vizualno-proprioceptivnih vestibularnih 

funkcij in gibalnih spretnosti; 

- koordinaciji gibov; 

- govorni artikulaciji; 

- fini motoriki; 

- mišičnem tonusu (hipertonija ali hipotonija); 

- otroci so lahko gibalno okorni in dispraktični. 

 

Otroci imajo veliko težav pri načrtovanju sestavljenih akcij (npr. kako vreči žogo, voziti kolo, 

uporabiti škarje, izvajati gibe). Določeni otroci so spretni pri preprostih gibalnih aktivnostih in 

imajo težave pri sestavljenih gibalnih aktivnostih. Zanje je značilno, da so uspešnejši pri 

gibalnih dejavnostih v smiselnih situacijah, manj pa v nesmiselnih. Pri otrocih z MAS se lahko 

pojavijo nenavadni vzorci senzomotoričnih aktivnosti, kot so tleskanje s prsti, zibanje telesa, 

odsotnost reakcije na dražljaj ali pretirana reakcija nanj. Takšno vedenje se pojavlja, ker imajo 
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ti otroci težave pri filtraciji in prilagajanju reakcij na novosti, preko takšnega vedenja pa se 

navajajo na spremembe (Werdonig idr., 2009). 

 

Nekateri otroci z Aspergerjevim sindromom shodijo kasneje, kar je eden od znakov za gibalno 

nespretnost (Manjiviona in Prior, 1995). Da je gibanje v otroštvu pomemben pokazatelj pri 

diagnosticiranju motenj avtističnega spektra, potrjuje tudi raziskava Teitelbaum, Teitelbaum, J. 

Nye, Fryman in Maurer (1998). Ugotavljajo, da otroci, pri katerih kasneje diagnosticirajo 

avtizem, pri usvajanju gibalnih mejnikov (ležanje, obračanje, sedenje, plazenje, hoja) kažejo 

odstopanja v kakovosti gibalnih vzorcev. Le ti se morajo pojavljati v vseh mogočih različicah, 

da pride do generalizacije naučenega – ne zadošča, da so gibalni vzorci zgolj naučeni 

(Teitelbaum, Teitelbaum, Nye, Fryman in Maurer, 1998). Ko pride do posplošitve naučenega, 

je mogoče preoblikovati uporabo na podobne gibalne situacije (Kremžar in Petelin, 2001). 

 

Nespretnost pri igrah z žogo, težave pri zavezovanju vezalk, nenavadna drža med hojo ali 

tekom, pomanjkanje spretnosti pri športnih dejavnostih, okorna pisava so značilnosti, ki 

nakazujejo nerodnost in motnjo gibanja pri otrocih z MAS (Attwood, 2007). Rezultati raziskave 

kažejo, da ima težave s koordinacijo med 50 in 90 % otrok in odraslih z Aspergerjevim 

sindromom (Ehlers in Gillberg, 1993; Ghaziuddin, Butler, Tsai in Ghaziuddin, 1994; Szatmari, 

Bartolucci, Finlayson in Tuff, 1990). To je tudi razlog, da sta C. Gillberg in Gillberg gibalno 

nespretnost vključila med svojih šest diagnostičnih meril. Več opravljenih študij, ki so s 

pomočjo standardnih testov raziskovale koordinacijo otrok, kaže, kako slaba koordinacija 

vpliva na velik razpon zmožnosti, ki vključujejo grobe in fine gibalne spretnosti (Attwood, 

2007). Gillberg (1989) opisuje pojav, ko otroci z MAS hodijo brez zibanja rok, njihovi gibi se 

zdijo nerodni, opazno je tudi pomanjkanje koordinacije med zgornjimi in spodnjimi 

okončinami. To okolica lahko zelo hitro opazi, zaradi česar se takšnemu otroku lahko 

posmehujejo, to pa v njem ubija voljo do športne vzgoje in drugih gibalnih dejavnosti. B. Jurišić 

(2016) piše o okornosti pri športnih dejavnostih. 

 

Že leta 1978 je Damasiov in Maurerjev model avtizma temeljil na okvari mezolimbičnega 

možganskega korteksa, ki nadzoruje gibe, telesno držo in ciljno usmerjeno delovanje. Te okvare 

so pogostejše pri osebah z MAS, čeprav sta le zgoraj omenjeni Gillberg (1989) in Ameriško 

psihiatrično združenje uvrstila gibalno nespretnost med diagnostična merila. 

Zanimivi so rezultati raziskave za oceno gibanja, kjer so uporabili Bruininks-Oseretsky test 

gibalnih sposobnosti (Bruininks, 1978). S tem testnim instrumentarijem so spremljali gibalne 
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sposobnosti otrok in adolescentov med četrtim in šestnajstim letom starosti. Izsledki so pokazali 

zaostanek v razvoju gibalnih sposobnosti pri osebah z Aspergerjevim sindromom. Največji 

zaostanek je bil zaznan na področjih hitrosti in simultanosti gibov, temu sledi še koordinirana 

statika, čistost gibov, koordinirana splošna dinamika in koordinirana dinamika rok. Slaba 

gibalna koordinacija pa vpliva na sposobnosti grobe in fine motorike. Opazili so, da je 

zaostanek v gibalnem razvoju prisoten že vse od najzgodnejšega otroštva (Milačić, 2006). 

 

Forti idr. (2011) so izvedli študijo, v kateri so proučevali gibalno načrtovanje otrok z MAS. 

Ocenjevali so otrokovo sposobnost prenašanja predmeta iz ene lokacije na drugo, predmet pa 

so morali na koncu spustiti v luknjo. Ta naloga je od njih zahtevala, da so uporabili gibanje z 

iztegovanjem rok. Vključenih je bilo dvanajst otrok z MAS in dvanajst otrok z običajnim 

razvojem. Vsak udeleženec je imel na voljo deset poskusov. Rezultati so pokazali, da so otroci 

z MAS potrebovali več časa za prenašanje predmetov kot otroci v kontrolni skupini in tudi, da 

počasi prehajajo od načrtovanja do izvedbe gibanja. Študija poudarja, da imajo otroci z MAS 

težave z načrtovanjem gibanja, kot tudi s tempom in z zaporedjem gibov. 

 

B. Miller (2012) piše o izsledkih raziskave, v kateri so proučevali 144 otrok iz 67 družin, v 

katerih je imel vsaj en otrok diagnozo MAS, hkrati pa so bili v raziskavi udeleženi tudi njihovi 

bratje in sestre brez MAS. Ti otroci so izvajali vrsto gibanj na področjih grobe in fine motorike. 

Med drugim so tekli, posnemali različna gibanja, metali žoge, izvajali finomotorične aktivnosti 

(rezali s škarjami) ipd. 83 % otrok z MAS je na področju gibalnih spretnosti doseglo 

podpovprečen rezultat, njihovi bratje in sestre pa so v splošnem dosegli povprečje, le 6 % je 

bilo podpovprečnih. V nadaljevanju avtorica piše, da imajo otroci, ki imajo težave z gibalnimi 

spretnostmi, večinoma težave tudi z opravljanjem dejavnosti, za katere menimo, da so 

preproste. Omenja primere, kot so ščetkanje zob, zaklepanje vrat, zapenjanje zadrge – stvari, ki 

so zelo osnovne, a bi jim kasneje v šoli povzročale še druge težave, zaradi katerih bi morali 

imeti spremljevalca. 

 

 

3.1 ORGANIZACIJA VADBE, KI VKLJUČUJE GIBANJE OTROK Z MAS 

 

Vute (1999) opozarja, da naj bomo pri vodenju iger in drugih prilagojenih gibalnih dejavnostih, 

v katerih sodelujejo osebe z MAS-om, pozorni na: 
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- izbiro gibalnih dejavnosti, ki je odvisna od starosti in stopnje težav. Velja pravilo – pri 

mlajših je pomembno razvijati osnovne gibalne spretnosti (ravnotežje, koordinacija), 

medtem ko se je pri starejših bolj smiselno usmeriti na razvijanje funkcionalnih 

spretnosti; 

- ustvarjanje skladno sestavljenega učnega okolja. Vizualne naloge so pri mlajših z MAS 

običajno učinkovitejše kot slušne (pomagamo si lahko tako, da na kartone narišemo 

dejavnosti, ki jih imamo namen izvesti); 

- individualizacijo zasnovanega programa, ki mora biti primeren za vse udeležence; 

- načine prehodov med posameznimi dejavnostmi. Pri menjavah dejavnosti in postaj 

uporabimo izbrane znake, s katerimi opozorimo na zamenjavo mest oz. postaj. Smiselno 

je urediti kotiček, kamor lahko otrok po potrebi pride k učitelju po nasvet ali navodilo; 

- razvijanje osnovnih in funkcionalnih gibalnih sposobnosti. Potrebna je ogromna mera 

potrpežljivosti, saj otrok z MAS lahko napreduje z zares malimi koraki; 

- večkratno ponovitev demonstracije posamezne vaje. Besedne razlage naj bodo kratke 

in jasne. Za ponazoritev gibalnih nalog uporabimo fizični način vodenja, pri katerem 

vadečega primemo (npr. za roko) in tako usmerjamo njegovo gibanje; 

- priznanja za uspešno izvedbo športne naloge. Lahko uporabimo tudi manjše nagrade, 

ploskanje ipd. 

 

Posebnosti otrok z MAS in značilnosti prilagojenega gibanja mora upoštevati vodja gibalnih 

dejavnosti, če želi doseči napredek pri otrocih. Nenavadni gibi telesa, kot so delanje grimas, 

tolčenje z rokami, poskakovanje z ene na drugo nogo, skakanje, zibanje, sunkovit tek ipd., 

postanejo ob vznemirjenju še bolj izraziti (Vute, 1999). 

 

Pojavljanje težavnega vedenja lahko bistveno zmanjšamo s spremenjenim okoljem. 

Prilagodimo lahko urnik, učni načrt, preuredimo opremo v prostoru ipd. Predvsem v velikih in 

ozvočenih prostorih lahko otroci z MAS zelo trpijo. Lahko se zgodi, da otrok noče vstopiti v 

prostor, poln otrok in drugih oseb, zato je bolje, da ga vanj pripeljemo, ko je prazen. Ko otroku 

z MAS uspe vstopiti v prostor z drugimi otroki, je pomembno, da so le ti previdni in mu z 

ustvarjanjem zmede ne povzročajo strahu. Lahko mu priskrbimo slušalke s pomirjujočo glasbo 

ali pa čepke za ušesa, ki zadušijo prevelik hrup. Prostor lahko omejimo z jasnimi mejami in 

prostorom blizu izhoda iz telovadnice ali dvorane. Poleg prostora morajo biti skrbno načrtovane 

tudi vse dejavnosti. Otroka je ob začetku vadbe treba seznaniti z navodili, saj se tako počuti 

bolj varnega in pripravljenega na nalogo (Roda, 2009). 
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K učinkovitejšemu vodenju gibalnih dejavnosti pripomorejo tudi naslednja priporočila: 

- prostor naj bo urejen, vse stvari naj bodo na svojih mestih; 

- zmanjšati ali odstraniti je treba moteče dejavnike (drugi otroci, hrup, promet); 

- delo po postajah naj poteka po točno določenih nalogah, treba je označiti prostor in 

postaviti znane pripomočke; 

- športni pripomočki naj zagotavljajo varno vadbo in naj bodo primerni otrokovi starosti 

oz. sposobnostim; 

- za označitev športnih pripomočkov uporabimo trakove, slike, barve, številke ipd.; 

- pomembno je utečeno vodenje prilagojene gibalne dejavnosti; 

- menjavo dejavnosti naj spremljajo znani signali, glasba; 

- pri gibanju uporabljamo pisana in risana sporočila; 

- prilagoditi je treba učne sloge, dobro sistematizirati in organizirati delo; 

- dejavnosti za otroke z MAS naj bodo predvidljive, saj se radi upirajo spremembam; 

- otroke z MAS privlači voda in bleščeča svetloba (Vute, 1999). 
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4. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI 

 

 

4.1  SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI S 

ŠPORTNOVZGOJNIM KARTONOM 

 

»Športnovzgojni karton je v širšem smislu centralni informacijski sistem, razvit v Sloveniji med 

leti 1969 in 1989, s katerim spremljamo in ovrednotimo vsakoletne spremembe v telesni 

zmogljivosti šolajočih se otrok in mladine, starih od 6 do 19 let. V ožjem smislu ga 

opredeljujemo kot obvezno podatkovno zbirko, ki jo morajo od leta 1996 skladno s šolsko 

zakonodajo voditi vseslovenske osnovne in srednje šole za tiste učence in dijake, od katerih 

pridobijo pisno soglasje. V okviru podatkovne zbirke Športnovzgojni karton od leta 1986 

ugotavljamo, vrednotimo in spremljamo telesne značilnosti in gibalne sposobnosti.« (Kovač, 

Jurak, Starc, Leskošek in Strel, 2011, str. 13, 14). 

 

Vsakoletne meritve se po celotni državi izvajajo na vseh stopnjah osnovnošolskega in 

srednješolskega šolanja od 1. do 20. aprila. Vsak učenec oziroma dijak ima svoj osebni 

športnovzgojni karton, njegovi doseženi rezultati (surove vrednosti) pa se sproti vpisujejo vanj. 

Šole po opravljenih meritvah pošljejo športnovzgojne kartone oddelkov na Fakulteto za šport, 

kjer podatke računalniško obdelajo. Hkrati izračunajo še povprečja za vsako šolo, občino in 

državo, ločeno po razredih in spolu (Kovač idr., 2011). 

 

Za lažje ovrednotenje surovih rezultatov za vsakega učenca izračunajo: 

- T-vrednosti rezultatov vseh merskih nalog, ki je statistična vrednost in nam pove, kje 

znotraj populacije je rezultat posameznika. T-vrednost 50 pomeni, da je rezultat na 

sredini, vrednost, višja od 50, pomeni, da je rezultat boljši, nižja pa slabši; 

- povprečno T-vrednost gibalnih sposobnosti (XT), ki je povprečna vrednost osmih T-

vrednosti, ki prikazujejo posameznikov gibalni status. XT-vrednost 50 predstavlja 

povprečno vrednost, XT pod 50 pomeni podpovprečne rezultate, XT nad 50 pa 

nadpovprečne (Kovač idr., 2011). 
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4.1.1 Namen zbiranja podatkov 

 

Posebno podatkovno zbirko telesnega razvoja vodi svetovna zdravstvena organizacija WHO, 

ki na podlagi podatkov različnih držav ugotavlja indekse rasti in razvoja otrok za daljša časovna 

obdobja (WHO, 2018). Sistematično spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in 

mladine poteka v različnih evropskih državah, večinoma na podlagi priporočene evropske 

zbirke merskih nalog Eurofit (Eurofit, 1993; Jürimäe in Jürimäe, 2000). 

 

Vzdržljivost je ena najpomembnejših dejavnikov zdravja, hkrati pa v zadnjih tridesetih letih v 

razvitem svetu ugotavljajo, da prihaja do velikih, predvsem negativnih sprememb v telesni 

zmogljivosti otrok in mladine. Številni mednarodni dokumenti (Jürimäe in Jürimäe, 2000) 

priporočajo državam, da na nacionalni ravni spremljajo stanje telesne zmogljivosti populacije. 

 

Znani so trije nameni podatkovne zbirke Športnovzgojni karton: 

 

1. Izmerjeni podatki lahko usmerijo posameznega otroka na njegovo telo in telesno 

zmogljivost, mu pomagajo pri samozavedanju o tem, da lahko sam veliko stori za svoje 

ohranjanje ali izboljšanje. Starši lahko spoznajo in spremljajo telesni in gibalni razvoj 

svojih otrok in njihove dosežke primerjajo z dosežki enako starih slovenskih vrstnikov. 

Tako so spodbujeni, da postanejo bolj motivirani in dejavni pri skrbi za telesni in gibalni 

razvoj svojega otroka. O telesnem in gibalnem razvoju otroka se lahko pogovorijo s 

športnim pedagogom, ki na podlagi primerjav z objektivnimi podatki populacije svetuje 

staršem ter učencem glede primerne prostočasne športne vadbe. 

 

2. Učitelju, ki poučuje šport, zbirka omogoča racionalno in objektivno diagnosticiranje 

stanja za posameznika ali skupino, ki jo poučuje, in s tem ustrezno individualizacijo 

oziroma diferenciacijo vadbe, kar je eden najpomembnejših dejavnikov kakovostnega 

pouka. Učence lahko nauči tudi ovrednotenja njihovih dosežkov in določanja 

individualnih obremenitev pri športni vadbi. S tem jih motivira in usposablja za 

samostojno spremljavo njihove telesne zmogljivosti in jih spodbuja k primerni športni 

vadbi. Treba pa se je zavedati, da je učencem smiselno predstaviti norme populacije, 

nato pa jim pomagati oblikovati njihove osebne cilje. 
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3. Poznavanje trendov sprememb telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev na 

nacionalni ravni omogoča ustrezno odzivanje stroke, saj predstavlja učinkovito 

strokovno pomoč pri oblikovanju strategije razvoja šolske in zunajšolske športne 

vzgoje. Analize podatkov populacije pomagajo pri pripravi določenih politik na 

nacionalni ravni (npr. politike športa, prehranjevanja ipd.) (Kovač idr., 2011). 

Športnovzgojni karton lahko v nekoliko spremenjeni obliki uporabljamo tudi za učence in 

dijake s posebnimi potrebami (Kovač idr., 2011). 

 

 

4.1.2 Enajst merskih nalog 

 

Tabela 2: Opis merskih nalog in namena merjenja (Kovač idr., 2011). 

 

MERSKE NALOGE NAMEN MERITVE 

Telesna višina 

Z merjenjem telesne višine ugotavljamo 

dolžinsko razsežnost telesa posameznika. Z 

vsakoletnimi meritvami ugotavljamo rast 

šolajoče populacije. Podatki omogočajo, da 

na ravni posameznika in populacije 

ugotavljamo, v katerem starostnem obdobju 

je rast pospešena in kdaj se upočasni. 

Uporabljena kratica: ATV. 

Telesna teža 

Z merjenjem telesne teže ugotavljamo maso 

telesa. Podatki omogočajo ugotavljanje 

povečanja telesne teže v posameznem 

starostnem obdobju, na ravni populacije pa z 

izračuni indeksov telesne mase ugotavljamo 

tudi stopnjo prehranjenosti populacije 

(deleže normalno težkih, podhranjenih, 

čezmerno težkih in debelih).  

Uporabljena kratica: ATT. 

Kožna guba nadlahti 
Ugotavljanje količine podkožnega maščevja. 

Uporabljena kratica: AKG. 



31 

 

Dotikanje plošče z roko 
Merjenje frekvence izmeničnih gibov.  

Uporabljena kratica: DPR. 

Skok v daljino z mesta 

Merjenje hitre (eksplozivne) moči spodnjih 

okončin.  

Uporabljena kratica: SDM. 

Premagovanje ovir (poligon) nazaj 

Merjenje skladnosti (koordinacije) gibanja 

celotnega telesa.  

Uporabljena kratica: PON. 

Dviganje trupa v 60 sekundah 
Merjenje vzdržljivosti mišičnih skupin trupa.  

Uporabljena kratica: DT. 

Predklon na klopci 
Merjenje gibljivosti telesa v smeri naprej.  

Uporabljena kratica: PRE. 

Vesa v zgibi 

Merjenje mišične vzdržljivosti ramenskega 

obroča in rok.  

Uporabljena kratica: VZG. 

Tek na 60 metrov 
Merjenje sprinterske hitrosti. 

Uporabljena kratica: T60. 

Tek na 600 metrov 
Merjenje splošne vzdržljivosti.  

Uporabljena kratica: T600. 

 

 

4.1.3 Upad gibalnih sposobnosti v času poletnih počitnic 

 

Avtorji Jurak, M. Kovač in Strel (2002) so preko 7344 slovenskih osnovnošolcev analizirali 

njihov način preživljanja poletnih počitnic. Le te so zelo pomembne za celoten razvoj učencev 

in njihovo pripravo na novo šolsko leto, saj so v tem obdobju otroci veliko manj obremenjeni z 

učenjem in zato imajo več prostega časa. Učinki dosežkov civilizacije in sodobne družbe se 

odražajo tudi v načinih preživljanja počitnic. Ti učinki so različni in nepredvidljivi, tako 

pozitivni kot negativni. Intenziven razvoj industrijske družbe prinaša močne negativne 

pedagoške in funkcionalne učinke, ki se odražajo tudi v tem, kako otroci in mladostniki 

preživljajo poletne počitnice. Rezultat tega je, da lahko poletni dopust predstavlja kritično 

obdobje z vidika zdravja, saj otroci preživijo več časa pred televizorjem in računalniškim 

zaslonom, redkeje pa se udeležujejo sistematičnih športnih dejavnosti. Več kot polovica 
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osnovnošolskih učencev med poletnimi počitnicami ne sodeluje v nobeni organizirani 

dejavnosti. Gibalne sposobnosti se zato med poletnimi počitnicami zmanjšujejo. To ni 

presenetljivo, če upoštevamo, da v izobraževalnem sistemu obvezni in izbirni športni programi 

predstavljajo polovico vseh športnih dejavnosti, saj ne moremo pričakovati, da bodo vsi otroci 

in njihovi starši šport uvrstili na tako visoko mesto v svojem sistemu vrednostnih sistemov. 

Težavno je predvsem obilje množičnih medijev in informacijske tehnologije, ki zagotavlja 

preprosto in takojšnje zadovoljstvo ter spodbuja otroke, da izberejo dejavnosti, v katerih 

večinoma sedijo. 

 

V nadaljevanju avtorji omenjajo dejstvo, ki kaže, da so otroci, ki med poletnimi počitnicami 

čas preživljajo doma, telesno manj dejavni. Predpostavlja se, da prosti čas, ki ga otroci 

preživljajo v domačem okolju, ni organiziran, zaradi česar je več časa namenjeno gledanju 

televizije. Starši z višjo izobrazbo pomagajo svojim otrokom, da organizirajo svoj prosti čas, 

zato le ti sodelujejo v različnih dejavnostih. Kljub temu njihovi izsledki kažejo, da so slovenski 

osnovnošolci med poletnimi počitnicami bolj športno dejavni kot pred leti; tudi sicer preživljajo 

poletne počitnice bolj zdravo. Na njihovo športno organizirano in neorganizirano udejstvovanje 

v tem času najbolj vpliva športna dejavnost njihovih staršev. Da je posameznik bolj udeležen v 

športni dejavnosti, vplivajo naslednji dejavniki: 

- oba starša sodelujeta v športni dejavnosti; 

- otrok ima rad šport; 

- dobro mnenje otroka o športni vzgoji v preteklih letih; 

- visoka izobrazba matere. 

 

Jurak, M. Kovač in Strel (2002) so že nekaj let nazaj predlagali projekt, ki bi med počitnicami 

omogočal uporabo šolskih rekvizitov. Pozno popoldne lahko športne dejavnosti organiziramo 

v šolskih učilnicah po ugodni ceni, ki jim bo omogočila dostop do vseh otrok, ne glede na 

socialno-ekonomski položaj njihove družine. Bližina šole daje otrokom relativno neodvisnost 

pri opravljanju določenih dejavnosti. Dobra informacijska podpora, ki jo ponuja šola, bi 

zagotovila tudi dober odziv otrok. Tveganje za poškodbe bi bilo zmanjšano, če bi dejavnosti 

vodili strokovnjaki in bi bila na voljo ustrezna športna oprema. Če bi bili postavljeni trdni 

temelji, ki vključujejo kakovostne programe telesne vzgoje, ki se nadaljujejo skozi vse 

počitnice, lahko pričakujemo dolgoročne učinke in tudi pozitiven vpliv na druge dimenzije 

otrok. 
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O upadu gibalnih sposobnosti med poletnimi počitnicami priča tudi raziskava T. Spagnolo 

(2017). Rezultati prikazujejo: 

- slabšo koordinacijo telesa v prostoru (sposobnost koordiniranja gibanja različnih delov 

telesa se je znižala, s čimer se, pri reševanju nepričakovanih gibalnih situacij, lahko 

poveča tveganje za nastanek poškodb); 

- manjšo gibljivost nog in spodnjega dela hrbtenice; 

- manjšo moč in vzdržljivost rok in ramenskega obroča; 

- upad aerobne moči (učenci so po počitnicah, za razdaljo 600 metrov, potrebovali sedem 

sekund več kot pri meritvi pred počitnicami. Slabšanje aerobne vzdržljivosti predstavlja 

večje tveganje za srčno-žilne bolezni); 

- poveča se število otrok z višjim indeksom telesne mase (število otrok z debelostjo je 

med počitnicami naraslo za 6 %); 

- otroci med počitnicami pred zasloni preživijo več časa kot med šolskim letom. 

 

Čeprav gibalne sposobnosti upadajo, pa spoznanja o načinu, kako učenci osnovnih šol preživijo 

počitnice, niso tako negativna. O tem priča primerjava s preteklimi raziskavami (Novak idr., 

1993; Štihec, Karpljuk, Videmšek in Kondrič, 2000), ki kaže, da so slovenski osnovnošolci 

med poletnimi počitnicami bolj športno dejavni kot pred leti in tudi sicer preživljajo poletne 

počitnice bolj zdravo. 

 

 

4.1.4 Pregled gibalnih sposobnosti v zadnjih letih 

 

Zgonik (2017) opozarja na podatek, ki je veljal še pred nekaj leti – gibalne sposobnosti 

slovenskih osnovnošolcev so vedno slabše. Pomanjkanje igre na prostem in priložnosti za 

gibanje na splošno v sodobnem svetu, ki teži k nadzorovanju in organiziranju vsake minute 

otroškega prostega časa, hkrati pa zaradi socialne razslojenosti proizvaja veliko otrok, ki sploh 

nimajo ustreznih priložnosti za gibalno dejavnost, se je pokazalo v povečevanju deleža otrok s 

čezmerno telesno maso in slabšanju rezultatov pri vsakoletnih vseslovenskih testiranjih 

gibalnih sposobnosti otrok. Starc (2017) omenja, da so se gibalne sposobnosti okoli leta 2010 

začele izboljševati. Preobrat se je zgodil predvsem zaradi ene ali dveh dodatnih ur športa v šoli, 

saj tako zagotavljanje zadostne gibalne dejavnosti otrok ni več prepuščeno le staršem, kjer 

pridejo do izraza razlike v časovnih in finančnih zmožnostih. V nadaljevanju Zgonik (2017) 

navaja, da zadostna količina gibalne dejavnosti ni nujna le za vzdrževanje zdravja otrok, temveč 
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je tudi eden pomembnejših dejavnikov pri učnem uspehu. Starc (2017) pritrjuje in navaja 

zanimiv izsledek, ki kaže, da so slovenski šolarji dosegli dobre rezultate v mednarodnem 

primerjalnem testu znanja PISA ravno v času, ko se je začela popravljati njihova gibalna 

učinkovitost. Akademska uspešnost naj bi bila torej močno povezana z gibalnimi sposobnostmi. 

 

Pregled podatkov (Hadžić idr., 2014), ki jih navajamo v grafu 2, pri teku na 600 metrov v 

zadnjih dveh desetletjih kaže, da se je vzdržljivost z leti zmanjševala pri dalj časa trajajočem 

gibanju pri obeh spolih, v vseh starostnih obdobjih, kar avtorji povezujejo z družbenimi 

spremembami in spremenjenim življenjskim slogom otrok in mladostnikov. 

 

 

Graf 2: Zmanjšanje vzdržljivosti otrok in mladostnikov pri teku na 600 metrov v zadnjih dveh 

desetletjih (Hadžić idr., 2014). 

 

 

4.2 SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI Z 

VPRAŠALNIKOM ABC GIBANJA 2 

 

Otroke, pri katerih je razvoj gibalnih težav tvegan, lahko prepoznamo s pomočjo vprašalnika 

ABC gibanja 2. Ocenimo jih s seznamom specifičnih gibalnih spretnosti, ki jih lahko 

opazujemo vsak dan. Njihovi opazovalci so lahko vzgojitelji, učitelji, starši, terapevti in drugi 
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strokovnjaki, ki delajo z otroki z gibalnimi težavami in lahko ocenijo otrokovo izvedbo pri 

posameznih postavkah vprašalnika, glede na to, kako kompetenten je otrok pri izbranem 

vedenju. Seštevek ocen posameznih postavk predstavlja Skupni gibalni dosežek, ki ga nato 

opredelimo s sistemom semaforja. Zeleno področje označuje otroka, ki glede na svojo starost 

sodi v normativni razpon, oranžno področje kaže manjša zaostajanja v gibalnem razvoju ali 

nekaj lažjih gibalnih težav, ki jih je treba spremljati. Zadnje, rdeče področje pa nakazuje na zelo 

verjetno resnejše gibalne težave pri otroku (Henderson, Sugden in Barnett, 2014). 

 

Vprašalnik ABC gibanja 2 je namenjen otrokom med petim in dvanajstim letom starosti. 

Razdeljen je na tri razdelke. Razdelka A in B se nanašata na interakcije med otrokom in 

njegovim okoljem. Interakcije so razporejene od lažjih proti kompleksnejšim. Znotraj razdelka 

A je zajeto gibanje v statičnem okolju, ki je sestavljeno iz skrbi zase (zapenjanje gumbov, 

umivanje rok, prelivanje tekočine …), spretnosti v razredu oz. igralnici (rokovanje z majhnimi 

predmeti, rezanje s škarjami, prenašanje predmetov …) in spretnosti pri rekreaciji oz. športni 

vzgoji (poskakovanje, uporaba igral, met predmetov …). Razdelek B zajema gibanje v 

dinamičnem okolju, ki zavzema tri vidike, to so skrb zase in spretnosti v razredu oz. v igralnici 

(ohranjanje ravnotežja, pomikanje po prostoru, pobiranje in odlaganje predmetov, ritmično 

ploskanje, premikanje ob glasbi …), spretnosti z žogo (udarjanje, odbijanje od tal, nadzorovanje 

žoge, sodelovanje v skupinskih športih …) in spretnosti pri rekreaciji oz. športni vzgoji (vožnja 

kolesa brez pomožnih koleščkov, sodelovanje v igrah izmikanja in lovljenja, ohranjanje 

ravnotežja v vodi …). Negibalna komponenta v razdelku C pa meri dejavnike, ki lahko 

neugodno vplivajo na otrokovo gibanje. Tu opazovalec ocenjuje, ali so pri otroku prisotne 

težave z organizacijo (počasno oblačenje, slaba organizacija delovnega prostora), 

pozabljivostjo oz. neodločnostjo (počasnost pri začenjanju z dejavnostjo, pozabljanje sosledja 

dejavnosti), pasivnostjo (otrok potrebuje spodbude, da začne in nadaljuje aktivnost), strahom 

(strah pred določenimi aktivnostmi, prošnja po pomoči), tesnobnostjo (vznemirjenost v stresnih 

situacijah), impulzivnostjo (nepotrpežljivost pri podrobnostih, začenjanje z dejavnostjo, preden 

dobi vsa navodila), odkrenljivostjo (odzivanje na nepomembne zvoke), pretirano aktivnostjo 

(nenehno v gibanju, zvijanje in mencanje med poslušanjem navodil). Dejavniki, na katera 

morajo biti ocenjevalci pozorni, so še precenjevanje svojih sposobnosti (spreminjanje nalog v 

bolj zahtevne), podcenjevanje svojih sposobnosti (pritoževanje glede težavnosti nalog, 

pričakovanje neuspeha), premajhna vztrajnost (hitro se vda in postane frustriran), 

vznemirjenost ob neuspehu (zavrača ponovne poskuse in je na robu joka), nezmožnost 
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doživljanja zadovoljstva ob uspehu (otrok se ne odzove na pohvalo) (Henderson, Sugden in 

Barnett, 2014). 

 

 

4.3 SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI V OKVIRU 

RAZISKOVANJA NA PEDAGOŠKI FAKULTETI 

 

 

V povezavi z ABC gibanjem in športnovzgojnim kartonom smo v literaturi, v okviru Pedagoške 

fakultete, zasledili nekaj raziskav. 

 

S. Hafner (2012) je ugotavljala raven gibalnih sposobnosti štiriletnega dečka z Downovim 

sindromom. Gibalne sposobnosti prvega in drugega merjenja, po 5-tedenskem gibalnem 

programu, je merila s pomočjo testnega instrumentarija ABC gibanja. Preverjala je spretnost 

rok, spretnosti z žogo in statično ter dinamično ravnotežje. Izkazalo se je, da je raven gibalnih 

sposobnosti dečka pred in po izvajanju gibalnega programa pod povprečjem, na določenih 

področjih pa je vseeno napredoval.  

 

J. Škrbec (2011) je preverjala, ali obstajajo pomembne razlike v gibalnih sposobnostih med 

učenci z motnjami v duševnem razvoju in tistimi brez njih. To je raziskovala s testnim 

instrumentarijem ABC gibanja. Uporabila je tudi vprašalnik instrumentarija, ki ga je dala 

športnima pedagoginjama, ki sta ocenili gibalno vedenje otrok, vključenih v raziskavo. Te 

rezultate je primerjala z rezultati, ki jih je dobila z ABC gibanja. Med učenci z in brez motnje 

v duševnem razvoju obstajajo razlike, pa vendar ne na vseh področjih, kot je bilo predvidevano. 

Ocena gibalnega vedenja s strani pedagoginj in ocena z ABC gibanja se statistično značilno ne 

razlikujeta. 

 

J. Zebec (2015) je ugotavljala, kakšne so gibalne sposobnosti in spretnosti štiriletne deklice z 

zmerno govorno jezikovno motnjo in lažjo gibalno oviranostjo. Tudi tu je bil uporabljen 

instrumentarij ABC gibanja. Pokazalo se je, da ima deklica gibalne težave na vseh področjih 

merjenja, največ težav je bilo ugotovljenih na področju statičnega in dinamičnega ravnotežja. 

Za deklico je bil pripravljen gibalni program, ki se je izvajal trikrat do štirikrat tedensko. Po 

tridesetih srečanjih so gibalne sposobnosti in spretnosti deklice ponovno preverili in zaznali 
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napredek na vseh področjih merjenja, zlasti pri kakovosti gibanja, ki je odraz boljšega 

ravnotežja. 

 

Tudi A. Antolović (2014) je za oceno gibalnih sposobnosti otrok prvega razreda osnovne šole 

v eni izmed afriških držav uporabila ABC gibanja. Vzorec je zajemal 48 otrok. Želela je 

ugotoviti, ali imajo otroci, zajeti v vzorcu, gibalne težave, ali obstajajo razlike v gibalnih 

sposobnostih med dečki in deklicami ter pri katerih nalogah so otroci najbolj in najmanj 

uspešni. Rezultati so pokazali, da ima 85 % testiranih otrok gibalne težave. Med dečki in 

deklicami ne obstajajo pomembne razlike. Kot je bilo predvidevano, so bili otroci najmanj 

uspešni pri nalogah spretnosti rok, ker imajo s tem najmanj izkušenj. Glede na dobljene 

rezultate je bil pripravljen program za razvoj gibalnih sposobnosti. 

 

A. Jurgec (2016) je v svoji raziskavi izbrala učence od 2. do 9. razreda, ki so dosegli 

podpovprečne rezultate v okviru testiranja s pomočjo športnovzgojnega kartona. Izbrane učence 

je testirala tudi s pomočjo testnega instrumentarija ABC gibanja 2. Ugotovljeno je bilo, da niso 

vsi učenci, ki so dosegali podpovprečne rezultate pri testiranju s pomočjo športnovzgojnim 

kartonom, bili tudi pri testiranju z ABC gibanja 2 podpovprečni. 

 

T. Hovnik (2017) je s pomočjo testnega instrumentarija ABC gibanja 2 preverjala gibalne 

sposobnosti učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v starosti od 7 do 9 let. 

Njihove rezultate je primerjala z učenci, ki teh primanjkljajev nimajo. Izsledki so pokazali, da 

so učenci s primanjkljaji na testiranju dosegli nižje gibalne rezultate v primerjavi z vrstniki brez 

primanjkljajev. Zastavljen je bil tudi trimesečni gibalni program, ki je pripomogel k izboljšanju 

gibalnih sposobnosti. 

 

 

 

  



38 

 

III. EMPIRIČNI DEL 

 

 

5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Otroci z motnjami avtističnega spektra imajo večje gibalne primanjkljaje na področju fine in 

grobe motorike v primerjavi z večinsko populacijo (Sipes, Matson in Horovitz, 2011). Pri težjih 

oblikah MAS so gibalne težave vedno prisotne – ocena pogostosti gibalnih težav dosega 100 % 

(Henderson, Sugden in Barnett, 2014). Odstopanje se kaže predvsem v kakovosti gibalnih 

vzorcev pri usvajanju mejnikov razvoja, kot so ležanje, obračanje, sedenje, plazenje in hoja 

(Teitelbaum idr., 1998). 

 

Želeli smo ugotoviti, kakšne so gibalne sposobnosti izbranih učencev z MAS. Pridobili smo jih 

s športnovzgojnim kartonom (ŠVK), ki nam nudi zbirko podatkov o gibalnih sposobnostih 

slovenskih učencev (Kovač, Jurak, Starc, Leskošek in Strel, 2011). Oceno staršev in strokovnih 

delavcev o gibalni kompetentnosti vključenih otrok smo pridobili z vprašalnikom testnega 

instrumentarija ABC gibanja 2. Predvsem starši so tisti, ki imajo največ informacij o otrokovi 

kompetentnosti na gibalnem področju, saj jih lahko opazujejo v širšem kontekstu kot učitelji 

(Henderson idr., 2014). Po sistematični izvedbi gibalnega programa smo sposobnosti ponovno 

izmerili in dobljene rezultate med seboj primerjali. 

 

 

6. CILJI RAZISKAVE 

 

V okviru raziskave smo želeli: 

 

1. Preveriti gibalne sposobnosti obravnavanih učencev s pomočjo ŠVK. 

2. Pridobiti subjektivno oceno staršev in strokovnih delavcev o gibalni kompetentnosti 

obravnavanih učencev. 

3. Pripraviti gibalni program, ki se bo izvajal v času poletnih počitnic. 

4. Ponovno preveriti gibalne sposobnosti s pomočjo ŠVK. 
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7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Ali so gibalne sposobnosti obravnavanih učencev na začetnem testiranju s ŠVK 

podpovprečne v primerjavi s populacijo sovrstnikov v Sloveniji? 

2. Ali starši in strokovni delavci opažajo gibalne težave pri obravnavanih učencih? 

3. Ali so učenci napredovali na področju gibalnih sposobnosti v času poletnih počitnic? 

 

 

8. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

 

8.1 METODE DELA 

 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili pluralno študijo primera. Uporabljeni raziskovalni 

pristop je bil kombinacija kvalitativne in kvantitativne raziskave. Pridobljene rezultate smo 

opisno prikazali in jih tabelarično ponazorili. 

 

 

8.2 OPIS VZORCA 

 

Način vzorčenja je bil namenski. Vzorec raziskovalnega problema je predstavljalo pet dečkov 

z motnjami avtističnega spektra, starih od 8 do 12 let. Otroci, vključeni v raziskavo, obiskujejo 

prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Pridobljena so bila 

soglasja staršev in dovoljenja za sodelovanje v raziskovalnem projektu vseh udeleženih. 

 

 

8.3 MERSKI INSTRUMENT 

 

Uporabljena je bila že opisana podatkovna zbirka športnovzgojni karton (Kovač idr., 2011) in 

vprašalnik testnega instrumentarija ABC gibanja 2 (Henderson, Sugden in Barnett, 2014). 
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8.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Osebe, ki so ustrezale našim merilom, smo izbrali na podlagi njihove osebne anamneze. 

Staršem otrok in strokovnim delavcem, ki se z učenci vsakodnevno srečujejo, smo razdelili 

vprašalnik ABC gibanja 2, s čimer smo pridobili njihovo oceno o naravi otrokovih gibalnih 

težav. Vprašalnik je razdeljen na tri dele – razdelka, A in B, se nanašata na interakcije med 

otrokom ter okoljem, razdelek C pa se osredotoča na negibalne dejavnike. 

 

Podatke inicialnega stanja meritev ŠVK so nam posredovali učitelji športne vzgoje. Med 

poletnimi počitnicami smo z gibalnim programom razvijali sposobnosti učencev. Srečevali smo 

se v mesecih julij in avgust, dvakrat tedensko na domovih učencev. Program smo izvajali na 

prostem, za srečanja smo se s starši posameznih učencev dogovarjali sproti glede na vremenske 

razmere. V septembru, ko so se vrnili v šolske klopi, smo s ŠVK ponovno preverili gibalne 

sposobnosti pri posameznem učencu. Testiranje je potekalo v dveh zaporednih srečanjih, 

izvajalo se je v telovadnici osnovne šole in na zunanjem stadionu. 

 

 

8.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

V sklopu vprašalnika ABC gibanja 2 smo dobili seštevek ocen, ki predstavlja skupni gibalni 

dosežek. Tega smo opredelili s sistemom »semaforja«, s katerim lahko razberemo, ali otrok 

glede na svojo starost sodi v normativni razpon (zeleno področje), kaže manjša zaostajanja v 

gibalnem razvoju (oranžno področje) ali pa ima zelo verjetno resnejše gibalne težave (rdeče 

področje). 

 

Vrednosti za posamezno nalogo, ki so bile pridobljene na aprilskem testiranju s ŠVK, smo 

primerjali s povprečnimi slovenskimi vrednostmi dečkov iste starosti med letoma 2016 in 2017. 

Primerjali smo tudi rezultate obravnavanih otrok na aprilskem (začetnem) in septembrskem 

(končnem) testiranju s ŠVK. Rezultate smo predstavili v obliki tabel in jih opisno analizirali. 
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9. ORGANIZACIJA GIBALNEGA PROGRAMA ZA RAZVIJANJE 

GIBALNIH SPOSOBNOSTI 

 

Srečanja so potekala v mesecih julij in avgust 2017, namenoma v času šolskih počitnic, saj smo 

želeli izločiti vpliv programa športne vzgoje na našo raziskavo. V teh mesecih učenci večinoma 

niso vključeni v sistematične gibalne dejavnosti. 

 

Izvedenih je bilo 16 srečanj z vsakim dečkom. Gibalne dejavnosti so predstavljene v prilogi na 

strani 64. Gibalni program smo izvajali v okolici njihovih domov, kamor smo prihajali z vsemi 

potrebnimi pripomočki. Srečevali smo se dvakrat na teden v popoldanskem času. Dolžina 

srečanj je bila od 30 do 45 minut, odvisno od njihovih zmožnosti in motivacije. Želeli smo, da 

so starši otrok pri izvajanju programa prisotni, da bi se čim bolje poučili o izvajanju in poteku 

samih dejavnosti ter da bi svoje otroke bolj samozavestno vključevali v gibalno udejstvovanje 

tudi izven naše raziskave, v njihovem vsakdanjem življenju. 

 

Upoštevali smo smernice za organizacijo gibanja otrok z MAS, o katerih pišeta Vute (1999) in 

G. Roda (2009). Srečanja smo izvajali z vsakim otrokom posebej, razen pri bratih dvojčkih, ki 

sta vadbo izvajala skupaj (v nadaljevanju deček 4 in deček 5). Gibalne dejavnosti in število 

ponovitev smo sproti prilagajali glede na njihove sposobnosti. Potek dejavnosti smo vsakokrat 

demonstrirali, jih pri izvajanju vaj verbalno, in po potrebi tudi fizično, vodili. Otroci so bili 

večinoma nekje na sredini naših srečanj že precej vešči samih vaj, vedeli so, kaj se od njih 

pričakuje in se naših obiskov tudi veselili. Preko izvajanja programa smo jim popestrili njihov 

prosti poletni čas. 

 

V času njihovega letovanja na morju smo jim svetovali čim več prostega gibanja. Njihova 

odsotnost v večji meri ni vplivala na izvajanje našega programa, saj nihče izmed otrok ni bil na 

počitnicah več kot pet dni, nekateri na morje niso odšli. Manjkajoča srečanja smo nadomestili 

pred njihovim odhodom in po vrnitvi. 
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10.  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

10.1 GIBALNE SPOSOBNOSTI PRVEGA OPAZOVANEGA DEČKA 

 

 

Tabela 3: Rezultati začetnega testiranja s ŠVK. 

Ime testa Oznaka testa Rezultat XT 

Telesna višina ATV 1590  

 

 

 

 

43,5 

Telesna teža ATT 685 

Kožna guba nadlahti AKG 21 

Dotikanje plošč z roko DPR 37 

Skok v daljino z mesta SDM 125 

Poligon nazaj PON 316 

Dviganje trupa DT 34 

Predklon PRE 46 

Vesa v zgibi VZG 2 

Tek na 60 m T60 126 

Tek na 600 m T600 223 

 

Tabela 4: Primerjava začetnega in končnega testiranja s ŠVK. 

Ime testa Oznaka 

testa 

Začetno 

testiranje 

Začetni XT Končno 

testiranje 

Končni 

XT 

Telesna višina ATV 1590  

 

 

 

43,5 
 

1610  

 

 

 

44,9 

Telesna teža ATT 685 695 

Kožna guba 

nadlahti 

AKG 21 19 

Dotikanje plošč 

z roko 

DPR 37 37 

Skok v daljino z 

mesta 

SDM 125 125 

Poligon nazaj PON 316 257 

Dviganje trupa DT 34 36 

Predklon PRE 46 46 

Vesa v zgibi VZG 2 23 

Tek na 60 m T60 126 124 

Tek na 600 m T600 223 220 

 

 

Tabela 5: Rezultati vprašalnika ABC gibanja 2. 

 

 

 

 

Skupni gibalni dosežek (učitelj) 5  RDEČE PODROČJE 

Skupni gibalni dosežek (starš) 8  RDEČE PODROČJE 
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Učenčeva XT-vrednost na začetnem testiranju je 43,5, kar pomeni, da je njegov rezultat 

podpovprečen v primerjavi s populacijo sovrstnikov v Sloveniji. Njegova XT-vrednost na 

končnem testiranju je 44,9, torej je izboljšal svojo vrednost za 1,4. Boljše rezultate je dosegel 

pri poligonu nazaj, dvigovanju trupa, vesi v zgibi, teku na 60 in 600 metrov. Njegov rezultat je 

kljub izboljšanju še vedno podpovprečen. 

 

Vrednost skupnega gibalnega dosežka, ki ga je ocenila učiteljica, znaša 5, skupni gibalni 

dosežek, opredeljen s strani staršev, pa 8. Oboji torej ocenjujejo zelo podobno – ti rezultati, na 

vprašalniku ABC gibanja 2, dečka uvrščajo v rdeče področje, kar nakazuje na zelo verjetno 

resnejše gibalne težave.  
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10.2 GIBALNE SPOSOBNOSTI DRUGEGA OPAZOVANEGA DEČKA 

 

 

Tabela 6: Rezultati začetnega testiranja s ŠVK. 

Ime testa Oznaka testa Rezultat XT 

Telesna višina ATV 1570  

 

 

 

 

49,9 

Telesna teža ATT 460 

Kožna guba nadlahti AKG 9 

Dotikanje plošč z roko DPR 34 

Skok v daljino z mesta SDM 143 

Poligon nazaj PON 182 

Dviganje trupa DT 41 

Predklon PRE 38 

Vesa v zgibi VZG 15 

Tek na 60 m T60 111 

Tek na 600 m T600 156 

  

 

 

Tabela 7: Primerjava začetnega in končnega testiranja s ŠVK. 

Ime testa Oznaka 

testa 

Začetno 

testiranje 

Začetni XT Končno 

testiranje 

Končni 

XT 

Telesna višina ATV 1570  

 

 

 

49,9 

1630  

 

 

 

51,9 

Telesna teža ATT 460 470 

Kožna guba 

nadlahti 

AKG 9 9 

Dotikanje plošč 

z roko 

DPR 34 36 

Skok v daljino z 

mesta 

SDM 143 144 

Poligon nazaj PON 182 179 

Dviganje trupa DT 41 44 

Predklon PRE 38 36 

Vesa v zgibi VZG 15 20 

Tek na 60 m T60 111 106 

Tek na 600 m T600 156 150 

 

 

Tabela 8: Rezultati vprašalnika ABC gibanja 2. 

 

 

 

 

 

Skupni gibalni dosežek (učitelj) 26  RDEČE PODROČJE 

Skupni gibalni dosežek (starš) 21  RDEČE PODROČJE 
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Učenčeva XT-vrednost na začetnem testiranju je 49,9, kar pomeni, da je njegov rezultat blizu 

povprečja populacije sovrstnikov v Sloveniji. Njegova XT-vrednost na končnem testiranju je 

51,9, torej je izboljšal svojo vrednost za 2. Boljše rezultate je dosegel pri dotikanju plošč z roko, 

skoku v daljino z mesta, poligonu nazaj, dvigovanju trupa, vesi v zgibi, teku na 60 in 600 

metrov. Deček je v času poletnih počitnic napredoval in dosegel rezultat nad povprečjem v 

primerjavi z vrstniki brez posebnih potreb. 

 

Vrednost skupnega gibalnega dosežka, ki ga je ocenila učiteljica, znaša 26, skupni gibalni 

dosežek, opredeljen s strani staršev, pa 21. Tudi tokrat učitelj in starši ocenjujejo podobno – ti 

rezultati dečka uvrščajo v rdeče področje. 

 

Pridobljeni podatki so precej presenetljivi, saj ŠVK pokaže oceno, ki je boljša od povprečja, 

medtem ko skupni gibalni dosežek kaže rdeče področje. To lahko pojasnimo z dejstvom, da 

merske naloge športnovzgojnega kartona preverjajo grobomotorične spretnosti, vprašalnik 

ABC gibanja 2 pa meri tudi finomotorične spretnosti. Dečkova groba motorika je torej boljša v 

primerjavi s fino, to pa je tudi vzrok za takšno diskrepanco med ocenama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

10.3 GIBALNE SPOSOBNOSTI TRETJEGA OPAZOVANEGA DEČKA 

 

 

Tabela 9: Rezultati začetnega testiranja s ŠVK. 

Ime testa Oznaka testa Rezultat XT 

Telesna višina ATV 1650  

 

 

 

 

48,1 

Telesna teža ATT 615 

Kožna guba nadlahti AKG 11 

Dotikanje plošč z roko DPR 35 

Skok v daljino z mesta SDM 138 

Poligon nazaj PON 153 

Dviganje trupa DT 37 

Predklon PRE 30 

Vesa v zgibi VZG 20 

Tek na 60 m T60 110 

Tek na 600 m T600 190 

 

 

Tabela 10: Primerjava začetnega in končnega testiranja s ŠVK. 

Ime testa Oznaka 

testa 

Začetno 

testiranje 

Začetni XT Končno 

testiranje 

Končni 

XT 

Telesna višina ATV 1650  

 

 

 

48,1 

1680  

 

 

 

50,7 

Telesna teža ATT 615 630 

Kožna guba 

nadlahti 

AKG 11 12 

Dotikanje plošč 

z roko 

DPR 35 38 

Skok v daljino z 

mesta 

SDM 138 136 

Poligon nazaj PON 153 148 

Dviganje trupa DT 37 37 

Predklon PRE 30 31 

Vesa v zgibi VZG 20 25 

Tek na 60 m T60 110 104 

Tek na 600 m T600 190 185 

 

 

 

Tabela 11: Rezultati vprašalnika ABC gibanja 2. 

 

 

 

 

Skupni gibalni dosežek (učitelj) 25  RDEČE PODROČJE 

Skupni gibalni dosežek (starš) 11  RDEČE PODROČJE 
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Učenčeva XT-vrednost na začetnem testiranju je 48,1, kar pomeni, da je njegov rezultat 

podpovprečen v primerjavi s populacijo sovrstnikov v Sloveniji. Njegova XT-vrednost na 

končnem testiranju je 50,7, torej je izboljšal svojo vrednost za 2,6. Boljše rezultate je dosegel 

pri dotikanju plošč z roko, poligonu nazaj, vesi v zgibi, teku na 60 in 600 metrov. Deček je v 

času poletnih počitnic napredoval in dosegel rezultat nad povprečjem v primerjavi z vrstniki 

brez posebnih potreb. 

 

Vrednost skupnega gibalnega dosežka, ki ga je ocenila učiteljica, znaša 25, skupni gibalni 

dosežek, opredeljen s strani staršev, pa 11. Starši tokrat ocenjujejo precej manjše gibalne težave 

v primerjavi z učiteljico, vendar oboji rezultati dečka uvrščajo v rdeče področje. 

 

Tudi pri tretjem opazovanem dečku opazimo diskrepanco med ocenama, pridobljenima s 

športnovzgojnim kartonom in vprašalnikom ABC gibanja 2. 
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10.4 GIBALNE SPOSOBNOSTI ČETRTEGA OPAZOVANEGA DEČKA 

 

 

Tabela 12: Rezultati začetnega testiranja s ŠVK. 

Ime testa Oznaka testa Rezultat XT 

Telesna višina ATV 1330  

 

 

 

 

26,3 

Telesna teža ATT 260 

Kožna guba nadlahti AKG 7 

Dotikanje plošč z roko DPR 12 

Skok v daljino z mesta SDM 91 

Poligon nazaj PON 376 

Dviganje trupa DT 10 

Predklon PRE 25 

Vesa v zgibi VZG 3 

Tek na 60 m T60 210 

Tek na 600 m T600 289 

 

 

Tabela 13: Primerjava začetnega in končnega testiranja s ŠVK. 

Ime testa Oznaka 

testa 

Začetno 

testiranje 

Začetni XT Končno 

testiranje 

Končni 

XT 

Telesna višina ATV 1330  

 

 

 

26,3 

1340  

 

 

 

25,9 

Telesna teža ATT 260 260 

Kožna guba 

nadlahti 

AKG 7 7 

Dotikanje plošč 

z roko 

DPR 12 10 

Skok v daljino z 

mesta 

SDM 91 95 

Poligon nazaj PON 376 434 

Dviganje trupa DT 10 9 

Predklon PRE 25 23 

Vesa v zgibi VZG 3 7 

Tek na 60 m T60 210 195 

Tek na 600 m T600 289 324 

 

 

Tabela 14: Rezultati vprašalnika ABC gibanja 2. 

 

 

 

 

 

Skupni gibalni dosežek (učitelj) 37  RDEČE PODROČJE 

Skupni gibalni dosežek (starš) 30  RDEČE PODROČJE 
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Deček ima težjo obliko MAS, njegova XT-vrednost na začetnem testiranju je 26,3, kar pomeni, 

da je njegov rezultat podpovprečen v primerjavi s populacijo sovrstnikov v Sloveniji. Njegova 

XT-vrednost na končnem testiranju je 25,9. Za sodelovanje velikokrat ni bil pripravljen, težje 

ga je bilo motivirati, bil je izredno odkrenljiv, kar kaže tudi njegov rezultat, saj med poletnimi 

počitnicami ni napredoval in je svojo XT-vrednost poslabšal za 0,4. Boljše rezultate je dosegel 

le pri skoku v daljino z mesta, vesi v zgibi, teku na 60 metrov. Deček je tako ohranil svoj 

podpovprečni rezultat. 

 

Vrednost skupnega gibalnega dosežka, ki ga je ocenila učiteljica, znaša 37, skupni gibalni 

dosežek, opredeljen s strani staršev, pa 30. Oboji ocenjujejo podobno – ti rezultati dečka 

uvrščajo v rdeče področje.  
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10.5 GIBALNE SPOSOBNOSTI PETEGA OPAZOVANEGA DEČKA 

 

 

Tabela 15: Rezultati začetnega testiranja s ŠVK. 

Ime testa Oznaka testa Rezultat XT 

Telesna višina ATV 1310  

 

 

 

 

32,1 

Telesna teža ATT 260 

Kožna guba nadlahti AKG 6 

Dotikanje plošč z roko DPR 22 

Skok v daljino z mesta SDM 112 

Poligon nazaj PON 302 

Dviganje trupa DT 15 

Predklon PRE 35 

Vesa v zgibi VZG 11 

Tek na 60 m T60 189 

Tek na 600 m T600 337 

  

 

Tabela 16: Primerjava začetnega in končnega testiranja s ŠVK. 

Ime testa Oznaka 

testa 

Začetno 

testiranje 

Začetni XT Končno 

testiranje 

Končni 

XT 

Telesna višina ATV 1310  

 

 

 

32,1 

1325  

 

 

 

34,8 

Telesna teža ATT 260 265 

Kožna guba 

nadlahti 

AKG 6 7 

Dotikanje plošč 

z roko 

DPR 22 25 

Skok v daljino z 

mesta 

SDM 112 117 

Poligon nazaj PON 302 287 

Dviganje trupa DT 15 19 

Predklon PRE 35 33 

Vesa v zgibi VZG 11 14 

Tek na 60 m T60 189 173 

Tek na 600 m T600 337 289 

 

 

 

Tabela 17: Rezultati vprašalnika ABC gibanja 2. 

 

 

 

 

 

Skupni gibalni dosežek (učitelj) 34  RDEČE PODROČJE 

Skupni gibalni dosežek (starš) 27  RDEČE PODROČJE 
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Deček 5 ima prav tako težjo obliko MAS, vendar vseeno blažjo obliko kot njegov brat dvojček 

(deček 4). Njegova XT-vrednost na začetnem testiranju je 32,1, kar pomeni, da je njegov 

rezultat podpovprečen v primerjavi s populacijo sovrstnikov v Sloveniji. Njegova XT-vrednost 

na končnem testiranju je 34,8. Svojo vrednost je izboljšal za 2,7. Boljše rezultate je dosegel pri 

dotikanju plošč z roko, pri skoku v daljino z mesta, poligonu nazaj, dvigovanju trupa, vesi v 

zgibi in pri teku na 60 in 600 metrov. Njegov rezultat je kljub izboljšanju še vedno 

podpovprečen. 

 

Vrednost skupnega gibalnega dosežka, ki ga je ocenila učiteljica, znaša 34, skupni gibalni 

dosežek, opredeljen s strani staršev, pa 27. To nakazuje, da ima deček večje težave na področju 

gibanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

11.  POVZETEK EMPIRIČNIH UGOTOVITEV 

 

Tabela 18: Pregled raziskovalnih vprašanj 1. 

UČENEC ZAČETNI 

XT 

Ali so gibalne sposobnosti učencev na začetnem 

testiranju s ŠVK podpovprečne v primerjavi s 

populacijo sovrstnikov v Sloveniji? 

Deček 1 43,5 DA 

Deček 2 49,9 DA 

Deček 3 48,1 DA 

Deček 4 26,3 DA 

Deček 5 32,1 DA 

 

 

Vsi dečki, vključeni v raziskavo, na začetnem testiranju s ŠVK izkazujejo podpovprečne 

gibalne sposobnosti v primerjavi s populacijo sovrstnikov v Sloveniji. Da so gibalne 

sposobnosti otrok z MAS podpovprečne, ni presenetljivo, saj so že izsledki raziskave za oceno 

gibanja (Bruininks, 1978) pokazali zaostanek v razvoju gibalnih sposobnosti pri osebah z 

Aspergerjevim sindromom. Tudi I. Milačić (2006) piše o zaostanku v gibalnem razvoju že vse 

od najzgodnejšega otroštva. Prav tako Attwood (2007) omenja nenavadnosti na določenih 

področjih malih možganov pri osebah z MAS. Prav mali možgani imajo pomembno vlogo pri 

regulaciji mišičnih aktivnosti, premikanju udov, časovnem usklajevanju gibanj, drži in 

ravnotežju. Podpovprečne gibalne sposobnosti so v povezavi z dognanji, ki jih podajajo Forti 

idr. (2011), ki ugotavljajo, da imajo otroci z MAS težave z načrtovanjem gibanja, kot tudi s 

tempom in z zaporedjem gibov. Prav tako o izsledkih raziskave piše B. Miller (2012), da je 83 

% otrok z MAS na področju gibalnih spretnosti doseglo podpovprečen rezultat. 
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Tabela 19: Pregled raziskovalnih vprašanj 2. 

UČENEC UČITELJ STARŠI Ali starši in strokovni delavci opažajo 

gibalne težave pri obravnavanih učencih? 

Deček 1 rdeče področje rdeče področje DA 

Deček 2 rdeče področje rdeče področje DA 

Deček 3 rdeče področje rdeče področje DA 

Deček 4 rdeče področje rdeče področje DA 

Deček 5 rdeče področje rdeče področje DA 

 

 

Ko smo staršem in strokovnim delavcem posredovali vprašalnik, s katerim so ocenili gibalne 

težave obravnavanih otrok, smo upoštevali zapis J. Zurc (2008), ki poudarja predvsem vlogo 

staršev pri razvijanju gibalnih sposobnosti otrok. Pišot in G. Jelovčan (2006) navajata, da 

morajo starši in učitelji, ki z otroki delajo, poskrbeti za optimalni razvoj gibalnih sposobnosti. 

Obenem pa morajo znati otrokovo gibanje tudi oceniti. V naši raziskavi so starši in učitelji otrok 

pri vseh zaznali pojav gibalnih težav. 

 

 

 

Tabela 20: Pregled raziskovalnih vprašanj 3. 

UČENEC ZAČETNI 

XT 

KONČNI 

XT 

Ali so učenci napredovali na področju gibalnih 

spretnosti v času poletnih počitnic? 

Deček 1 43,5 44,9 DA 

Deček 2 49,9 51,9 DA 

Deček 3 48,1 50,7 DA 

Deček 4 26,3 25,9 NE 

Deček 5 32,1 34,8 DA 

 

 

V pričujoči raziskavi so štirje učenci na področju gibalnih spretnosti v času poletnih počitnic 

napredovali, pri enem učencu so gibalne spretnosti upadle. To je bil učenec s težjo obliko MAS. 

Zelo dober, nadpovprečen rezultat v primerjavi s populacijo vrstnikov v Sloveniji sta dosegla 

dva učenca. Pri gibalnem programu smo upoštevali posebnosti otrok z MAS in značilnosti 

prilagojenega gibanja, o katerih piše Vute (1999). Napredek učencev potrjuje spoznanje G. 
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Roda (2009), ki piše, da lahko pojavljanje težavnega vedenja bistveno zmanjšamo s 

spremenjenim okoljem. Predvsem prilagojen urnik, oprema in seznanjanje otroka z navodili so 

bistvenega pomena. 

 

Da se gibalne sposobnosti ob rednem gibanju lahko izboljšajo, potrjuje T. Hovnik (2017), ki je 

z izpeljavo trimesečnega gibalnega programa to dokazala. Številni avtorji (Spagnolo, 2017; 

Jurak, Kovač in Strel, 2002) pričajo o upadu gibalnih sposobnosti v času poletnih počitnic, zato 

nas še toliko bolj veseli, da nam je z redno vadbo uspelo gibalne sposobnosti večine učencev v 

poletnem času izboljšati. 
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IV. SKLEP 

 

V magistrskem delu smo s športnovzgojnim kartonom raziskovali, kakšne so gibalne 

sposobnosti izbranih učencev z MAS. Obenem nas je zanimal tudi vidik staršev in strokovnih 

delavcev, kar smo preverjali z vprašalnikom testnega instrumentarija ABC gibanja 2. Naš cilj 

je bil pripraviti gibalni program, ki bo dvignil raven gibalnih sposobnosti pri obravnavanih 

učencih. Znan je namreč pojav, ko le te v času poletnih počitnic upadejo, saj se ne udeležujejo 

športnih dejavnosti, ki so jih sicer deležni v času pouka. S pripravo programa smo želeli 

učencem z gibanjem obogatiti poletno preživljanje počitnic in hkrati ozavestiti njihove starše o 

pomembnosti aktivnega preživljanja počitnic. Rezultati raziskave so pokazali, da so bile 

izvedene gibalne dejavnosti dobro načrtovane, udeleženi otroci in njihovi starši pa pri izvajanju 

samih vaj zadovoljni. 

 

Ugotavljamo, da so gibalne sposobnosti vseh petih vključenih učencev, na začetnem testiranju 

s ŠVK, podpovprečne v primerjavi s populacijo sovrstnikov v Sloveniji. Starši in strokovni 

delavci pri vseh petih učencih zaznavajo gibalne težave. Zanimivo je, da večina staršev opaža 

manjšo prisotnost gibalnih težav v primerjavi z učitelji, le starši enega dečka zaznavajo večje 

zaostajanje kot njegova učiteljica. Ne glede na to so vsi učenci uvrščeni v rdeče področje, kar 

nakazuje na zelo verjetno resnejše gibalne težave. 

 

Vsekakor zgolj vprašalnik ne zadostuje za diagnosticiranje otrokovih težav, lahko pa je del 

diagnostičnega postopka pri otrocih, pri katerih so gibalne težave osrednji simptom. Vse starše 

otrok smo po izvedenem testiranju usmerili k pridobitvi drugega mnenja strokovnjakov na šoli, 

ki jo otrok obiskuje. Šola ima možnost sprožiti nadaljnjo strokovno obravnavo s strani zunanjih 

institucij ali pa načrtuje podporo otroku znotraj šole (Henderson, Sugden in Barnett, 2014). Z 

rezultati smo seznanili tudi učitelje, ki poučujejo obravnavane otroke. 

 

Nadalje nam rezultati kažejo, kako so učenci napredovali na področju gibalnih sposobnosti v 

času poletnih počitnic. Naš cilj je bil z izvajanjem gibalnega programa izboljšati ali vsaj zadržati 

njihove gibalne sposobnosti na ravni, kot so jo imeli na začetnem testiranju, česar nismo 

popolnoma dosegli. Napredovali so štirje dečki, dva sta izboljšala svoje gibalne sposobnosti v 

takšni meri, da jima je končno testiranje s ŠVK pokazalo nadpovprečni rezultat v primerjavi s 

populacijo sovrstnikov v Sloveniji. Le pri enem dečku so gibalne sposobnosti čez poletje 

upadle, temu botruje težja oblika MAS, zaradi česar, kljub prilagoditvam in individualizaciji, 
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ni zmogel učinkovito sodelovati pri izvajanju gibalnega programa in pri testiranju 

športnovzgojnega kartona. 

 

Večjo zanesljivost in veljavnost bi pridobili, če bi vzorec otrok z MAS povečali. Tovrstna 

populacija je izredno heterogena, zato posploševanje na celotno populacijo tako ni mogoče. 

Menimo, da je bila prednost raziskave v tem, da se je gibalni program izvajal v času šolskih 

počitnic, ko smo lahko izločili vpliv športne vzgoje na učenčeve gibalne sposobnosti. Vseeno 

se je treba zavedati dejstva, da so posamezni učenci napredovali tudi zaradi njihovega 

individualnega razvojnega napredka. Pri načrtovanju gibanja je pomembna tudi otrokova 

izvedba dejavnosti, zato bi lahko nalogo nadgradili s snemanjem gibanja otrok in nadaljnjo 

analizo le tega. Zanimivo bi bilo tudi razmišljati o vplivu gibalnih sposobnosti na socialno in 

čustveno področje. Menimo, da bi bilo treba spodbujati gibalno dejavnost, v času šolskih 

počitnic, na državni ravni – le tako bi dosegli, da otrokom in mladostnikom gibalne sposobnosti 

ne bi upadle. 

 
-  ovzemi empiri čni del  + ugotovitve 

Raziskava je prispevek na področju ozaveščanja pomembnosti gibanja, zlasti pri osebah z MAS, 

kjer je področje še manj raziskano. Prav gotovo pa so dobljeni rezultati iztočnica za naprej in 

ugotovitev, da se dela z osebami z MAS ni treba bati in smo pri tem lahko uspešni. Staršem in 

učiteljem naj bo v spodbudo, da bodo gibanje vpletali v različna področja šolskega in domačega 

okolja. 
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VI. PRILOGE 

 

Priloga 1: Primeri gibalnih dejavnosti 

 

V nadaljevanju so za lažjo predstavo določene dejavnosti slikovno ponazorjene.  

 

 

Gibalna dejavnost: TEK 

Cilj: razvijati splošno vzdržljivost, hitrost in koordinacijo gibanja telesa. 

Navodilo: teci (čim hitreje) 1 krog okrog hiše/bloka. Nato teci 1 krog še vzvratno.  

Vir: Lastna ideja. 

 

 

Gibalna dejavnost: RAZTEZNE VAJE I. 

Cilj: razvijati gibljivost telesa. 

Navodilo: z rokami se poskusi dotakniti tal. Z rokami se pomikaj naprej, nato počasi priključi 

še noge (če zmoreš, naj bodo noge ves čas iztegnjene). Ponovi 5-krat. 

Vir: Lastna ideja. 

 

    

Slika 1 in 2: Raztezne vaje. 
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Gibalna dejavnost: RAZTEZNE VAJE II. 

Cilj: razvijati gibljivost telesa. 

Navodilo: ulezi se na hrbet in iztegni nogi v zrak. Čez sprednji del stopal si namesti elastiko, 

nato pa iztegnjeni nogi vleci proti sebi. 

Vir: Lastna ideja. 

 

    

Slika 3 in 4: Raztezne vaje. 

 

 

Gibalna dejavnost: RAZTEZNE VAJE III. 

Cilj: razvijati gibljivost telesa. 

Navodilo: spusti se čim dlje v predklon med nogama in položaj zadrži 10 sekund. 

Vir: Lastna ideja. 

 

    

Slika 5 in 6: Raztezne vaje. 
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Gibalna dejavnost: POSKOKI S KOLEBNICO 

Cilj: razvijati splošno vzdržljivost, moč. 

Navodilo: naredi čim več poskokov s kolebnico. 

Vir: Lastna ideja. 

 

 

Gibalna dejavnost: POLOŽAJ MAČKA 

Cilj: razvijati vzdržljivost mišičnih skupin trupa in ramenskega obroča. 

Navodilo: na kolenih ali na iztegnjenih nogah (težja izbira) in rokah zadrži položaj 10 sekund. 

Vir: Lastna ideja. 

 

    

Slika 7 in 8: Položaj mačka. 

 

 

Gibalna dejavnost: POSKOKI IN POČEPI  

Cilj: razvijati eksplozivno moč spodnjih okončin in splošno vzdržljivost. 

Navodilo:    3-krat skoči v zrak, nato 3-krat počepni, 

                    2-krat skoči v zrak, nato 2-krat počepni, 

                    1-krat skoči v zrak, nato 1-krat počepni. 

Vir: Lastna ideja. 
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Slika 9, 10, 11 in 12: Poskoki in počepi. 

 

 

Gibalna dejavnost: RISTANC 

Cilj: razvijati koordinacijo telesa, odrivno moč nog. 

Navodilo: vrzi kamenček v prvi kvadratek in skači po oštevilčenih kvadratih. V polkrogu se 

lahko spočiješ in se nato vrneš na začetek, vmes pa pobereš svoj kamenček. 

Vir: Lastna ideja. 

 

 

Gibalna dejavnost: VODENJE ŽOGE 

Cilj: razvijati koordinacijo telesa, krepiti mišično vzdržljivost rok. 

Navodilo: vodi žogo med ovirami (stožci). 

Vir: Lastna ideja. 

 

 

 



68 

 

Gibalna dejavnost: HOJA PO VSEH ŠTIRIH 

Cilj: razvijati koordinacijo telesa, hitrost. 

Navodilo: hodi čez ovire (blazine), po vseh štirih, do črte in nazaj. 

Vir: Lastna ideja. 

 

 

Gibalna dejavnost: LOVLJENJE 

Cilj: razvijati hitrost. 

Navodilo: začela bom teči, ti pa me ujemi, kolikor hitro zmoreš. Nato bova vlogi še zamenjala. 

Vir: Lastna ideja. 

 

 

Gibalna dejavnost: HITRA ŽOGA 

Cilj: razvijati hitrost. 

Navodilo: ko s piščalko zapiskam, brcni žogo, nato pa poskusi čim hitreje spet priti do nje in jo 

ponovno brcniti. 

Vir: M. Dekleva idr. (2017). 

 

 

Gibalna dejavnost: PREHITI ŽOGO 

Cilj: razvijati hitrost. 

Navodilo: postavi se za črto. Zakotalila bom žogo. Ko bo žoga prečkala črto, začni teči in jo 

poskusi prehiteti. 

Vir: M. Dekleva idr. (2017). 

 

 

Gibalna dejavnost: POZOR, ŽOGA 

Cilj: razvijati hitre reakcije in odzive. 

Navodilo: postavi se nasproti, jaz pa ti bom vrgla žogo. Preden jo ujameš, ploskni z rokami.  

Vir: M. Dekleva idr. (2017). 
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Gibalna dejavnost: DAN IN NOČ 

Cilj: razvijati hitre reakcije in odzive. 

Navodilo: ko bom rekla »Noč!«, počepni, ko bom rekla »Dan!«, vstani.  

V nadaljevanju otroku govorimo glagole ali dejavnosti (šola, spanje, zajtrk, kosilo, večerja ...) 

in sami presodijo, ali gre za dnevne ali nočne aktivnosti. 

Vir: M. Dekleva idr. (2017). 

 

 

Gibalna dejavnost: PRESKOČI PALICE 

Cilj: razvijati odrivno moč nog in koordinacijo celega telesa. 

Navodilo: pred teboj so postavljene ležeče palice. Palice najprej preteci. Nato jih sonožno 

preskoči. Zatem skači čeznje po desni in levi nogi. 

Vir: M. Dekleva idr. (2017). 

 

 

Gibalna dejavnost: PRESKOČI REKO 

Cilj: razvijati odrivno moč nog in koordinacijo celega telesa. 

Navodilo: predstavljaj si, da so ovire na tleh (blazine, talne oznake, kolebnice) reka, ki jo moraš 

preskočiti.  

Vir: M. Dekleva idr. (2017). 

 

 

Gibalna dejavnost: DELAJ TO, NAPRAVI TO 

Cilj: razvijati hitre reakcije in odzive. 

Navodilo: izvajala bom različne gibe, ti pa me dobro opazuj. Ko bom rekla »Delaj!«, ponovi 

gibe, ko pa bom rekla »Napravi!«, pa gibov ne smeš ponoviti, temveč moraš vztrajati pri 

prejšnjem gibu. 

Vir: M. Dekleva idr. (2017). 
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Gibalna dejavnost: UPOGIB TRUPA 

Cilj: razvijati vzdržljivost in moč mišičnih skupin trupa. 

Navodilo: ulezi se na hrbet in iztegni nogi v zrak. Dlani nato nasloni na noge in jih potiskaj kar 

se da visoko. Tvoj hrbet naj bo ves čas v stiku s tlemi. Lažja izbira: upogibaj trup tako, da so 

noge na tleh, roke pa ob telesu. 

Vir: Lastna ideja. 

 

          

Slika 13 in 14: Upogib trupa. 

 

 

Gibalna dejavnost: NOŠENJE BREMENA NA GLAVI 

Cilj: razvijati koordinacijo gibanja. 

Navodilo: na glavo ti bom položila vrečko s polnilom, ti pa poskusi hoditi naprej in pazi, da ti 

ne pade z glave. Če zmoreš, lahko hodiš po prstih, petah (otrok hodi hitro, počasi). 

Vir: M. Frostig (1998). 

 

 

Gibalna dejavnost: TRINOGA 

Cilj: razvijati moč in koordinacijo gibanja nog. 

Navodilo: z ruto bom privezala tvojo levo nogo in svojo desno. Skupaj bova nekakšna trinoga, 

nato pa bova na različne načine hodila po prostoru (naprej, nazaj, bočno, s sonožnimi poskoki). 

Vir: M. Videmšek, Šiler in P. Fišer (2002). 
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Gibalna dejavnost: LETALA, POTRES, POPLAVA 

Cilj: razvijati koordinacijo gibanja telesa in hitre reakcije in odzive. 

Navodilo: teci po travniku in dobro poslušaj. Ko bom rekla »Potres!«, poišči najbližjo steno in 

se nanjo nasloni. Ko bom rekla »Poplava!«, poišči oviro/igralo in splezaj nanj. Ko bom rekla 

»Letalo!«, hitro počepni. 

Vir: M. Videmšek, N. Strah in B. Stančevič (2001). 

 

 

Gibalna dejavnost: SEMAFOR 

Cilj: razvijati koordinacijo gibanja telesa in hitre reakcije in odzive. 

Navodilo: na moj znak posnemaj različna prevozna sredstva (učitelj pove, katera). Če pokažem 

zeleno zastavico, to predstavlja zeleno luč in pomeni, da se lahko prosto gibaš po prostoru. Če 

pokažem rdečo zastavico, se takoj ustavi in počakaj na zeleno luč. Blazine predstavljajo različne 

postaje (železniško, avtobusno, pristanišče, letališče), ena blazina predstavlja tudi bencinsko 

črpalko. Ob vsaki blazini je slika, da boš posamezno postajo, ki jo bom rekla, lažje poiskal. Ko 

prideš na postajo, se usedi na blazino. Nato bom povedala novo prevozno sredstvo, ki ga boš 

posnemal. 

Kasneje lahko povemo le ime prevoznega sredstva, ustrezno postajo pa otrok poišče sam. 

Vir: M. Videmšek, N. Strah in B. Stančevič (2001). 
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Priloga 2: Vprašalnik ABC gibanja 2 (Henderson, Sugden in Barnett, 2014). 

 
Ime:                                                                                                                 Spol:     M     Ž 

Naslov:                                                                                                            Starost: 

Vrtec/šola:                                                                                                       Skupina/razred: 

Ime ocenjevalca:                                                                                             Datum: 

Vloga ocenjevalca:     učitelj     vzgojitelj     mama     oče     drugo:______________ 

 

Rdeče  

področje 

≥ 42  

 

 

 

 

 

 

 

≥ 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 2 

Oranžno  

področje 

41 

 40 

 39 

 38 24 16 

 37 23 15 12 9 

 36 22 14 11 8 6 

 35 21 13 10 7 5 2 

 34 20 12 9 6 4 1 1 

Zeleno 

področje 

33 ali 

manj 

19 ali 

manj 

11 ali 

manj 

8 ali 

manj 

5 ali 

manj 

3 ali 

manj 

0 0 

Starost 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

Gibalna kompetentnost: Razdelek A               Razdelek B             

 

                                            Skupni gibalni dosežek A + B =  

 

Poiščite otrokov skupni gibalni dosežek v stolpcu, ki ustreza njegovi starosti, ter ga uvrstite v 

rdeče          oranžno          ali zeleno          področje (odkljukajte eno). 

 

 

Negibalni dejavniki, ki lahko vplivajo na gibanje: 

a) Menite, da v razdelku C navedeni dejavniki otroka ovirajo pri izražanju njegove 

dejanske ravni gibalnih zmožnosti?  

Obkrožite en odgovor:     Sploh ne  /  Malo  /  Zelo 

 

b) Kako pomembno bo upoštevati te dejavnike pri načrtovanju obravnave otroka? 

Obkrožite en odgovor:     Sploh ne  /  Malo  /  Zelo 
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Razdelek A: Gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju 

 
0 = Zelo dobro  1 = Kar dobro  2 = Skoraj  3 = Sploh ne  BO = Brez odgovora  

A.1 Skrb zase  

A.1.1 Ohranja ravnotežje, ko se oblači stoje (npr. hlače, krilo).  

A.1.2 Oblačila obleče čez glavo (npr. majico s kratkimi rokavi, pulover).  

A.1.3 Zapne gumbe (npr. na srajci, plašču).  

A.1.4 Si umije in posuši roke.  

A.1.5 Prelije tekočino iz ene posode v drugo (npr. iz vrča v kozarec).  

A.2 Spretnosti v razredu/igralnici  

A.2.1 Rokuje z majhnimi predmeti (npr. kocke, koralde, listi papirja).  

A.2.2 Piše črke s svinčnikom ali z drugim pisalom.  

A.2.3 S škarjami reže papir.  

A.2.4 Hodi po prostoru in se pri tem izogiba nepremičnim/mirujočim predmetom in 

osebam. 

 

A.2.5 Prenaša predmete (npr. knjige, skodelico s pisali) po prostoru, ne da mu padejo na 

tla. 

 

A.3 Spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji  

A.3.1 Skače in obdrži stopala skupaj pri odskoku in pristanku.  

A.3.2 Poskakuje po eni ali drugi nogi.  

A.3.3 Vrže vrečko s fižolom ali žogo tako, da jo lahko drugi otrok, ki miruje, ulovi.  

A.3.4 Uporablja igrala v telovadnici in na igrišču (npr. plezala, tobogan).  

A.3.5 Prečka igrišče ali telovadnico in se pri tem izogiba trčenju z mirujočimi 

predmeti/osebami. 

 

SKUPAJ RAZDELEK A  

 

 
Razdelek B: Gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju 

 
0 = Zelo dobro  1 = Kar dobro  2 = Skoraj  3 = Sploh ne  BO = Brez odgovora  

B.1 Skrb zase in spretnosti v razredu/igralnici  

B.1.1 Ohranja ravnotežje, kadar so potrebne pogoste prilagoditve (npr. sedi na klopi in se 

premakne, ko prisede drugi otrok; stoji v vrsti med otroki, ki se premikajo). 

 

B.1.2 Premika se po živahnem razredu/igralnici in pobira ter odlaga predmete (npr. knjige, 

pisala). 

 

B.1.3 Prenaša pladenj/pijačo po sobi in se izogiba premikajočim osebam (npr. v jedilnici).  

B.1.4 Po ritmu ploska ali udarja z nogo ob tla.  

B.1.5 Se premika po glasbi ali ob drugih ljudeh (npr. koraka v vrsti, pleše v skupini).  

B.2 Spretnosti z žogo  
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B.2.1 Ujame žogo z obema rokama.  

B.2.2 Udari žogo, ki se premika, z loparjem ali s kijem.  

B.2.3 Med premikanjem vrže žogo tako, da jo lahko drugi otrok ulovi.  

B.2.4 Kontinuirano odbija od tal in nadzoruje žogo.  

B.2.5 Sodeluje v skupinskih športih in izvaja spretnosti metanja, lovljenja, brcanja ali 

udarjanja. 

 

B.3 Spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji  

B.3.1 Vozi kolo brez pomožnih koleščkov.  

B.3.2 Sodeluje v igrah izmikanja in lovljenja.  

B.3.3 Ohranja ravnotežje v vodi med drugimi otroki (npr. stoji v bazenu).  

B.3.4 Uporablja igrala z gibljivimi deli (npr. gugalnice, skiro).  

B.3.5 Prečka telovadnico/igrišče in se pri tem izogiba trčenju s premikajočimi 

predmeti/osebami. 

 

SKUPAJ RAZDELEK B  

 

 
Razdelek C: Negibalni dejavniki, ki lahko vplivajo na gibanje 

 
 Da Ne 

C.01 Neorganiziran (npr. počasno oblačenje pri športni vzgoji, ker ima razmetana 

oblačila; obuje čevlje pred nogavicami). 

  

C.02 Neodločen/pozabljiv (npr. počasi začne s kompleksnimi dejavnostmi; na 

sredini sosledja dejavnosti pozabi, kar mora narediti). 

  

C.03 Pasiven (npr. težko je pritegniti njegovo pozornost; potrebuje veliko spodbud, 

da sodeluje). 

  

C.04 Boječ (npr. boji se aktivnosti, kot sta skakanje/plezanje; nenehno prosi za 

pomoč). 

  

C.05 Tesnoben (npr. se trese, postane vznemirjen v stresnih situacijah).   

C.06 Impulziven (npr. začne, preden dobi vsa navodila; nepotrpežljiv pri 

podrobnostih). 

  

C.07 Odkrenljiv (npr. gleda okoli, odziva se na nepomembne zvoke).   

C.08 Pretirano aktiven (npr. se zvija in menca; ko posluša navodila, je nenehno v 

gibanju; igra se z oblačili). 

  

C.09 Precenjuje svoje sposobnosti (npr. naloge poskuša spremeniti v bolj zahtevne; 

naloge poskuša prehitro opraviti). 

  

C.10 Podcenjuje svoje sposobnosti (npr. se pritožuje glede težavnosti naloge; 

pričakuje neuspeh, še preden začne). 

  

C.11 Premalo vztrajen (npr. hitro se vda; hitro postane frustriran).   

C.12 Vznemirjen ob neuspehu (npr. je na robu joka; zavrača ponovne poskuse).   

C.13 Nezmožen doživeti zadovoljstvo ob uspehu (npr. ne odzove se na pohvalo).   

Drugo (navedite):   
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IZJAVA O AVTORSTVU 

 

Izjavljam, da je magistrsko delo Razvijanje gibalnih sposobnosti pri učencih z motnjami 

avtističnega spektra v času poletnih počitnic, pod mentorstvom dr. Tjaše Filipčič, rezultat 

mojega samostojnega dela. Uporabljeni viri in literatura so navedeni korektno, avtor je vedno 

naveden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


