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POVZETEK 

Eva Slapšak 

RAZVIJANJE GIBALNIH SPRETNOSTI IN SPOSOBNOSTI DEČKA S 
HIPOTONIJO PRI URAH DODATNE STROKOVNE POMOČI 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 

Razvijanje gibalne učinkovitosti je zelo pomembno predvsem v predšolskem obdobju, v 
katerem otroci usvajajo temeljne gibalne spretnosti, ki so osnova za celoten nadaljnji razvoj. 
Hipotonija, ki je posledica številnih prirojenih ali pridobljenih motenj in okvar živčevja, 
pomembno vpliva na gibalni razvoj otrok. Hipotoni otroci imajo pogosto zmanjšano moč mišic, 
prekomerno gibljive sklepe in so pogosto manj vzdržljivi. Posledica je slabša drža in oteženo 
doseganje razvojnih mejnikov, predvsem na področju grobe in fine motorike. Za gibalne 
dejavnosti so manj motivirani, pogosto se jim raje izognejo. Specialni in rehabilitacijski 
pedagog mora pri svojem delu načrtovati individualiziran program pomoči, ki bo otroku 
pomagal razvijati gibalne spretnosti in sposobnosti. Ustrezna intervencija in sistematičen 
pristop za spodbujanje gibalnega razvoja sta ključna za optimalen napredek otroka, pri katerem 
opazimo hipotonijo, in pripomoreta h kakovostnejšemu vključevanju otroka v okolje in 
izboljšata kvaliteto njegovega življenja.  

V študiji primera smo z analizo obstoječih poročil, strokovne dokumentacije in oceno gibalne 
kompetentnosti z Vprašalnikom ABC gibanja 2 raziskali značilnosti funkcioniranja petletnega 
dečka s hipotonijo, ki je usmerjen kot lažje gibalno oviran otrok. Pred oblikovanjem 
individualiziranega programa za razvoj spretnosti in sposobnosti gibanja smo dečka ocenili z 
inštrumentarijem za oceno gibanja ABC gibanja 2 in ugotovili, da ima pomembne primanjkljaje 
na področju grobe in fine motorike. Glede na ugotovitve smo oblikovali program pomoči, 
zasnovan po programu »Animal Fun«, ki omogoča sistematično razvijanje gibanja. 
Desettedenski program smo izvajali štirikrat tedensko po pol ure. Ob koncu raziskave smo s 
ponovnim ocenjevanjem gibanja z inštrumentarijem ABC gibanja 2 ugotovili, da je deček 
napredoval na vseh področjih merjenja. Izboljšal je spretnost rok, ciljanja in lovljenja ter 
statično in dinamično ravnotežje. Ob spremljanju kvalitete gibanja smo opazili, da se je pri 
dečku izboljšala kakovost gibanja, vztrajnost in motivacija za gibalne dejavnosti. 

 

KLJUČNE BESEDE: gibalni razvoj, hipotonija, dodatna strokovna pomoč, program Animal 
Fun, ABC gibanja 2 

 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

Eva Slapšak 

DEVELOPMENT OF MOTOR SKILLS AND ABILITIES OF A CHILD WITH 
HYPOTONIA IN SPECIAL EDUCATION CLASSES 

The University of Ljubljana, Faculty od Education, 2019 

The development of movement efficiency is of utmost importance in the preschool period, in 
which children adopt basic motor skills that are a foundation of a wholesome future 
development. Hypotonia, which can be the consequence  of a plethora of inborn or obtained 
neurological defects and disorders, is an important factor in the development of motor skills in 
young children. Children that are afflicted by such condition often have decreased muscle 
strength and hypermobile joints and tend to be less endurant. Any combination of these 
symptoms can lead to bad posture and harder achievement of  development milestones, 
especially the ones connected to gross and fine motor skills. They tend to be less motivated to 
participate in activities that involve movement, avoiding them if an opportunity arises. When 
working with such children, the teacher of special education needs to develop an individualized 
program, that helps the child develop motor skills and abilities. Appropriate and timely 
intervention combined with a systematic approach for encouraging movement development are 
key factors for maximum progress of children diagnosed with hypotonia and can help such 
children improve their quality of life and ease their integration with their environment. 

 
In the case study, the characteristics of a five year old boy diagnosed with hypotonia were 
researched, using the analysis of the existing data, professional documentation and evaluation 
of his motor capabilities, for which a questionnaire Movement ABC 2 Checklist was 
employed.  Before forming an individualized program for development of motor skills and 
abilities, the boy was also evaluated using the Movement Assessment Battery for Children 
(MABC - 2). The conclusion was, that he has significant motor difficulties in the fine and gross 
motor skills area. Accordingly, an individual program was formed, based on the program 
»Animal Fun«, that can help with sistematic movement development. The ten week program 
was practiced four times weekly, half an hour per session. After the ten weeks,  the evaluation 
using MABC - 2 was repeated. The boy showed progress in all the categories of the evaluation. 
His manual dexterity, aim, catching capabilities and static and dynamic balance improved 
significantly. The overall quality of his movement improved, his endurance increased and he 
was now more eager to engage in activities, that involve movement.  

 

KEYWORDS: motor development, hypotonia, special education, program Animal Fun, 
Movement Assessment Battery for Children (MABC – 2) 
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I. UVOD 

 

Predšolsko obdobje je čas temeljnega gibalnega razvoja. Otroci naj bi do 8. leta obvladovali 
temeljne spretnosti, ki predstavljajo osnovo za uspešno nadaljnje funkcioniranje. Prehod iz 
predšolskega obdobja v osnovnošolsko izobraževanje namreč zahteva določen nivo gibalnih 
spretnosti in sposobnosti, katerih razvitost je za vsakega otroka ključna (Piek, Hands in Licari, 
2012). 

Gibalni razvoj je proces, v katerem otrok razvija gibalne vzorce in pridobiva spretnosti ter 
razvija sposobnosti gibanja. Dinamika tega procesa je rezultat medsebojnega vpliva dednosti in 
okolja ter poteka v tesni povezavi s telesnim, kognitivnim, čustvenim in socialnim razvojem 
(Škof, 2016). Gibanje ne vpliva zgolj na ustrezen telesni razvoj in razvoj gibalnih sposobnosti, 
temveč tudi na razvoj inteligentnosti in osnovnih miselnih procesov. Povezan je z razvojem 
otrokove samopodobe, z manjšo prisotnostjo stresa, boljšim psihičnim počutjem in 
preprečevanjem pojava depresije. Gibanje vpliva na oblikovanje socialnih spretnosti, in sicer 
na odnose z drugimi, samokontrolo, odgovornost, empatijo in spodbuja vključevanje v skupino 
(Zurc, 2008).  

Zorenje organizma določa univerzalno sosledje pojavljanja posameznih gibalnih sposobnosti, 
izkušnje pa vplivajo na hitrost doseganja mejnikov v gibalnem razvoju (Videmšek in Pišot, 
2007). Zelo pomembno je, da ne zamudimo najprimernejšega obdobja, ko je otrok najbolj 
dojemljiv za različne učinke, ki jih lahko v procesu vadbe dosežemo. Pozneje namreč izgub 
skoraj ni mogoče nadoknaditi (Pišot in Planinšec, 2005). 

»Otrok, ki se ustrezno gibalno razvija, ima ugodnejše možnosti za komuniciranje in socialno 
interakcijo z okoljem ter za oblikovanje novih spoznanj o sebi in okolici. Hkrati pa mu to 
predstavlja tudi pomemben prispevek k lastni preventivi in obrambni mehanizem pred vplivi 
sodobnega, sedentarnega življenjskega sloga.« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 47) 

Zaradi nepravilnega razvoja možganov lahko prihaja do motenj v delovanju motoričnega 
sistema in njegovih podsistemov (Žgur, 2011). Posledično otrokov gibalni razvoj ne poteka v 
skladu z razvojnimi mejniki, kar, pojasnjuje K. Krušec (v Žgur, 2011), vpliva na otrokov čutni 
razvoj, zaznavno-kognitivni in intelektualni razvoj ter psihosocialni razvoj. Otroci, ki imajo 
slabše gibalne spretnosti, pri dejavnostih gibanja manjkrat sodelujejo, so rizični za pojav 
debelosti, sladkorne bolezni ter bolezni srca in ožilja. V primerjavi z vrstniki se dojemajo kot 
manj atletsko in akademsko kompetentni ter menijo, da imajo manj prijateljev. Posledica je 
lahko nižja samopodoba, tesnobnost in depresija (Piek, Baynam in Barrett, 2006). 

Posledica nekaterih motenj in okvar živčevja, ki izvirajo iz centralnega ali perifernega živčevja, 
je pri otroku lahko hipotonija (Bodensteiner, 2008). Hipotonija imenujemo stanje, ko je tonus 
mišic prenizek (Pauli in Kisch, 1996). »Pri otroku z nižjim mišičnim tonusom se mišice pri 
odzivu na dražljaje krčijo zelo počasi in ne morejo ostati skrčene toliko časa kot pri drugih 
otrocih« (Ward Platt, 2010, str. 184). Za otroke s hipotonijo je značilna zmanjšana vzdržljivost 
in moč mišic, povečana gibljivost sklepov in ohlapnost vezi. Težave imajo z držo, slabšo 
pozornostjo in motivacijo, zelo pogosto je prisoten gibalni zaostanek (Martin, Kirschner, 
Deming, Gumbel in Voelker, 2005).  
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Zaradi že omenjene pomembnosti gibanja in opisanih primanjkljajev pri otrocih s hipotonijo, 
ki omejujejo njihovo raziskovanje okolja in učenje ter znižujejo kvaliteto njihovega življenja, 
je pomembno, da specialni in rehabilitacijski pedagog (SRP) v primeru, da je otrok usmerjen 
kot otrok s posebnimi potrebami, načrtuje individualiziran program (IP), ki razvija njegove 
gibalne spretnosti in sposobnosti.  

Res je, da je razvoj gibalne učinkovitosti posameznika, ki predstavlja produkt usvojenih 
gibalnih spretnosti in sposobnosti, pogojen z zrelostjo živčevja, kosti, mišic in hormonskega 
stanja v telesu, vendar pa je v veliki meri, po besedah Škofa (2016), odvisna tudi od telesne 
dejavnosti otroka. Otroška doba je tisto obdobje, ko se lahko z izvajanjem naravnih oblik 
gibanja še v največji meri vpliva na razvoj gibalnih sposobnosti in širjenje baze gibalnih znanj, 
ki predstavljajo v kasnejših letih življenja osnovo za izvedbo zahtevnejših, sestavljenih gibanj, 
uporabnih pri športnem udejstvovanju in vsakdanjih opravilih. Z obvladanjem teh se izboljšuje 
kakovost življenja in v nujnih primerih pripomore pri reševanju lastne kože, včasih celo 
življenja. Zato predstavljajo naravne oblike gibanj minimum, ki bi ga moral otrok obvladovati 
ob koncu svojega osnovnega šolanja (Pistotnik, 2017). Pri razvijanju gibanja imajo odločujočo 
vlogo tudi način dela in pristop, ki mora biti primeren, sistematičen in reden, ter odnos, ki ga 
pri delu z otrokom uporabljamo (Pišot in Planinšec, 2005). Tudi za otroka s hipotonijo so 
najpomembnejše naravne oblike gibanja. Naša naloga je, da jih vključimo v dnevne dejavnosti, 
tako da bodo spodbudile otrokov interes in motivacijo ter kvalitetne gibalne vzorce (Vetrnik, 
2016).  

Vsako novo okolje, nova situacija, nova vaja, nova podlaga, nov pripomoček ali nova oprema 
predstavlja otroku novo izkušnjo. Da z njo obogati svoje znanje in razvija sposobnosti, pa mora 
to izkušnjo najprej usvojiti (Pišot in Videmšek, 2004). 

  



 

3 
 

II. TEORETIČNO IZHODIŠČE 
 

1 NADZOR GIBANJA 
 

1.1  Živčevje 

Živčevje je del sistema, ki uravnava notranje okolje in prilagajanje organizma na spreminjajoče 
se zunanje okolje. To funkcijo opravlja v tesni povezavi z endokrinim sistemom. Temeljna 
razlika med živčevjem in endokrinim sistemom je v hitrosti delovanja oziroma v času, ki je 
potreben za polno izražanje učinkov. Živčni mehanizmi so hitri, endokrini pa za popolni učinek 
rabijo več časa (Bresjanac, 2015). 

1.1.1 Delitev živčevja 

Živčevje se deli na dva dela, ki sta med seboj povezana (Dahmane, 1998): 

1. Vegetativno živčevje spodbuja notranje organe, gladko mišičje, srčno mišičje in žleze. Ni 
pod vplivom naše volje, zato mu rečemo avtonomno živčevje. 
 

2. Somatsko živčevje je del živčevja, ki iz zunanjega okolja preko čutil sprejema dražljaje in 
pošilja spodbude skeletnim mišicam. V glavnem je pod vplivom naše volje. 

 
Somatsko živčevje se deli na: 

 
a) Centralno ali osrednje živčevje (CŽS), ki zajema velike možgane, male možgane, 

možgansko deblo in hrbtenjačo. 
Osrednje živčevje prihajajoče podatke primerno obdela in organizira ustrezen odgovor 
ter shrani informacije za poznejšo rabo (Kalan, 2007). 
 

b) Periferno ali obkrajno živčevje (PŽS), ki zajema 12 parov možganskih živcev in 31 
parov hrbtenjačnih živcev. Sestavljajo ga senzorični receptorji, primarni (aferentni) 
senzorični nevroni, somatski (eferentni) motorični nevroni in nevroni avtonomnega 
živčevja. 
 
Naloga možganskih in hrbtenjačnih živcev je, da čim prej prenesejo sporočila v osrednji 
živčni sistem in po obdelavi nazaj v mišice (Kalan, 2007). 

1.1.2 Zgradba živčevja 

Živčevje sestavljajo živčne celice (nevroni) in celice glije (Kalan, 2007). 

1.1.2.1 Živčne celice 

Živčna celica je osnovna enota živčevja. Sestavljajo jo štirje funkcionalni elementi, in sicer telo 
celice, dendriti, kratki podaljški telesa celice in akson. Akson je dolg izrastek, po katerem se 
širijo dražljaji do naslednje živčne celice ali mišičnega vlakna. Imenuje se tudi živčno vlakno 
in živčni končiči (Rugelj, 2014).  
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Živčne celice (nevroni), ki so povezane v funkcijske živčne mreže, omogočajo sprejem, 
obdelavo in pošiljanje sporočil drugim živčnim mrežam ali pa efektorskim organom (npr. 
mišici) (Kalan, 2007). 

Nevroni so funkcionalno prilagojeni za hiter prenos informacije, ki se vzdolž posameznega 
aksona prenaša kot potujoča sprememba membranskega potenciala (akcijski potencial), med 
posameznimi nevroni pa kemično s pomočjo nevrotransmiterjev (Bresjanac, 2015). 

Specializirani stiki med nevroni ali med nevroni in njihovimi tarčnimi celicami se imenujejo 
sinapse. V sinapsah med posameznimi nevroni so na eni strani aksonski končiči prvega 
nevrona, na drugi pa dendriti ali telo drugega nevrona. Ko akcijski potencial doseže živčne 
končiče prvega nevrona, se iz končičev sprosti za dani nevron značilni nevrotransmiter in se 
veže na specifične receptorje na membrani drugega nevrona. Tam izzove za dani receptor 
značilne spremembe, ki v drugi celici povzročijo učinek (Bresjanac, 2015). 

Vse živčne celice lahko razdelimo po funkciji na (Mader, 2004): 

1. Aferentne (senzorične) živčne celice, ki prevajajo živčne impulze iz senzoričnih 
receptorjev, torej iz periferije do CŽS. 

2. Eferentne (motorične) živčne celice, ki prevajajo živčne impulze iz CŽS do mišic in žlez. 
Te povzročajo krčenje mišic ali izločanje žlez. 

3. Vmesne živčne celice, ki prevajajo živčne impulze med različnimi deli CŽS. Nekatere ležijo 
med senzoričnimi živčnimi celicami in motoričnimi živčnimi celicami, nekateri pa 
sprejemajo informacije iz enega konca hrbtenjače do drugega ali iz možganov do hrbtenjače 
in obratno. Vmesna živčna vlakna tvorijo kompleksne poti v možganih, kjer se dogajajo 
procesi mišljenja, spomina in govora. 

1.1.2.2 Celice glije 

Celice glije imajo pomembno vlogo podpore nevronom v možganih, saj prenašajo hrano in 
gradbene snovi v nevrone za produkcijo energije in proizvodnjo strukturnih proteinov in 
nevrotransmitorjev ter zagotavljajo oporo nevronom pri njihovi končni izgradnji in sodelujejo 
pri proizvodnji mielinske ovojnice aksonov. Poleg tega zagotavljajo tudi ustrezno koncentracijo 
nevrotransmitorjev in so zaradi tega pomemben regulator funkcije živčnega sistema (Kalan, 
2007). 

Glija v perifernem živčevju so t. i. Schwannove celice, ki ovijajo aksone (Bresjanac, 2015). 
Enako vlogo, kot jo imajo celice glije v možganih, opravljajo Schwannove celice v perifernem 
živčevju (Kalan, 2007). 

 

1.2  Motorični sistem 

Gibanje omogočata motorični živčni sistem in mišičevje, skupaj ju imenujemo živčno-mišični 
sistem (Žvan in Škof, 2007). Motorični živčni sistem je tisti del živčevja, ki gibanje organizira, 
skeletne mišice pa so končne izvajalke ukazov (Marš in Grubič, 2015). 

»Gibanje je posledica usklajenega delovanja receptorskega sistema, ki se odziva na zunanje ali 
notranje dražljaje in zajema ter prenaša sprejete informacije sistema obdelave sporočil in 
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gibalnih ukazov, ter efektorskega sistema, ki na osnovi ukazov izvede ustrezen odziv oz. 
akcijo.« (Žvan in Škof, 2007, str. 203) 

1.2.1 Nastanek giba 

Informacije iz okolja in iz različnih receptorskih mest v telesu so nujne za oblikovanje 
učinkovitega gibanja. Če je dražljaj dovolj intenziven, se vzdraženje v obliki živčnih impulzov 
(akcijskih potencialov) prenese iz čutnih celic na živčne celice, iz njih pa preko sinaps do 
možganskih centrov, kjer se oblikuje ustrezen gibalni odgovor: v hrbtenjačo, možgansko deblo 
ali v senzorično-motorični del možganov možganske skorje, odvisno od zapletenosti 
potrebnega gibalnega odgovora (Žvan in Škof, 2007). 

Vsi motorični ukazi, ne glede na izvor, preidejo na α-motorični nevron ali »spodnji motorični 
nevron«, ki se končuje na mišičnem vlaknu. Skupek α-motoričnega nevrona in mišičnih vlaken, 
ki jih oživčuje, imenujemo motorična enota (Štrucl, 1989). Motorična enota ima štiri anatomsko 
in funkcionalno razpoznavne dele. To so telo α-motoričnega nevrona, akson, živčno-mišični 
stik in skeletno-mišična vlakna (Marš in Grubič, 2015). Vzdraženje posamezne motorične enote 
je osnova vsakega giba (Rugelj, 2014). 

Z aktivacijo α-motoričnih nevronov, ki aktivirajo mišična vlakna, se hkrati aktivirajo tudi γ-
motorični nevroni, ki predstavljajo v mišicah senzor mišičnih kontrakcij (Žvan in Škof, 2007). 

Delovanje motoričnih enot, aktiviranje in inaktiviranje, nadzira sistem, ki ga imenujemo zgornji 
motorični nevron. Aktivirati motorično enoto pomeni sprožiti kontrakcijo njenih pripadajočih 
mišičnih vlaken. Do tega pride, kadar se na posebnem predelu motoričnega nevrona α, ki leži 
ob izstopu aksona iz telesa celice, začnejo sprožiti signali v obliki akcijskih potencialov, ki nato 
potujejo vzdolž aksona do vseh živčno-mišičnih stikov motorične enote. Tam se iz živčnih 
končičev sprosti kemični prenašalec, ki prek vezave na specifični receptor na skeletnomišičnem 
vlaknu prenese vzburjenje na skeletno mišično vlakno, to pa se nato skrči. Kadar je torej treba 
motorično enoto aktivirati, je treba doseči razmere za nastanek akcijskega potenciala na 
motoričnem nevronu α, kadar aktivnost motorične enote ni zaželena, pa je treba doseči razmere, 
ki preprečijo nastanek akcijskega potenciala. To se doseže preko spreminjanja sinaptičnih 
prilivov, prek katerih drugi nevroni uravnavajo delovanje motoričnega nevrona α (Marš in 
Grubič, 2015). 

Končni učinek delovanja motoričnega sistema je mišična kontrakcija – sprememba dolžine 
in/ali napetosti mišic, sprememba položaja sklepov in prek teh spremenljivk načrtovani 
gib/gibanje (Žvan in Škof, 2007).  

Izvedba giba/gibanja oz. učinek mišične kontrakcije ni odvisen le od števila vključenih 
motoričnih enot in frekvence živčnih impulzov, temveč tudi od značilnosti in omejitev 
gibalnega sistema – mišično-tetivnega in skeletnega. Živčevje lahko tako zapletene naloge 
rešuje le z zelo kompleksnim sistemom nadzora, ki omogoča, da so odstopanja od načrtovanega 
gibanja čim manjša oziroma da v procesu učenja (ponavljanja gibalnih nalog), tudi gibanja v 
zapletenih okoliščinah, postanejo natančna in učinkovita (Žvan in Škof, 2007). 

Motorični živčni sistem torej aktivira skeletno mišičevje ter natančno koordinira izvajanje 
različnih gibanj. Marš in Grubič (2015) zapišeta, da lahko gibe glede na njihovo organizacijo 
razdelimo v tri skupine. To so: 
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1. Hoteni gibi: 

Človek lahko izvaja gibe, ki so izrazito kompleksni. Te izvajamo s svojo voljo in z določenim 
namenom, sproži pa jih lahko zunanji ukaz ali pa vzgib lastne zavesti. Ti gibi so v glavnem 
naučeni. Na začetku jih izvajamo s težavo, s prakso postajajo spretnejši in bolj avtomatizirani, 
nazadnje pa jih izvajamo skoraj nezavedno.  

Organizacija giba se začne v višjih možganskih centrih (bazalni gangliji, možganska skorja). 
Signali se nato projecirajo v primarno motorično skorjo, od koder se po kortikospinalni progi 
(piramidna proga) prenesejo do motoričnih nevronov α ustreznih motoričnih enot (spodnji 
motorični nevron), te pa nato gib izvedejo. Izvajanje hotenih gibov torej zahteva funkcionalno 
ohranjenost vseh naših struktur. 

 
2. Refleksni gibi: 

Refleksni gibi so po organizaciji preprostejši od hotenih gibov. Organizirajo se že na ravni same 
hrbtenjače in ne potrebujejo višjih centrov. Čeravno za izvedbo samega refleksa niso nujni, pa 
prilivi, ki na spodnje motorične nevrone prihajajo iz višjih centrov, vplivajo na živahnost 
refleksnega odgovora. Med te vplive uvrščamo signale, ki pripotujejo do hrbtenjače iz 
možganskega debla in iz možganske skorje. Prav odvisnost refleksnih odgovorov od prilivov 
iz omenjenih struktur (zgornji motorični nevron) omogoča ugotavljanje poškodb na ravni teh 
struktur (motnje mišičnega tonusa). 

 
3. Gibi z ritmičnim vzorcem:  

So gibi, ki združujejo elemente hotenih in refleksnih gibov. Hoteni so, ko se začnejo in končajo, 
vmes pa se izvajajo kot stereotipni, ponavljajoči se gibi, ki so organizirani po vzorcu refleksnih 
gibov. Sem spadajo hoja, tek, žvečenje ipd. 

1.2.2 Motorični živčni sistem 

Najočitnejši del vedenja je gibanje, ki ga ustvarjajo skeletne mišice. To gibanje pa nadzirajo 
motorični sistemi somatskega živčevja. B. Žvan in Škof (2007) zapišeta, da motorični živčni 
sistem sestavljajo številne, medsebojno povezane in hierarhično urejene, živčne strukture 
osrednjega in perifernega živčevja. 

D. Rugelj (2014) razlaga, da hierarhično obdelovanje pomeni, da se signali obdelajo od nižjih 
do višjih ravni osrednjega živčevja. Višji centri v možganih združujejo priliv iz različnih čutnih 
sistemov in jih interpretirajo. Pri načrtovanju gibanj na višjih nivojih živčevja nastajajo 
strategije in načrti za gibanje, nižji deli pa se harmonično vključujejo v delovanje. Dodaja, da 
so različne strukture CŽS, po katerih potekata nadzor in upravljanje gibanja, med seboj 
povezane tudi vzporedno. Vzporedna obdelava pa pomeni, da se isti signal lahko hkrati 
obdeluje v različnih strukturah možganov. Na primer, veliki možgani in bazalni gangliji 
sočasno obdelujejo informacije, preden jih pošljejo motoričnemu korteksu, ki jih uporabi za 
akcijo – izvedbo giba. 

Motorični živčni sistem lahko razdelimo na štiri hierarhično urejene podenote (Žvan in Škof, 
2007): 
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1. HRBTENJAČA je najnižja enota, ki omogoča izvabljanje refleksnih odgovorov na dražljaj. 
2. MOŽGANSKO DEBLO je druga raven motorične hierarhije, njegova funkcija pri 

oblikovanju gibanja je združevanje motoričnih ukazov višjih centrov in obdelava 
informacij, ki prihajajo iz hrbtenjače in čutil.  

3. PRIMARNA MOTORIČNA MOŽGANSKA SKORJA je vozlišče, kamor se stekajo 
gibalni ukazi iz najvišjih centrov motoričnega sistema in od katerega potujejo gibalna 
povelja po različnih poteh v možgansko deblo, ostale subkortikalne strukture in v hrbtenjačo 
do motoričnih nevronov. 

4. PREMOTORIČNI DEL MOŽGANSKE SKORJE IN SUPLEMENTARNO 
MOTORIČNO PODROČJE je najvišja dejavnost hierarhije. V teh predelih se oblikujejo 
strategije in se programira gibanje. Ti centri vsebujejo najpomembnejše nadzorne in 
integracijske sisteme. 

Poleg omenjenih struktur so za motorično delovanje pomembni še mali možgani, bazalni 
gangliji in limbični sistem (Žvan in Škof, 2007). 

V nadaljevanju podrobneje opisujemo funkcije omenjenih glavnih področij živčevja, ki so 
udeležena pri nadzoru in upravljanju drže in hotenega zavestnega gibanja. 

1.2.2.1 Hrbtenjača 

Najnižja raven in filogenetsko najstarejši del živčevja je hrbtenjača. 

V njej poteka temeljna integracija senzornih informacij s površine in notranjosti telesa ter se 
generirajo refleksni odzivi (Bresjanac, 2015), ki so najpreprostejše operacije za upravljanje 
mišic (Kremžar in Petelin, 2001).  

D. Rugelj (2014, str. 12) pojasnjuje: »Na ravni hrbtenjače opazujemo organizacijo refleksov, 
najbolj stereotipne odzive na čutilne dražljaje in osnovne fleksijske in ekstenzijske gibalne 
vzorce, ki sodelujejo pri gibanju nog, kot sta brcanje in hoja. Na nivoju hrbtenjače so 
organizirani refleks na nateg (miotatični refleks), inverzni miotatični refleks in umaknitveni 
refleks.« 

Hrbtenjača predstavlja povezavo višjih predelov živčevja s perifernimi živci, prek njih pa s 
telesnimi organi (Bresjanac, 2015). 

1.2.2.2 Možgansko deblo 

Možgansko deblo je izvor vseh spontanih gibanj. Od tod izvirajo izrazna motorika in gibalni 
vzorci novorojenca (Kremžar in Petelin, 2001). Zajema tiste dele živčevja, ki so potrebni za 
združitev descendentnih gibalnih povelj iz višjih središč in obdelavo informacij, ki prihajajo iz 
hrbtenjače oz. specifičnih čutil. V njem se obdelujejo predvsem aferentne informacije, ki 
prihajajo iz možganskih živcev, in tiste, ki so potrebne za uravnavanje drže (Rugelj, 2014).  

Možgansko deblo ima torej pomembno funkcijo pri uravnavanju mišičnega tonusa in drže, 
omogoča pa tudi številne supraspinalne refleksne odgovore (npr. orientacijski refleks, tonični 
refleks vratu) (Žvan in Škof, 2007). V njem leži retikularna formacija, ki sprejema senzorična 
obvestila iz vseh čutnih področij. Na supraspinalni ravni sodeluje pri uravnavanju mišične 
napetosti predvsem možgansko deblo z retikularno formacijo, ki je integracijska postaja za 
upravljanje pokončne drže in ravnotežja, usklajuje senzorične in motorične informacije. Da 
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retikularna formacija vzdržuje stalni mišični tonus, mali možgani in vestibularna jedra 
odgovarjajo na tankočutno uravnavanje mišične napetosti v različnih predelih telesa glede na 
spremembe položaja telesa in glede na gibalno dejavnost. Ena izmed njenih glavnih dejavnosti 
je zbujanje in spodbujanje možganske skorje, uravnavanje stanja budnosti in stopnjo pozornosti 
CŽS, druga pa zaviranje in okrepitev senzoričnih dražljajev (Kremžar in Petelin, 2001). 

1.2.2.3 Mali možgani 

Mali možgani modulirajo izvrševanje motoričnih gibov in nadzor drže tako, da prilagajajo 
motorična povelja glede na povratna sporočila iz proprioceptivnih in ostalih senzoričnih 
sistemov o tem, kako se povelja izvršujejo (Štrucl, 1989). 

Glavni priliv malih možganov prihaja iz hrbtenjače (povratna informacija o potekajočem 
gibanju) in možganske skorje (informacije o načrtovanem gibanju), glavni odliv pa gre v 
možgansko deblo (Rugelj, 2014). Mali možgani skrbijo za obvladanje koordinacije gibanja, 
shranjevanje hotenih gibalnih vzorcev, povezanosti med telesno držo in gibanjem, zadržanje 
ravnotežja, krmiljenje skupne igre mišic (Kremžar in Petelin, 2001). Videmšek in Pišot (2007) 
zapišeta, da so mali možgani tisti, ki uravnavajo splošni mišični tonus. 

1.2.2.4 Bazalni gangliji 

Bazalni gangliji ležijo v globini možganskih polobel, priliv imajo iz večine področij možganske 
skorje in pošiljajo pobude prek talamusa nazaj v možgansko skorjo (Rugelj, 2014). 

Pomembni so pri vzdrževanju pokončnosti in položaja telesa ter sodelujejo pri načrtovanju in 
izvedbi sestavljenih motoričnih dejavnosti. Vlogo imajo v procesu senzorične integracije, 
omogočajo senzoričnim obvestilom obojestranski vpliv, da bi celostna naloga telesne drže in 
telesnega gibanja bila smiselna in koristna. Posredujejo primerno prilagojeno gibalno vedenje, 
ki je bolj celostno in manj enolično kot tisto, ki ga krmili možgansko deblo. Vendar pa vseeno 
ni toliko različno in natančno, kot to omogoča možganska skorja (Kremžar in Petelin, 2001). 

Pri okvarah bazalnih ganglijev nastopijo značilne motnje v obliki nenormalnih, nehotenih 
gibov, sprememb mišičnega tonusa in počasne iniciacije gibov (Štrucl, 1989). 

1.2.2.5 Limbični sistem 

Limbični sistem leži med možganskim deblom in skorjo in je posebno povezan s senzoričnim 
sistemom. Limbični sistem in retikularna formacija sta sistema za spodbujanje in integracijo, 
delujeta v medsebojni odvisnosti med endokrinim in vegetativno-živčnim in emocionalnim 
procesom. Tu se občutenja in motorika prevedejo v gibalno vedenje. Preko limbičnega sistema 
dobijo obvestila in učni procesi čustveno barvo in vrednost (pomembno, nepomembno, 
prijetno, neprijetno) (Kremžar in Petelin, 2001). 

1.2.2.6 Možganska skorja 

Možganska skorja je najvišja raven v motorični hierarhiji. 

Najvišjo raven motoričnega nadzora omogoča možganska skorja. Primarna motorična 
možganska skorja in dve sekundarni, to sta premotorična možganska skorja in suplementarna 
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motorična skorja, nadzorujejo kompleksne hotene gibe predvsem prek lateralnih descendentnih 
prog (Štrucl, 1989). 

V primarno motorično skorjo se stekajo pobude iz najvišjih ravni osrednjega živčevja in od nje 
motorična povelja potujejo v možgansko deblo, druge subkortikalne strukture in hrbtenjačo 
(Rugelj, 2014). Suplamentarna motorična skorja je pomembna pri programiranju zaporedij 
zapletenih motoričnih vzorcev, premotorična možganska skorja pa pošilja nitje v možgansko 
deblo k jedrom, ki nadzirajo zlasti motorične nevrone mišic trupa in proksimalne mišice udov 
(Štrucl, 1989). Ti centri v možganski skorji vsebujejo najpomembnejše nadzorne in 
integracijske sisteme (Žvan in Škof, 2007). Področje temenske in premotorične skorje je skupaj 
s preostalimi deli osrednjega živčevja udeleženo pri prepoznavanju ciljev v prostoru, izbiri 
zaporedja akcije, pripravi strategij in načrtovanju gibanja (Rugelj, 2014). 

Sporočil, ki prihajajo v možgansko skorjo, se zavedamo in jih zaznavamo. Možganska skorja 
odgovarja z zavestnim uravnavanjem gibov, ki so urejeni in potekajo mirno. Pobude iz 
možganov se namreč prenašajo na več mišičnih skupin naenkrat in omogočajo mirno hojo, delo 
z rokami, govor in vzdrževanje telesnega ravnotežja ter tonus skeletnega mišičja (Kremžar in 
Petelin, 2001). 

Deli se na dve hemisferi s posebnimi nalogami, most integrira različne funkcije obeh polovic. 
S tem sta menjava obvestil ter prenos spomina in učnih vsebin dosežena. Šele z medsebojnim 
delovanjem obeh možganskih hemisfer je omogočena pokončnost, premikanje, vzdrževanje 
smeri gibanja, ker te funkcije odmerjajo in določajo skupno igro obeh telesnih polovic. 
Lateralizacija obeh hemisfer daje podlago za razvoj ročnosti in sposobnosti za prekrižanje 
telesne središčnice. Možganska skorja lahko obdela le tiste informacije, ki so prišle od ustreznih 
nižjih možganskih struktur (Kremžar in Petelin, 2001). 

1.2.3 Učenje gibanja  

»Učenje gibanja je proces oblikovanja novih in izpopolnjevanja še ne dokončno usvojenih 
gibanj. V biološkem jeziku usvajanje giba pomeni oblikovanje in utrjevanje živčne mreže. 
Povedano drugače, posledica ponavljanja določene gibalne naloge so biokemične in 
molekularne spremembe, ki se odražajo v gostoti in kakovosti sinaptičnih povezav v 
možganih.« (Žvan in Škof, 2007, str. 196) 

Ključna biološka temelja gibalnega učenja in spomina, ki je za to pomembno, sta množenje 
sinaptičnih povezav (plastičnost osrednjega živčevja) in njihovo utrjevanje (Žvan in Škof, 
2007). Bolj kot nevronsko mrežo z vadbo treniramo, močnejše povezave med nevroni nastajajo. 
Z dolgotrajnim ponavljanjem se mreža utrdi in del te se fiksira v dolgotrajni spomin. Pri 
oblikovanju novih mrež za nova gibanja pa so zelo pomembne že vzpostavljene mreže 
(izkušnje), saj gre za dopolnjevanje že izgrajenih (Kalan, 2007). 

Gre za kompleksen proces, pri katerem sodeluje celo osrednje živčevje, motorični, 
somatosenzorični, vidni in vestibularni sistem ter limbični sistem, ki zagotavlja homeostatski 
in motivacijski okvir. Dejavniki, od katerih sta odvisna obseg in hitrost gibalnega učenja, so 
motivacija, vadba, notranje (dražljaji: proprioceptivni, kožni, vestibularni …) in zunanje 
(verbalna navodila, poznavanje rezultatov) povratne informacije ter prenos naučenega v 
funkcijo (Rugelj, 2014). 
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Modifikacijo gibanja omogočajo povratne informacije, ki se po aferentnih poteh prenašajo iz 
senzoričnih receptorjev v posamezne centre motoričnega sistema, ki so sooblikovali izvedeno 
vedenje (v hrbtenjačo, možgansko deblo, male možgane in v senzorično-motorične centre). Na 
osnovi informacij o izvedenem gibanju in na osnovi primerjav med želenim oz. načrtovanim in 
izvedenim gibanjem se na različnih ravneh živčno-mišičnega sistema oblikujejo potrebni 
popravki, ki izvedbo gibanja približajo načrtovanemu modelu. Ta način korekcije gibanja 
imenujemo nadzor s povratno zanko. Začetek gibalnega učenja temelji na tem sistemu nadzora, 
v kasnejših fazah, ko učeči prepoznava in lahko uporabi notranje povratne informacije, pa lahko 
proces učenja poteka tudi na osnovi »notranjih« povratnih informacij (Žvan in Škof, 2007). 

Ali se posamezne ravni motoričnega sistema vključijo v kontrolo gibanja, je odvisno od hitrosti 
in zapletenosti giba/gibanja. Poznamo dva načina nadzora: 

1. Odprta zanka nadzora gibanja: pri hitrih, trenutnih, eksplozivih gibih, kjer ni mogoča 
sprotna, neposredna kontrola oz. korekcija izvajanega giba/gibanja. Pri takih dejavnostih se 
lahko korekcije opravljajo le na osnovi spoznanj (zavedanja ali zunanje informacije). 
 

2. Zaprta zanka nadzora gibanja: pri počasnih, cikličnih gibanjih se opravlja neposredna, 
trenutna kontrola izvajanega gibanja, na različnih nivojih motoričnega sistema (Žvan in 
Škof, 2007). 

K optimizaciji izvedenega gibanja močno prispevajo tudi predhodne informacije, na osnovi 
katerih lahko človek predvidi okoliščine in se na gibanje primerneje pripravi. Tak sistem 
nadzora imenujemo prehodna kontrola (Žvan in Škof, 2007). 

 

2 OTROKOV GIBALNI RAZVOJ 
 

2.1  Celostnost otrokovega razvoja 

Razvoj predstavlja spremembo različnih človekovih sposobnosti, spretnosti in značilnosti, ki 
so trajne v odnosu na nižjo razvojno stopnjo (Pišot in Planinšec, 2005). Posamezna področja 
razvoja, kot so telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno, se med seboj prepletajo. S 
spremembo na enem izmed omenjenih področij vplivamo na vsa ostala področja razvoja (Zajec 
idr., 2010).  

 »V prvih treh letih življenja je razvoj najhitrejši, nato se nekoliko upočasni, vendar je še vedno 
intenziven in traja vse do konca obdobja adolescence, kar pa še ne pomeni, da se razvojne 
spremembe ne dogajajo tudi v odraslem obdobju. Razvoj praviloma poteka v smeri od splošnih 
k posebnim oblikam vedenja, kar je posledica postopne diferenciacije sposobnosti. V tem 
procesu iz splošnih, globalnih sposobnosti nastajajo vse bolj ozko usmerjene sposobnosti. 
Hkrati s tem procesom poteka tudi proces integracije oziroma postopnega povezovanja 
posameznih specializiranih sposobnosti, saj je človek predvsem zaradi integracijske funkcije 
sposoben opravljati vse kompleksnejše dejavnosti.« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 17 in 18) 

Razvoj ni vedno le kontinuiran, temveč občasno tudi diskontinuiran proces, poteka v značilnih 
stopnjah, ki se pojavijo v približno enakih starostnih obdobjih, za katera je značilno tipično 
vedenje otrok (Gallahue in Ozmun, 2006). 
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2.1.1 Dejavniki razvoja 

Razvoj je odvisen od dednostnih dejavnikov, okolja in otrokove lastne aktivnosti. Med vsemi 
temi dejavniki obstaja tesna povezanost in soodvisnost. V otrokovem razvoju se vedno odražajo 
vplivi navedenih dejavnikov, v različnih razvojnih obdobjih se spreminja le njihova 
pomembnost. Dednostne dejavnike predstavljajo prirojene biološke osnove, ki so temelj 
razvoja človekovih sposobnosti in značilnosti. Okolje, v katerem otrok odrašča, je prav tako 
pomembno za njegov razvoj. Med dejavnike okolja uvrščamo poleg življenjskega stila, 
prehranjevanja in bolezni tudi gibalno dejavnost. Neprimerni vplivi okolja ali odsotnost 
ustreznih vplivov imajo lahko negativne posledice v razvoju. Le vsebinsko bogato, raznoliko 
in dovolj stimulativno okolje lahko zagotavlja razvojne spodbude, ki so pogoj, da otrok 
vzpostavi primeren odnos z osebami in objekti v okolju. Vprašanje pa je, ali bo posameznik v 
odnosu do okolja pasiven ali aktiven. Zato je zelo pomembna otrokova lastna aktivnost, ki 
predstavlja njegovo zavestno in aktivno delovanje (Pišot in Planinšec, 2005).  

 

2.2  Gibalni razvoj otroka 

»Gibalni razvoj je proces ki se kaže predvsem v spremembah gibalnega obnašanja (oblikah 
gibanja in gibalni storilnosti) v različnih obdobjih človekovega življenja. Je rezultat 
medsebojnega vpliva dednosti in okolja in poteka v tesni povezavi s telesnim, kognitivnim, 
čustvenim in socialnim razvojem.« (Žvan in Škof, 2007, str. 203).  

Človekov gibalni razvoj se začne že v predporodni dobi in se nenehno izpopolnjuje v 
nadaljnjem razvoju. Posebno izrazit je v prvih treh letih življenja. Novorojenček, ki je povsem 
nemočno bitje, saj se sam ne more premakniti z mesta in prijeti z roko najbolj preprostega 
predmeta, se razvija v otroka, ki doseže takšne gibalne zmožnosti, da se lahko samostojno 
premika po prostoru in po svoji volji upravlja z različnimi predmeti (Videmšek in Visinski, 
2001). 

»Možgani in drugi deli CŽS imajo nedvomno odločilno vlogo v gibalnem razvoju.« (Videmšek 
in Pišot, 2007, str. 36) 

Gibalni razvoj dojenčkov, malčkov in otrok je tesno povezan s hitro rastjo možganov in ostalih 
področij CŽS v tem času, saj ta omogoča intenzivno živčno-mišično zorenje. Gladek pretok 
živčnih impulzov skozi možgane zagotavlja integracijo informacij med številnimi prostorsko 
ločenimi možganskimi področji, ki so vključena pri omenjenih funkcijah. Bolj učinkovite so 
povezave med  njimi, bolj učinkovito delujejo možgani in CŽS. Hitrost prevodnosti informacij 
iz CŽS do skeletnih mišic se povečuje do skoraj trinajstega leta starosti, kar pomeni, da se 
latentni čas odzivnosti mišic do takrat izboljšuje (Pišot in Planinšec, 2005). 

Na gibalni razvoj poleg zorenja, ki določa univerzalno sosledje pojavljanja posameznih 
gibalnih sposobnosti, vplivajo tudi posameznikove izkušnje, ki vplivajo na hitrost doseganja 
mejnikov v gibalnem razvoju. Za razvoj novih gibalnih spretnosti je torej potrebna določena 
raven razvitosti otrokovega mišičja, živčnega in zaznavnega sistema, pomemben pa je tudi 
proces učenja (Videmšek in Pišot, 2007). Pišot in Šimunič (2006) pojasnita, da otrok z 
odličnimi dednostnimi zasnovami motoričnih sposobnosti ne bo mogel razviti, če ne bo imel 
priložnosti za to. Prvi pogoj za to je zadostna količina gibalne aktivnosti. 
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»Otrok, ki se ustrezno gibalno razvija, ima ugodnejše možnosti za komuniciranje in socialno 
interakcijo z okoljem ter za oblikovanje novih spoznanj o sebi in okolici. Hkrati pa mu to 
predstavlja tudi pomemben prispevek k lastni preventivi in obrambni mehanizem pred vplivi 
sodobnega, sedentarnega življenjskega sloga.« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 47) 

2.2.1 Načela gibalnega razvoja 

Po B. Žvan in Škofu (2007) povzemamo osnovna načela gibalnega razvoja: 

1. Načelo vzajemnega delovanja: organi v telesu so parni, med razvojem se vzpostavi urejen 
odnos med obema stranema telesa.  

2. Gibalne razvojne stopnje imajo svoje zaporedje: razvoj gibanja temelji na razvoju 
nevroloških funkcij in sposobnosti. Poteka po vnaprej določenem razvojnem vrstnem redu, 
ki ga predstavlja model gibalnega razvoja (Slika 1). Nižje v shemi so osnove gibalnega 
razvoja in gibalnega obnašanja, višje se razvijejo kasneje. 

 

Gibalne 
spretnosti/ 
dejavnosti 

Gibalne sposobnosti 
Gibalni vzorci 

Motorični odzivi 
Funkcije kasnejšega dozorevanja 

Vidno, slušno 
Funkcije zgodnjega dozorevanja 

Ravnotežje, dotik, globinska zaznava 
Refleksi – gibanje za obstoj 
Prirojene živčne sposobnosti 

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

3. Načelo nepovratnosti: menjava vrstnega reda lahko povzroči zamenjavo posameznih 
stopenj, kar pusti posledice v razvoju gibanja. Če izostane le manjši delček razvojne stopnje, 
ga je mogoče nadomestiti. Pri večjem izpadu pa pride do upočasnjenega razvoja ali do 
pojava patoloških gibalnih vzorcev. 

4. Razvojne smeri: motorični razvoj poteka v točno določeni smeri. Najprej se razvijejo 
mišice v bližini trupa, ostale kasneje. 

5. Funkcionalna nesomernost: predpogoj je urejenost telesne somernosti, le tako lahko 
otroci vadijo s svojo prednostno stranjo. 

6. Motorični in senzomotorični razvoj: gibalni razvoj poteka v določenem vrstnem redu in 
je usmerjen k pridobivanju in izpopolnjevanju gibalnega vedenja. 

7. Osnove paradigme gibalnega razvoja: gibalni razvoj poteka od glave navzdol in od 
središča telesa navzven (cefalokavdalno); gibalni razvoj poteka od masovnih do 
samodejnih, specifičnih gibov in gibalnega nadzora; gibalna funkcija vpliva na telesno 
zgradbo – uporaba ali dejavnost organa določa njegovo fizično rast; mejniki se pri otrocih 
pojavljajo v različnih starostih. 
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Razvoj poteka tudi v proksimo-distalni smeri, ki predstavlja razvoj v nadzoru gibanja najprej 
hrbtenici bližjih delov telesa, kasneje pa tisti, ki so od nje oddaljeni (Zajec idr., 2010). 

2.2.2 Obdobja otrokovega gibalnega razvoja 

Gibalni razvoj se deli na naslednja obdobja (Žvan in Škof, 2007): 

1. Obdobje dojenčka in malčka (0–2 let): 

To obdobje je obdobje postopnega vzpostavljanja zavestnega nadzora gibanja. Zavestna 
kontrola gibanja postaja vse bolj pomembna, kar omogoča, da postaja gibanje bolj simetrično 
usmerjeno k cilju. Prvi gibi novorojenčka so nekoordinirani, brezciljni, refleksni. Z razvojem 
možganske skorje refleksi postopno inhibirajo, vzpostavi se vse večji nadzor nad telesom in 
gibanjem: od dvigovanja glave, prijemanja predmetov, upiranja na roke, plazenja, gibanja po 
štirih do pokončnega položaja in prvih korakov pri enem letu. Po prvem letu pride do 
pospešenega razvoja kognitivnih sposobnosti ter s tem tudi do napredka v kontroli gibanja – 
izboljša se ravnotežje in pospeši razvoj različnih enostavnejših gibalnih vzorcev. 

2. Predšolsko obdobje (2–7 let): 

V tem obdobju se začne otrok aktivno vključevati v različna gibanja ter izkoriščanja in 
eksperimentiranja v gibanju lastnega telesa. Otrok odkriva in razvija številne gibalne spretnosti 
in sposobnosti, ki so potrebne za izvedbo različnih vrst gibanja. Njihovo ravnotežje postaja vse 
boljše, gibanje je bolj koordinirano in ritmično. Med 3. in 4. letom običajno obvladajo serijo 
gibalnih vzorcev, zlasti naravnih gibanj: tek, skok, metanje, lovljenje. Lahko stojijo in se 
gibljejo po eni nogi. Proti koncu obdobja so nekateri že sposobni izvajati različna manj zahtevna 
sestavljena gibanja – obvladajo enostavne gibalne spretnosti: teniški udarci, smučanje, osnove 
borilnih veščin, skoki in meti. Za razvoj gibalnih vzorcev in spretnosti je zelo pomembno 
stimulativno okolje družine in bivalnega okolja otroka. 

3. Obdobje poznega otroštva (7–11 let): 

Gre za obdobje, ko otrok usvaja kompleksnejše gibalne spretnosti. 

Če je otrok v predšolskem obdobju deležen dovolj obsežnih in dovolj kakovostnih gibalnih 
vzpodbud in če je usvojil osnovna naravna gibanja, bo čas poznega otroštva zaradi relativno 
visoke razvitosti in plastičnosti živčnega sistema čas priložnosti (Škof, 2016). 

V začetnem obdobju (7–10 let) začne otrok povezovati in uporabljati temeljne gibalne 
spretnosti (usvojena naravna gibanja) za izvajanje kompleksnejših in specifičnih gibanj. 
Gibanje uporablja v vsakdanjem življenju, pri rekreaciji ali v izbrani športni dejavnosti. 
Njegove gibalne veščine postajajo vse bolj dovršene, natančne in lahkotne. Dinamika telesne 
rasti je upočasnjena in omogoča dobro sinhronizacijo živčno-mišičnega sistema, kar je ugodno 
za razvoj gibalnih sposobnosti, pri katerih je natančnost nadzora še posebej pomembna (npr. 
koordinacija, hitrost, gibanje, ravnotežje, natančnost). Spodbuja se uporabo raznovrstnih 
gibalnih nalog, ki širijo njihove gibalne izkušnje. Gibalno učenje v tem obdobju zahteva tudi 
uporabo nemotoričnih funkcij: prostorska orientacija, gibalna predstava, logična kombinacija, 
odločitev za izvedbo giba in druge kognitivne operacije. 
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4. Obdobje razvoja gibanja v času pubertetnega zagona rasti (11–15 let): 

Gre za obdobje uporabnosti in prilagajanja. Ker je rast v tem obdobju hitra in neenakomerna, 
se dinamika razvoja »informacijskih« gibalnih sposobnosti upočasni, saj potrebujejo procesi v 
nadzoru gibanja nekaj časa, da se prilagodijo spremembam. Ravno zato je pomembno 
izpopolnjevanje gibanja. Začetno obdobje pubertete je torej obdobje prilagajanja gibalnih 
veščin in tehnik telesnim spremembam. V tem obdobju pride do hitrega razvoja kognitivnega 
in čustvenega razvoja. Njihove želje in interesi pomembno vplivajo na gibalno učinkovitost in 
ravno zato se jih usmerja v različne športne dejavnosti. 

Po 15. letu se poveča sposobnost za proizvodnjo sile in mišičnega dela, zato nastopi čas za 
razvoj »energijskih« gibalnih sposobnosti: moč, največja hitrost in absolutna vzdržljivost. 
Zrelost organizma opazimo v funkcijski sposobnosti senzomotoričnih sistemov: kakovosti, 
količine, intenzivnosti, širine različic in časovne razdelitve dražljajev. Napredek prilagajanja 
na gibalnem področju se kaže kot povečana sposobnost ob hkratni ekonomičnosti gibanja in 
zmanjšanju energije ter pojav različnih psiholoških znakov, potrebnih za zgradbo gibalnih 
vzorcev. 

 

2.3  Gibalna učinkovitost 

Škof (2016) zapiše, da je gibalna učinkovitost produkt usvojenosti gibalnih spretnosti in 
gibalnih sposobnosti. Razvoj le-te je odvisen od zrelosti živčevja, kosti, mišic in hormonskega 
stanja v telesu ter v veliki/največji meri od telesne dejavnosti otroka in mladostnika. 

Posameznik se lahko ustrezno gibalno razvija le, če so izpolnjeni določeni pogoji. Kremžar in 
Petelin (2001) jih naštejeta: 

- urejeno senzorično področje, 
- zdrave kognitivne sposobnosti, ki omogočajo ustrezno predelovanje senzornih 

informacij, 
- urejeno gibalno področje (dobro delujoč motorični sistem), 
- urejena področja, ki uravnavajo čustvovanje. 

Usvojitev in pridobitev gibalnih vzorcev in spretnosti je za celoten gibalni razvoj osrednjega 
pomena in tudi za razvoj gibalnih sposobnosti (Žvan in Škof, 2007). 

2.3.1 Gibalni vzorci 

Gibalni vzorci so prirojene gibalne strukture, otroku položene v zibelko. Imajo genetsko 
podlago. So osnova človekovega gibanja, učenja in nadaljnjega razvoja (Škof, 2016). 

Refleksni gibalni vzorci, ki se razvijejo zelo zgodaj, se v naslednjih stopnjah razvoja izgubijo, 
nekateri pa ohranijo za celo življenje. Predstavljajo osnovo za nadaljnji razvoj temeljnih 
gibalnih vzorcev in kasneje gibalnih stereotipov (Videmšek in Pišot, 2007). Pridobijo se tudi z 
izkušnjami, se utrdijo in izpopolnijo. Možgani namreč ne poznajo mišic, temveč se gibalne 
izkušnje kot program živčne verige obdržijo v spominu in so vsak čas pripravljene na uporabo. 
Za urejeno gibalno vedenje je potreben razvoj novih vzorcev, s katerimi je mogoče pridobiti 
veliko gibalnih možnosti (Kremžar in Petelin, 2001). 
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Škof (2016) zapiše, da so osnovni gibalni vzorci tisti veliki gibalni mejniki, ki razvijejo naravno 
zaporedje dogajanj v življenju posameznika in so zanj značilni. Predstavljajo preprosta, 
naravna, namerna gibanja. 

»V življenju uporabljeni gibalni vzorci vključujejo dvig glave, obračanje telesa, kobacanje, 
plazenje, plezanje, hojo, dričanje, tek, met, udarec, skok, skakanje, preskok, brcanje, udarjanje, 
suvanje, potiskanje, nošenje.« (Kremžar in Petelin, 2001, str. 39) 

Gibalni vzorec predstavljajo združeni posamezni gibi. Npr. hojo sestavlja niz zaporednih gibov, 
ki si jih otrok pridobi že s plazenjem in hojo v opori klečno, ko potegne eno in drugo koleno 
naprej. Ko so ti vzorci osvojeni, se avtomatizirajo in so, dokler nanje ne vplivamo, spontana 
gibanja. Ko otrok razvije nekaj gibalnih vzorcev, jim organizira določen namen in funkcijo, 
hitrost in natančnost še nista pomembni. Za generalizacijo naučenega ni dovolj, da se gibalne 
vzorce nauči zgolj do obvladanja. Vzorci morajo biti uigrani v vseh mogočih različicah. Ravno 
osvojitev in pridobitev gibalnih vzorcev pa je osrednjega pomena za celoten motorični razvoj, 
saj so na njih grajene gibalne spretnosti (Kremžar in Petelin, 2001). 

2.3.2 Gibalne spretnosti 

Gibalne spretnosti so z učenjem oz. z vadbo pridobljeni gibalni obrazci, katerih izvedba temelji 
na posameznikovih sposobnostih in značilnostih (Pistotnik, 2017). Združujejo več gibalnih 
vzorcev ali pa s svojo kompleksnostjo predstavljajo nadgradnjo preprostih gibalnih vzorcev 
(Škof, 2016). Razlika med gibalnimi vzorci in spretnostmi je v natančnosti. Pri gibalnih vzorcih 
je poudarjeno gibanje, pri gibalnih spretnostih pa natančnost, sila in moč pa sta omejeni (Žvan 
in Škof, 2007). 

»Za razvoj novih gibalnih spretnosti je potrebna določena raven razvitosti otrokovega mišičja, 
živčnega in zaznavnega sistema, pomemben pa je tudi proces učenja.« (Videmšek in Pišot, 
2007, str. 38) 

Preden jih otrok obvlada, je potrebno veliko vaje in urjenja (Kremžar in Petelin, 2001). Učenje 
in izvajanje novih, vse zahtevnejših gibalnih spretnosti je v precejšnji meri pogojeno z ravnjo 
gibalnih sposobnosti. Višja kot je, uspešnejše bo učenje in izvajanje gibalnih spretnosti. Kadar 
je ta prenizka, zmanjšuje možnosti uspešnega učenja na gibalnem področju. Ne smemo pa 
pozabiti, da so pri učenju in izvajanju gibalnih spretnosti pomembne tudi druge sposobnosti in 
značilnosti posameznika (Videmšek in Pišot, 2007). Za spretno izvajanje je značilno lahkotno, 
gladko in tekoče gibanje (Kremžar in Petelin, 2001). 

2.3.3 Gibalne sposobnosti 

»Gibalne sposobnosti so naravne danosti človeka, ki so odvisne od delovanja različnih 
upravljavskih sistemov v telesu in se kažejo v zmožnosti izkoristka teh potencialov pri 
doseganju zastavljenih ciljev.« (Pistotnik, 2017, str. 15) 

So osnova gibanja, saj omogočajo človeku izvajanje gibalnih vzorcev in spretnosti (Škof, 2016) 
in od njih je odvisna učinkovitost posameznikovega delovanja (Kremžar in Petelin, 2001). 

Odstotek prirojenosti je glede na vsako gibalno sposobnost različen in ni natančno določen, so 
pa gibalne sposobnosti v določeni meri tudi pridobljene z vadbo in načinom življenja, kar 
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povzroča različno raven razvitosti. Gibalno učinkovitost ob določenem prispevku ostalih 
dimenzij (socialnih, čustvenih, spoznavnih) določajo: 

1. gibalne sposobnosti: moč, hitrost, koordinacija, gibljivost, ravnotežje in preciznost; 
2. funkcionalna sposobnost: vzdržljivost (Videmšek in Pišot, 2007). 

Pri otroku imajo pri realizaciji gibalnih nalog med gibalnimi sposobnostmi velik pomen 
predvsem koordinacija, moč in ravnotežje. Veliko večji prispevek kot pri odraslem pa imajo 
tudi druge dimenzije, torej socialne, čustvene, spoznavne (Videmšek in Pišot, 2007). 

2.3.3.1 Moč 

Moč je sposobnost učinkovitega izkoriščanja sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. V mišici 
se kemična energija pretvarja v mehansko in toplotno energijo, pri čemer pride do mišične 
kontrakcije, njen zunanji izraz je mišična sila. Človeška moč je produkt sile in hitrosti. 
Dejavniki, ki vplivajo na moč, so morfološki (dolžina telesnih segmentov, količina mišične 
mase, širina sklepov, podkožno mastno tkivo), funkcionalni (aktivnost gibalnih centrov, 
prevodnost živčnih poti, prepustnost sinaps, kakovost biokemičnih procesov, aktivacija 
motoričnih enot, intermuskularna koordinacija), psihološki (emocionalna afektna stanja, 
vedenjske značilnosti posameznika, motivacija, patološka psihična stanja) in biološki (spol, 
starost, prehranjenost). (Pistotnik, 2003). 

»Moč ima pri večini gibalnih dejavnosti veliko vlogo. Če otroci nimajo moči, razvite ustrezno 
njihovi stopnji, niso sposobni premagovati naporov pri izvajanju športnih aktivnosti. Posledica 
je prehitra utrujenost, kar povzroči, da postane otrok v igri bolj ali manj pasiven.« (Videmšek 
in Pišot, 2007, str. 76). 

Moč delimo na tri pojavne oblike, in sicer na eksplozivno moč, repetitivno moč in statično moč. 
Eksplozivna moč je sposobnost za maksimalni začetni pospešek telesa v prostoru (npr. start, 
skok, met). Repetitivna moč je sposobnost za dlje časa trajajočo dejavnost (npr. hoja, tek, 
poskoki). Ta poteka na osnovi izmeničnega krčenja in sproščanja mišic. Pri otrocih je razlika 
med eksplozivno in repetitivno močjo slabo izražena. Tretja oblika moči je statična moč, ki 
predstavlja sposobnost za dolgotrajno napenjanje mišic pri zadrževanju položaja pod 
obremenitvijo (npr. gimnastika). Prirojenost eksplozivne moči je sorazmerno visoka, zato jo 
lahko razvijamo le v manjši meri. Stopnja prirojenosti repetitivne in statične moči pa je nizka, 
zato lahko nanjo s primerno vadbo precej vplivamo. Pojavne oblike pa se lahko po topološkem 
kriteriju delijo tudi na moč rok, moč trupa in moč nog (Videmšek in Pišot, 2007). 

Vaje za moč morajo biti pri otrocih takšne, da se moč razvija simetrično, saj prihaja drugače do 
prevelike obremenitve trupa. Pri otrocih se vajam za statično moč izogibamo. Prav tako 
moramo pri vajah moči paziti, da ne pride do velikih obremenitev sklepov in hrbtenice, vmes 
je priporočeno izvajanje razteznih vaj (Videmšek in Pišot, 2007). 

2.3.3.2 Hitrost 

»Hitrost je sposobnost izvesti gibanje z največjo frekvenco ali v najkrajšem možnem času. 
Pomembna je predvsem pri premagovanju kratkih razdalj s cikličnim gibanjem (tek, plavanje, 
kolesarjenje ipd.) in v gibalnih nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo posameznega giba.« 
(Pistotnik, 2003, str. 108). 
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Od vseh gibalnih sposobnosti je hitrost v največji meri odvisna od dednih lastnosti. Dejavniki, 
ki vplivajo na izraz hitrosti, so: 

- fiziološki (povezani z aktivnostjo živčnega sistema: aktivnost gib. centrov, prevodnost 
živec in sinaps, delovanje centra za inverzno regulacijo gibanja, mišični tonus), 

- biološki (povezani s sestavo mišičnega tkiva: struktura mišičnih vlaken in energijske 
zaloge v mišici), 

- psihološki (na različne načine vplivajo na hitrost: motivacija, trema oz. strah), 
- morfološki (pri hitrem premikanju telesa) in 
- razvitost ostalih motoričnih sposobnosti (gibljivost, eksplozivna moč in koordinacija) 

(Pistotnik, 2003). 

Pri predšolskih otrocih jo razvijamo z elementarnimi igrami, v katere vključimo izvajanje starta 
(iz različnih položajev), ki ga nadaljujejo v sprinte, ritmične poskoke, teke po strmini, štafetne 
teke. Otroci tako spoznavajo različne tekalne igre in se poskusijo v prvih oblikah tekmovanja 
(Videmšek in Pišot, 2007). 

2.3.3.3 Koordinacija 

Koordinacija gibanja je sposobnost odgovorna za učinkovito oblikovanje in izvajanje 
sestavljenih gibalnih nalog. Osnovne značilnosti koordiniranega gibanja so pravilnost, 
pravočasnost, racionalnost, izvirnost in stabilnosti. Predvideva se, da je stopnja prirojenosti 
sorazmerno visoka (Videmšek in Pišot, 2007). 

Manifestacija koordinacije je odvisna od dejavnikov, ki so povezani z delovanjem živčnega 
sistema. Ti dejavniki so: sistem za sprejem in analizo informacij, center za gibalni spomin ter 
kortikalni in subkortikalni centri za oblikovanje gibanja (Pistotnik, 2003). 

Glede na način obdelave v CŽS razlikujemo šest pojavnih oblik: gibalna inteligentnost, 
sposobnost za ritme, sposobnost uskladitve gibanja spodnjih okončin, sposobnost gibalnega 
učenja, sposobnost izkoriščanja gibalnega spomina in sposobnost časovne uskladitve gibov 
(Videmšek in Pišot, 2007). 

Koordinacija se začne razvijati že v fetalnem obdobju, saj dobiva plod že takrat prve gibalne 
izkušnje. V največji meri pa lahko otroci dobijo te izkušnje do približno 6. leta starosti, in sicer 
z izvajanjem naravnih oblik gibanja in osnovnih elementov različnih športov, s premagovanjem 
različnih ovir, izvajanjem elementarnih iger, plesnih iger, z različnimi dejavnostmi v ritmu, z 
gibalnimi nalogami ob uporabi pripomočkov, z dejavnostmi z obema okončinama hkrati, z 
manipulativnimi dejavnostmi ipd. V predšolskem obdobju so otroci najbolj dojemljivi za 
sprejem raznovrstnih gibalnih informacij in njihovo združevanje v gibalne strukture na višji 
ravni (Videmšek in Pišot, 2007). 

V veliki meri je povezana z manifestacijo vseh drugih gibalnih sposobnosti, saj morajo biti te 
ustrezno razvite, da se lahko ta preko njih izrazi na višji ravni. Ima pomembno vlogo pri 
pojmovanju gibalnega prostora in posega tudi na razvoj spoznavnega, čustvenega in socialnega 
razvoja. Otrok, ki nima dobro razvite koordinacije, je nespreten, negotov, počasi pridobiva nove 
gibalne vzorce in nenehno išče našo pomoč. Pogosto potrebuje spodbudo, da izvaja sebi 
primerne gibalne naloge in da ne izgubi volje do športnih aktivnosti (Videmšek in Pišot, 2007). 
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2.3.3.4 Gibljivost 

Gibljivost je motorična sposobnost doseganja maksimalnih razponov gibov v sklepih ali 
sklepnih sistemih posameznika in predstavlja pomemben dejavnik optimalne telesne 
pripravljenosti posameznika. Odvisna je od anatomskih (oblika sklepov, sklepne vezi, sklepne 
ovojnice, dolžina mišic in koža), morfoloških (dolžinske mere skeleta, obsegi telesnih 
segmentov, premeri sklepov, podkožna tolšča), fizioloških (mišični tonus, mišična 
temperatura), bioloških (staranje, spol), psiholoških (emocionalno stanje) in zunanjih 
dejavnikov (temperatura okolja, obdobje dneva, prehrana) (Pistotnik, 2003). 

Ločimo statično in dinamično gibljivost. Pri statični gre za zadrževanje maksimalne amplitude 
giba in pri dinamični za doseganje maksimalne amplitude giba. Dinamična gibljivost je lahko 
pasivna (dosežena z zunanjimi vplivi) ali aktivna (z lastno muskulaturo, agonisti dosežemo 
maksimalno amplitudo antagonističnih mišičnih skupin). Pri otroku vedno razvijamo le 
dinamično aktivno gibljivost (Videmšek in Pišot, 2007). 

Stopnja prirojenosti je nizka. V večji meri jo lahko razvijamo in ohranjamo z vadbo ob uporabi 
balističnih, dinamičnih vaj in z raztezanjem ali statičnimi vajami. Normalno razviti predšolski 
otroci so zelo gibljivi, saj so pri njih telesne strukture zelo elastične in so zato sposobni velikih 
amplitud gibov. Pri predšolskih otrocih torej ni posebnih potreb za razvoj gibljivosti. Kljub 
temu je izvajanje gimnastičnih vaj za njih pomembno, saj se z njihovo pomočjo začno zavedati 
lastnega telesa in razvijajo predvsem sposobnosti koordinacije gibanja ter se učijo pravilnega 
poimenovanja in izvajanja ustreznih vaj. Od 7. leta starosti začne sposobnost gibljivosti 
postopoma upadati (Videmšek in Pišot, 2007). 

2.3.3.5 Ravnotežje 

»Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih (korektivnih, nadomestnih) 
gibov, ki so potrebni za vračanje telesa v ravnotežni položaj, kadar je le-ta porušen.« (Pistotnik, 
2003, str. 117) 

Delimo ga na: 

1. statično ravnotežje – ohranjanje ravnotežnega položaja v mirovanju ali gibanju, ko 
predhodno ni bil moten ravnotežni organ, 

2. dinamično ravnotežje – vzpostavljanje ravnotežnega položaja v mirovanju ali v gibanju, ko 
je bil predhodno moten ravnotežni organ (Videmšek in Pišot, 2004). 

Težišče človeka, ki je v stoji, zaradi sile gravitacije stalno niha. Da človek ohrani ravnotežni 
položaj, se morajo nenehno in hitro oblikovati ustrezni korektivni programi. Poleg centralnega 
ravnotežnega organa v srednjem ušesu in ravnotežnega centra v malih možganih so pri 
ohranjanju ravnotežja pomembni tudi čutilo vida, čutilo sluha, tetivni in mišični receptorji, 
receptorji v obsklepnih strukturah in taktilni receptorji v koži (Pistotnik, 2003). 

»Otroci dokončno razvijejo vestibularni aparat do 15. leta. Predšolski otroci imajo slabšo 
razvito sposobnost ravnotežja, ki zavira normalni razvoj gibalnih sposobnosti, zato jo moramo 
že pri mlajših otrocih razvijati.« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 74) 

V razvojnem smislu obstaja najprej težnja po obvladovanju statičnega in šele nato dinamičnega 
ravnotežja (Pišot in Planinšec, 2005). 
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Za razvijanje sposobnosti ravnotežja lahko uporabljamo gibalne naloge: hoja po črti, stoja na 
eni nogi, hoja po vrvi na tleh, skakanje po eni nogi, hoja po gredi, obračanje na gredi, nošenje 
bremen, stopanje na valj, smučanje, drsanje itd. (Videmšek in Pišot, 2007). 

2.3.3.6 Preciznost 

»Preciznost je sposobnost določitve ustrezne smeri in sile za usmeritev telesa ali predmeta proti 
želenemu cilju. Pomembna je pri dejavnostih, kjer je treba zadeti cilj (nogomet, košarka …) ali 
tam, kjer je potrebno gibanje izvesti natančno v določeni smeri (smučanje, padalstvo …). 
Preciznost je v pozitivni zvezi z drugimi osnovnimi gibalnimi sposobnostmi, predvsem 
koordinacijo gibanja, zato njihova višja raven omogoča doseganje boljših rezultatov tudi v 
preciznosti.« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 79). 

Njen natančni koeficient prirojenosti ni znan, saj so dejavniki, od katerih je odvisna, slabo 
poznani. Znano je le to, da osnovne informacije osrednjemu živčnemu sistemu posredujejo 
čutilo vida in kinestetična čutila (Pistotnik, 2003), nanjo pa zelo vpliva čustveno stanje človeka 
(Videmšek in Pišot, 2007). 

Otroci so precej nenatančni, saj niso v zelo kratkem času zmožni določiti cilja, smeri in 
intenzivnosti premikanja, oddaljenosti, velikosti, oblike, določiti tehnike, s katero bodo metali 
v cilj, uravnavati moči, s katero bodo metali itd. Zaradi omenjenega večini otrok hitro upade 
motivacija, ker ne dosežejo željenega cilja (Videmšek in Jovan, 2002). Da se počutijo uspešne, 
jim je potrebno ponuditi realno dosegljive cilje (Videmšek in Pišot, 2007). 

2.3.3.7 Vzdržljivost 

Vzdržljivost je funkcionalna sposobnost, ki v soodvisnosti delovanja dihalnega in srčno-žilnega 
sistema opredeljuje intenzivnost v izvajanju določene gibalne naloge (premagovanje 
določenega napora v moči, hitrosti, gibljivosti …) z nezmanjšano učinkovitostjo (Videmšek in 
Pišot, 2007). 

Posameznikovo telo se mora med telesnim naporom, ki traja dalj časa, bojevati proti utrujenosti 
in to stanje utrujenosti vzdržljivost zmanjšuje. Ločimo statično in dinamično vzdržljivost, ki je 
lahko: 

- splošna: ne glede na vsebino gibalne aktivnosti, 
- specifična: točno določena vsebina, 
- aerobna: ob hkratni dobavi potrebnega kisika, 
- anaerobna: deluje v kisikovem dolgu ter 
- glede na vključene mišične skupine: lokalna, regionalna ali globalna (Videmšek in 

Pišot, 2007). 

»Otroku vedno ponudimo vsebine, ki mu bodo omogočale razvoj dinamične, splošne, aerobne 
in globalne vzdržljivosti. » (Videmšek in Pišot, 2007, str. 80). 

2.3.4 Razvojni mejniki v gibalnem razvoju 

Gibalni razvoj poteka zaporedno in se nanaša na pridobitev in izpolnitev gibalnega vedenja 
(Kremžar in Petelin, 2001).  
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»Posameznik preide različne stopnje razvoja za dosego razvojnih mejnikov.« (Kremžar in 
Petelin, 2001, str. 35) 

Mejniki predstavljajo določena ključna vedenja, ki so pomembna za posamezno razvojno 
obdobje. Pojavljajo se v točno določenem zaporedju in služijo bolj ali manj natančnemu 
napredovanju otrokovega razvoja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

»Vsaka novo pridobljena spretnost otroku omogoča, da začne usvajati naslednjo. Pridobljene 
sposobnosti in spretnosti omogočajo otrokom vse bolj raznoliko in natančno gibanje ter vse 
večji nadzor nad njihovim okoljem. Gibalni razvoj pri večini otrok poteka v določenem 
zaporedju, v hitrosti njegovega razvoja pa se kažejo precejšnje individualne razlike. Gibalni 
razvoj ne pomeni le usvajanja posameznih ločenih gibov. Pridobljene gibalne spretnosti se 
namreč z razvojem postopno prilagajajo in združujejo v vse bolj celovite sisteme gibalnih 
dejavnosti, ki predstavljajo zapletenejše in učinkovitejše načine raziskovanja in nadzorovanja 
okolja. V razvoju grobih gibov dojenček npr. najprej usvoji posamezne gibe zgornjih in 
spodnjih okončin, nato pa te gibe združi v hojo; razvoj nadzora nad glavo in zgornjim delom 
trupa pa omogoča sedenje z oporo. Reorganiziranje preprostih gibov v bolj celovite in zahtevne 
se kaže tudi v razvoju drobnih gibov. Uspešno prijemanje oddaljenih predmetov, npr. seganje 
z roko in prijemanje z dlanmi in prsti, v nadaljnjem razvoju predstavlja del še bolj zapletenih 
dejavnosti, kot je npr. sestavljanje stolpa iz kock.« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009, str. 
172). 

V nadaljevanju predstavljamo glavne mejnike v gibalnem razvoju – starost – pri katerih 50 % 
in 90 % slovenskih otrok usvoji določeno gibalno sposobnost (Marjanovič Umek in Zupančič, 
2009): 

Tabela 1: Mejniki v gibalnem razvoju 

Gibalna sposobnost 50 % 90 % 
sedi brez opore 6 m 4 d 8 m 13 d 
stoji ob opori 7m 20 d 10 m 2 d 
pincetni prijem 9 m 3 d 13 m 24 d 
dobro hodi 12 m 21 d 15 m 7 d 
stolp iz dveh kock 13 m 25 d 17 m 8 d 
preriše krog 37 m 8 d 47 m 8 d 
poskakuje po eni nogi 42 m 10 d 55 m 9 d 
ujame vrženo žogo 50 m 1 d 73 m 17 d 

 

2.3.5 Pomen gibalnih dejavnosti v predšolskem obdobju 
 

Predšolsko obdobje je čas temeljnega gibalnega razvoja (Videmšek in Visinski, 2001), otroci 
pa naj bi do 8. leta obvladovali temeljne spretnosti, ki predstavljajo osnovo za nadaljnje uspešno 
funkcioniranje. Prehod iz predšolskega obdobja v osnovnošolsko izobraževanje zahteva namreč 
določen nivo spretnosti in spodobnosti, zato so za vsakega otroka primerno razvite gibalne 
spretnosti in sposobnosti ključne (Piek, Hands in Licari, 2012). 
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V predšolskem obdobju si mora otrok pridobiti čim pestrejšo in širšo paleto gibalnih izkušenj, 
ki so osnova kasnejšim gibalnim vzorcem. Zamujeno v najzgodnejšem razvojnem obdobju 
kasneje težko ali sploh ne moremo nadoknaditi (Zajec idr., 2010). 

Izkušenjsko bogato okolje s primerno količino in kakovostjo ponujenih izkušenj v posameznem 
(zgodnjem) razvojnem obdobju pomembno vpliva na razvoj nadaljnjih predispozicij. 
Pomembno je, da ne zamudimo najprimernejšega obdobja, ko je otrok najbolj dojemljiv za 
različne učinke, ki jih lahko dosežemo v procesu primerne, sistematične in redne gibalne 
aktivnosti. V tem izredno intenzivnem obdobju otrokovega dojemanja in spoznavanja sveta ima 
odločujočo vlogo tudi način dela, pristop in odnos, ki ga pri delu z otrokom uporabljamo (Pišot 
in Planinšec, 2005). 

Ker preskok v razvoju gibalnih sposobnosti pri otroku ni mogoč, je nujna postopnost izbire 
gibalnih nalog in zahtevnosti vsebin. Z usvajanjem znanj se pridobivajo in razvijajo tudi 
potrebne gibalne sposobnosti in obratno (Videmšek in Pišot, 2007). Pri učenju in poučevanju 
gibanja ne smemo dopuščati napak, saj se te utrdijo v možganskih strukturah, kasnejše 
odpravljanje napačno naučenega gibanja pa je zelo težko (Žvan in Škof, 2007). 

Da se različnim napakam izognemo, moramo pri poučevanju gibanja slediti osnovnim 
zakonitostim procesov gibalne kontrole in gibalnega učenja. Ti potekajo v treh fazah.  

1. faza: Verbalno-kognitivna faza 

Za izvajanje izbrane naloge v živčevju otroka ne obstajajo živčne mreže s podatki o izvedbi 
naloge. Gibanje otroka je zakrčeno, togo, izvedeno v nepravilnem tempu, nekoordinirano, s 
številnimi odvečnimi dejavnostmi (Škof in Škof, 2007). 

Učitelj otroka seznani z novo gibalno nalogo, jo razloži in demonstrira. Otrok si tako ustvari 
lastno predstavo o gibanju, ta je precej okorna s številnimi napakami. Poraba energije je pri tem 
velika, prisotnih je veliko odvečnih gibov, gibalni centri so pretirano vzburjeni. Posledično 
prihaja do hipertonizacije mišic, kar povzroča pošiljanje impulzov v napačne dele telesa. Otrok 
je na mentalni ravni zelo aktiven, saj izvaja gibe zavestno. Pomembno je, da v tej fazi učitelj 
zelo jasno in natančno opiše gibanje ter vadečemu zagotovi takojšno povratno informacijo 
(Videmšek in Pišot, 2007). 

2. faza: Asociativna faza 

Faza se začne, ko se učeči začno zavedati gibanja in ga »čutiti«. Do tega pride na osnovi dovolj 
velikega števila ponovitev naloge. Gibanje postaja vse bolj tekoče, konsistentno in vse bližje 
zahtevani nalogi. Napake se še pojavljajo, vendar manj pogosto (Škof in Škof, 2007). 

V tej fazi je pomembno, da naredi otrok čim več gibov ob stalnem nadzoru učitelja. Cilj 
diferenciacije je namreč utrditev pravilnih gibov in izbris odvečnih. Otrok usvoji grobo 
koordinacijo gibanja in jo lahko v olajšanih okoliščinah izvede brez napak. Na osnovi lastne 
regulacije in učiteljevih informacij prepoznava lastne napake. Učitelj mora otroka popravljati 
in motivirati ter poskuša zagotoviti napredek in vztrajanje pri ponavljanju (Videmšek in Pišot, 
2007). 

3. faza: Faza avtomatizacije 
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V fazi avtomatizacije postaja otrokovo gibanje zaradi povezovanja gibalnih faz med sabo vse 
bolj tekoče. Izvedba poteka podzavestno. Pri izvajanju gibanja je energija natančno odmerjena, 
gibanje je vse bolj racionalno. Otrok prepoznava in popravlja napake. Učitelj poskuša doseči 
stopnjo izvedbe, ki bo sproščena in izvedena brez potrebnega nadzora (Videmšek in Pišot, 
2007). 

 

3 GIBALNO OVIRANI OTROCI 
 

V otroški dobi lahko različne bolezni in poškodbe povzročijo okvaro živčevja. Kolikšne bodo 
posledice, je odvisno od vrste okvare, časa nastanka in uspešnosti zdravljenja. Ker je živčevje 
odgovorno za vodenje in usklajevanje vseh človekovih funkcij, so posledice okvare številne in 
navadno zapletene (Zupan in Damjan, 2000). 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je 17. 7. 2015 objavil Kriterij za opredelitev vrste in 
stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. V omenjenem dokumentu 
opredelijo gibalno ovirane otroke: 

 »Gibalno ovirani otroci oz. otroci z zmanjšanimi zmožnostmi gibanja imajo prirojene ali 
pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Posledično imajo 
težave pri vključevanju v dejavnosti in sodelovanju.« 

Glede na gibalno oviranost jih razdelijo na: 

A) Otroke z lažjo gibalno oviranostjo 

Otroci z lažjo gibalno oviranostjo so samostojni pri gibanju in neodvisni od pripomočkov za 
gibanje. Težave imajo lahko pri teku in daljši hoji po neravnem terenu ali pri gibanju v skupini. 
Izkazujejo lahko težave z ravnotežjem, koordinacijo gibanja, zaznavanjem in občutenjem 
dražljajev ter senzomotorično integracijo. Manj samostojni so pri opravilih, ki zahtevajo dobro 
razvitost fine motorike. Ne potrebujejo fizične pomoči, le posamezne prilagoditve programa ali 
pomoč pripomočkov. 

B) Otroke z zmerno gibalno oviranostjo 

Otroci z zmerno gibalno oviranostjo so samostojni pri gibanju znotraj zaprtih prostorov ali pri 
premagovanju krajših razdalj, vendar pa pri tem pogosto potrebujejo pripomočke za gibanje 
(posebni čevlji, ortoze, bergle …). Imajo težave pri gibanju na neravnem terenu in stopnicah, 
kjer potrebujejo pomoč. Pri srednjih in večjih razdaljah so jim v pomoč posebna prevozna 
sredstva (prilagojena kolesa, vozički) ali pomoč in nadzor druge osebe. Pomoč ali nadzor 
potrebujejo tudi pri zahtevnejših dnevnih opravilih, pri tem uporabljajo pripomočke ali 
prilagoditve. Lahko imajo zmerno zmanjšane spretnosti rok, motnje zaznavanja in občutenja 
dražljajev ter senzomotorične integracije, možne so tudi motnje kontrole sfinktrov. 

C) Otroke s težjo gibalno oviranostjo 

Otroci s težjo gibalno oviranostjo imajo zelo zmanjšane zmožnosti gibanja. Njihova hoja ni 
funkcionalna, na noge lahko le stopi ali s pomočjo pripomočkov (ortoze, hodulje) prehodi 
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kratko razdaljo. Večinoma se zunaj in znotraj ob nadzoru ali pomoči druge osebe gibljejo z 
vozičkom ali prilagojenim kolesom. Lahko imajo težjo motnjo orientacije, zaznavanja in 
občutenja dražljajev ter senzomotorične integracije. Imajo zmanjšano funkcionalnost rok, zato 
potrebujejo fizično pomoč spremljevalcev. Pri izvajanju dejavnosti potrebujejo prilagoditve 
izvedbe in prostora ter uporabo pripomočkov. Imajo pogoste težave pri obvladanju sfinktrov. 

D) Otroke s težko gibalno oviranostjo 

Otroci s težko gibalno oviranostjo imajo povsem zmanjšane zmožnosti gibanja in so zato 
popolnoma funkcionalno odvisni od drugih. Samostojno se lahko gibljejo samo z 
elektromotornim vozičkom. Pri vseh dnevnih opravilih so odvisni od fizične pomoči druge 
osebe, nekateri lahko pri osnovnih dnevnih opravilih nekoliko pomagajo. Gibi rok so 
funkcionalno zelo skromni. Sami se lahko hranijo le delno, nekateri potrebujejo pri hranjenju 
prilagoditve (sonda, gastrostoma). Lahko imajo zelo hude motnje zaznavanja in občutenja 
dražljajev, orientacije in senzomotorične integracije.  

 

4 MOTNJE MIŠIČNEGA TONUSA 
 

4.1  Mišični tonus 

Osnovna naloga skeletnih mišic je krčenje. Skeletne mišice so zgrajene iz mišičnih vlaken, 
vsako mišično vlakno pa obdaja vezivna ovojnica. Vlakna se združujejo v mišične snope, ki so 
ravno tako obdani z vezivnimi ovojnicami. Več mišičnih snopov tvori mišico. Njihova osnovna 
naloga je krčenje ali kontrakcija, s čimer mišice ustvarijo silo, ki omogoča gibanje, vzdrževanje 
telesne drže, stabilizacijo sklepov in tvorbo toplote (Marš, 2015). 

Ena izmed značilnosti skeletne mišice je mišični tonus (Marš, Pirkmajer in Grubič, 2015), ki 
predstavlja osnovno mišično napetost (Kremžar in Petelin, 2001). 

»Mišični tonus (napon) je upor, ki ga sproščena okončina daje pasivnim gibom. Ta upor je 
posledica viskozno-elastičnih lastnosti mišice, sklepnih ovojnic in vezi, pa tudi refleksnih 
mehanizmov, ki tonus uravnavajo. Sproščena mišica tudi na otip ni ohlapna, v njej tipljemo 
značilno elastično napetost, ki je posledica viskozno-elastičnih lastnosti mišice.« (Rugelj, 2014, 
str. 67). 

Mišični tonus omogoča ljudem, da kljub težnosti stojijo pokonci in se premikajo s pomočjo 
usklajenega delovanja določenih mišičnih vlaken, vreten in skupin. Odvisno od namena giba 
pri tem delujejo cela vretena mišic in tudi verige skupin (Pauli in Kisch, 1996). 

Tipičen mišični tonus je napet, vendar ne toliko, da postane posameznik tog in težko premika 
sklepe (Biel in Peske, 2005). 

Na mišični tonus vplivajo nevrološki dejavniki in dejavniki, ki niso nevrološkega izvora (Goo, 
Tucker in Johnston, 2018). 
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4.2  Vrste mišičnega tonusa 

Bodensteiner (2008) razdeli mišični tonus na dve vrsti, posturalni in fazni tonus. Posturalni 
tonus je odpor na pasivno gibanje aksialnih mišic (mišic vratu, hrbta, trupa itd.), pri čemer gre 
za nekaj časa trajajoč stisk mišic proti gravitaciji ter predstavlja odziv na nizko intenziven 
razteg. Fazni tonus je pasivni odpor na gibanje okončin, ki zahteva hiter stisk v odziv visoko 
intenzivnemu raztegu. Na primeru razloži, da lahko pride med obema vrstama tonusa do 
neskladja. Pri 3 do 4-mesečnem novorojenčku (prisotne poškodbe pri rojstvu) lahko sočasno 
opazimo slabo kontrolo glave in trupa (t. i. posturalna hipotonija) in hipertoničen fazni tonus v 
predelu okončin. 

 

4.3  Motnje mišičnega tonusa 

Moten oz. atipičen mišični tonus, ki je posledica različnih stanj, je eden izmed najpogostejših 
kliničnih značilnosti, opaženih pri otrocih z nevrološkimi okvarami. Prisoten je pri 5–8 % 
splošne populacija (Goo, Tucker in Johnston, 2018). 

Motnje mišičnega tonusa so (Keršič, 1996, str. 6): 

- hipertonija; mišice so preveč napete, posledica je zakrčenost, 
- hipotonija; mišice so premalo napete, posledica je ohlapnost, 
- distonija; napetost niha med zakrčenostjo in normalno napetostjo, 
- rigidnost; stalna togost sklepa, 
- spazem; nehotena in včasih boleča napetost mišice, 
- tremor; ritmično, nenadzorovano, ponavljajoče se premikanje delov telesa. 

Vsem otrokom z motnjami mišičnega tonusa je skupno, da jim te motnje povzročajo razvojne 
in učne težave, če jih pravočasno ne opazimo. Cilj obravnav je normalizacija mišičnega tonusa. 
Hitri in krepki gibi napetost krepijo, počasni, previdni in zavedni pa jo znižujejo. Celostna 
obravnava mora upoštevati vse čutilne sisteme, ki vplivajo na napetost mišičja. Opaženo 
zaostajanje v razvoju je potrebno odpraviti z namenskimi vajami in urjenjem (Pauli in Kisch, 
1996). 

 

5 HIPOTONIJA 
 

5.1  Definicija hipotonije 

Hipotonija imenujemo stanje, ko je tonus mišic prenizek (Pauli in Kisch, 1996). Amirsalari, 
Kavehmanesh, Matinzadeh, Afsharpayman, Torkaman in Javadipour (2008) jo definirajo kot 
zmanjšano odpornost na pasivno gibanje. Gre za zmanjšan posturalni mišični tonus z ali brez 
sprememb v faznem tonusu. Kadar je posturalni tonus nižji, trup in okončine težko delujejo 
proti gravitaciji in otrok se zdi hipoton oz. »mlahav« (Chan in Darras, 2008). 
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»Pri otroku z nižjim mišičnim tonusom se mišice pri odzivu na dražljaje krčijo zelo počasi in 
ne morejo ostati skrčene toliko časa kot pri drugih otrocih.« (Ward Platt, 2010, str. 184) 

Pomankanje podpornega mišičnega tonusa ob povečani gibljivosti sklepov od otroka zahteva 
več aktivnega truda pri začenjanju in ohranjanju gibalnega vzorca (Maree, 2013), kar 
neposredno vpliva na njegove zmožnosti delovanja (Kid Sense Child Development, 2017). 

 

5.2  Vzroki hipotonije 

Hipotonija je klinična manifestacija številnih motenj, ki vplivajo na delovanje CŽS in/ali PŽS 
(Bay, 2016). Lahko gre torej za okvare na motorični enoti (motorični nevron, akson, živčno-
mišični stik ali mišica) ali pa na sistemu, ki nadzoruje delovanje teh motoričnih enot. P. Durjava 
Lajevec in Ž. Kalar (2016) zapišeta, da je v večini primerov podedovana, lahko pa je 
povzročena s strani različnih dejavnikov (npr. nedonošenost, visoka količina bilirubina itd.). 

Glede na lokacijo motnje ločimo centralno in periferno hipotonijo (Seyed Shahabi idr., 2017). 
Nekateri avtorji (Bodensteiner, 2008) imenujejo periferno hipotonijo tudi hipotonija motorične 
enote. Če je pri otroku prisoten nizek mišični tonus brez znanih vzrokov, hipotonijo 
poimenujemo benigna kongenitalna hipotonija oz. idiopatska hipotonija (Strubhar, Meranda in 
Morgan, 2007). 

Pri centralni hipotoniji gre za nepravilnosti v delovanju možganov ali možganskega debla 
(Bodensteiner, 2008), kar je lahko posledica kromosomskih okvar (npr. Prader-Willi sindrom, 
Angelmanov sindrom, Downov sindrom), malformacij možganov, poškodb možganov (npr. 
hidrocefalus, travme), presnovnih obolenj ali okvar hrbtenjače (npr. tumor, travma) (Grates, 
2018). Okvare PŽS, katerih posledica je hipotonija, so lahko npr. spinalna mišična atrofija, 
otroška paraliza in periferne nevropatije. Hipotonija kot posledica okvare živčno-mišičnega 
stika se pojavi pri miasteničnem sindromu (miastenia gravis) in botulizmu, kot posledica okvar 
mišic pa pri presnovni miopatiji, prirojeni miopatiji in mišični distrofiji (PDTa, 2018). 
Hipotonija je lahko tudi posledica slabše delujočega vestibularnega sistema. Otroci, pri katerih 
se hipotonija pojavi zaradi omenjenih razlogov, to po navadi prerastejo (Grates, 2018). 
Pogostejša je centralna hipotonija, saj je vzrok v centralni okvari prisoten pri 60–80 % otrok 
(Prasad in Prasad, 2011). 

 

5.3  Prepoznavanje hipotonije 

Hipotonijo se prepoznava v obdobju od rojstva do drugega leta starosti (Prasad in Prasad, 2011). 
Kadar je nižji mišični tonus zelo izrazit, ga opazijo že v porodnišnici. V takšnem primeru 
dojenčka takoj napotijo do razvojnega pediatra, ki oceni resnost stanja. Če pediatri v 
porodnišnici tega ne zaznajo, je na vrsti osebni pediater, ki lahko otroka napoti v razvojno 
ambulanto (Kaj je hipotonija in kako ukrepati, 2019). Tudi Prasad in Prasad (2011) zapišeta, da 
je pri nekaterih hipotonija očitna že takoj ob rojstvu, pri drugih pa jo zaznajo šele, ko otrok ne 
dosega predvidenih razvojnih mejnikov. 

Neubauer v poglavju Diagnostika in vodenje otroka z nevrološko okvaro (Zupan in Damjan, 
2000) zapiše, da poteka odkrivanje razvojne nezmožnosti v tristopenjskem procesu, ki vključuje 
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anamnezo (družinsko, razvojne mejnike in bolezensko), klinični pregled (somatski) in 
nevrološko-razvojni pregled ali nevrološki pregled in enega od razvojnih presajalnih testov. Pri 
tem se raziskovalec sprotno odloča, kaj bo pregledal, kar je odvisno od otrokove starosti oz. 
njegove razvojne stopnje. Ugotovitve pregleda nato strni v naslednje točke: motorični razvojni 
mejniki, klasični nevrološki pregled z oceno tonusa, moči, kitnih refleksov in koordinacije, 
ocena primitivnih refleksov in položajnih reakcij, spremenljivost razvojno-nevrološkega in 
funkcijskega statusa s starostjo (statična ali napredujoča bolezen) in drugi dokazi za obstoj 
nevrološke disfunkcije. 

Ko s pregledom ugotovijo, ali je otrok hipoton, poskušajo lokalizirati izhodišča vzrokov znotraj 
živčnega sistema, torej ali gre za centralne ali periferne vzroke, pri čemer mora zdravnik dobro 
poznati delovanje tonusa in specifična stanja, ki so značilna za vsak tip hipotonije 
(Bodensteiner, 2008).  

Po ugotovitvi vzroka nadaljujejo z iskanjem specifične etiologije ter učinkovite terapevtske 
ukrepe (Osrednikar, 2016). Če je stanje resno, je treba čim prej začeti z razvojnonevrološko 
obravnavo pri nevrofizioterapevtu. Nevrofizioterapija ima boljši in večji učinek, če starši z 
otrokom pravilno ravnajo, zato nevrofizioterapevt staršem pokaže pravilen handling. (Kaj je 
hipotonija in kako ukrepati, 2019). 

5.3.1 Razlike glede na vzrok nastanka 

Pri hipotonih otrocih prepoznavamo razlike, ki so v pomoč pri lokalizaciji vzroka nastanka. V 
nadaljevanju primerjamo pojavne razlike med centralno in periferno hipotonijo (povzeto po 
PDTa, 2018 in Bay, 2016) 

Tabela 2: Razlike med centralno in periferno hipotonijo 

 CENTRALNA HIPOTONIJA PERIFERNA HIPOTONIJA 
mišična moč nekaj ali zadosti malo ali nič 
refleksi ohranjeni odsotni 
gibanje proti gravitaciji prisotno odsotno 
položajne reakcije počasne odsotne 
prisotnost primanjkljajev gibalni in kognitivni gibalni 
drugo mešan tonus v rokah (stiskanje 

pesti), dismorfične poteze, 
malformacije organov, 
zmanjšana vzdržljivost, težave 
s koordinacijo, možna 
vedenjska odstopanja, 
nistagmus, strabizem 

naraščanje in upadanje 
šibkosti, fascikulacija mišic, 
možne sklepne kontrakture, 
težave s hranjenjem in 
dihanjem, povešenost vek 

Pri otrocih z idiopatsko hipotonijo zaznavajo vztrajne koordinacijske težave. Značilno za njih 
je, da imajo dobro mišično moč in dobro ohranjene reflekse na razteg (Grates, 2018). Tonus se 
v nekaj letih popravi, lahko pa ostanejo blagi primanjkljaji (Strubhar, Meranda in Morgan, 
2007). 

Ostali klinični znaki variirajo glede na diagnozo vsakega posameznega pacienta (Bay, 2016). 
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V nadaljevanju magistrskega dela predstavljamo številne posledice, ki jih lahko opazimo pri 
otrocih s hipotonijo, so pa odvisne od stopnje prizadetosti in se razlikujejo glede na vsakega 
posameznika. 

5.3.2 Prepoznavni znaki hipotonije 
 

5.3.2.1 Znaki hipotonije pri starosti od 0 do 2 let 

P. Dawson (2009) našteva najpogostejše znake, ki se pojavijo pri otrocih s hipotonijo pri starosti 
od 0 do 2 let: 

- mlahavo telo, 
- prisoten šibek jok,  
- prekomerno spanje, 
- respiratorne težave, 
- slinjenje, 
- težave pri sesanju in s požiranjem, 
- pasivnost pri telesni dejavnosti, 
- slaba kontrola glave, 
- slabše vzravnalne in ravnotežne reakcije drže, 
- izogibanje preživljanju časa na trebuhu, 
- prekomerno gibljivi sklepi, 
- »žabji« položaj oz. sedenje na W-način. 

5.3.2.2 Znaki hipotonije pri starosti od 2 do 9 let 

Najpogostejši znaki, ki so posledica hipotonije pri otrocih, starih od 2 do 9 let, so: 

- slinjenje, 
- ploska stopala, 
- slaba drža, 
- nerodnost in težave pri upravljanju z orodjem, opremo …, 
- težave z ravnotežjem, 
- težave pri vzdrževanju pokončne drže, 
- podpiranje glave z rokami, 
- iskanje opore oz. naslanjanje na objekte pri pokončnem stanju, 
- težave pri motoričnem načrtovanju in usklajevanju gibov telesa pri dejavnostih (npr. 

pisanja), 
- za dokončanje nalog potrebujejo veliko časa, 
- izogibanje športu in gibalnim nalogam, raje imajo bolj pasivne dejavnosti (npr. gledanje 

televizije, igranje računalniških igric …), 
- hitra utrujenost, lahko so letargični,  
- težave pri govoru, 
- težave s koordinacijo, 
- težave s sluhom (Dawson, 2009). 

E. Maree (2013) našteva sekundarne posledice hipotonije: 

- akademske težave,  
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- težave s koncentracijo pri šolskem delu in sledenju navodilom,  
- nezmožnost dokončanja nalog oz. zahtev,  
- socialno-emocionalne težave, 
- slaba samopodoba. 

5.3.2.3 Telesne značilnosti otrok s hipotonijo 

E. Maree (2013) našteva telesne značilnosti, ki jih lahko opazimo pri otrocih s hipotonijo: 

- okrogla ramena in štrleče lopatice, 
- izbočen trebuh, 
- ukrivljena hrbtenica z naprej nagnjeno medenico, 
- nenavadno prožna kolena in komolci, 
- ploska stopala in navznoter obrnjeni gležnji, 
- nagnjenost brade naprej s težavami pri ohranjanju zaprtih ust, 
- nihanje očesnega stika, 
- plitko dihanje z odprtimi usti, 
- zmanjšana sposobnost ohranjanja položaja telesa, 
- stojijo bolj razkoračeno, 
- pri ohranjanju pokončne drže iščejo oporo. 

 

5.4  Vpliv hipotonije na gibanje dojenčka in njegov razvoj 

Na gibalni razvoj dojenčka v veliki meri vpliva tonus mišic trupa. Dojenček se lahko na 
zmanjšan tonus v trupu odzove na različne načine. P. Durjava Lajevec in Ž. Kalar (2016) 
omenjata in opisujeta tri: 

1. Dojenček je v celoti ohlapen, s slabo kontrolo glave, rok in nog. Za njih je značilno, da se 
začnejo kasneje obračati. S težavo pasejo kravice v visoki opori in se nekoliko kasneje 
usedejo, skobacajo in shodijo. Ta skupina dojenčkov ni tako ogrožena, kar se tiče zaporedja 
gibalnih faz, v kolikor je zagotovljena ravna podlaga. Če se takšnega dojenčka prehitro 
poseda, se mu vzame 2–3 mesece za učenje odriva in krepitev globokih mišic trupa.  
 

2. Dojenček zmanjšan tonus v trupu kompenzira s hipertonusom ramenskega in medeničnega 
obroča. V takšnem primeru bodo zategovali roke ali noge ali vse okončine, trup pa bo še 
vedno ohlapen. Takšni dojenčki različno sledijo gibalnim fazam. Nekateri jim sledijo 
normalno, a z zaostankom, drugi začno vstajati, še preden se usedejo. Za njih so značilne 
izrazito slabe prestrezne reakcije, ki se opazijo tudi v predšolskem obdobju. Kvaliteta 
grobomotoričnih gibov je odvisna od pravilnega gibalnega razvoja v prvem letu življenja. 
 

3. Dojenček z zmanjšanim tonusom je v trupu napet. Ta skupina otrok bo v svojem razvoju 
hitela in je zato najbolj rizična pri pravilnem sosledju gibalnih faz. Dojenček bo, če prehitro 
dobi priložnost za sedenje, preskočil fazo kobacanja. Otrok hitro shodi, kvaliteta gibanja pa 
je slaba. Pri hoji lahko večkrat pade, težje se uči gibalnih vaj. 

Vsem trem skupinam dojenčkov s hipotonijo je torej skupno to, da si faze gibalnega razvoja ne 
bodo sledile tako, kot bi si želeli, ali pa bodo časovno daljše. Vsi otroci s hipotonijo bodo 
shodili, če le ni CŽS preveč poškodovan (Durjava Lajevec in Kalar, 2016). 
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5.5  Značilnosti otrok s hipotonijo 
 

5.5.1 Mišice otrok s hipotonijo 

Otrok s hipotonijo se zdi ohlapen in mlahav, mišice se zdijo mehke in počasne (Maree, 2013). 

P. Dawson (2009) pravi, da nizek mišični tonus vpliva na mišice celotnega telesa. Pri 
novorojenčku je lahko zaradi hipotonije njegov jok šibak. Zaradi pomanjkanja vzdržljivosti bo 
mama dojemala otroka kot »zaspančka«, ki rad veliko spi. Zaradi nižjega tonusa diafragme 
lahko otrok težje diha. Pojavijo se lahko dodatne okužbe dihal zaradi nastanka sluzi, ki ga otrok 
ne zmore ustrezno in učinkovito izkašljati.  

Otroci imajo lahko težave z motoriko govoril, in sicer težave pri hranjenju (sesanje in 
požiranje), pogosto se slinijo, lahko imajo težave pri govoru (Bay, 2016). 

Pri obravnavi hipotonije in mišične šibkosti je nujno, da pojma najprej med sabo razlikujemo. 
Pri šibkosti gre za nezmožnost mišice, da proizvede zadostno napetost v mišici za nadzor drže 
in aktivno gibanje, medtem ko hipotonija izhaja iz mišice same in zaposlovanja motornih enot 
ter časa njihove aktivacije (PDTa, 2018). 

Mišično šibkost lahko zaznamo predvsem pri otrocih s periferno hipotonijo, medtem ko je pri 
otrocih s centralno hipotonijo ta boljša (Bodensteiner, 2008), imajo pa težave z vzdržljivostjo 
(PDTa, 2018). Otroci z Downovim sindromom imajo torej hipotonijo in primerno mišično moč 
(Mohammed, 2007). Otroci z idiopatsko hipotonijo imajo ustrezno mišično moč (Grates, 2018). 

Nimajo pa vsi avtorji popolnoma enakega mnenja o povezavi hipotonije s šibkostjo mišic. K. 
Martin idr. (2005) povzemajo, da se v literaturi pogosto navaja, da sta hipotonija in 
generalizirana mišična šibkost povezani. Vendar pa ta povezava ni univerzalno sprejeta. Prasad 
in Prasad (2003) zapišeta, da je pri otrocih s periferno hipotonijo šibkost mišic vedno prisotna, 
pri otrocih s centralno hipotonijo pa lahko zaznavamo aksialno šibkost. 

5.5.2 Prisotnost hipertonusa 

Kompenzacija nizkega mišičnega tonusa je lahko, da ima otrok napeto telo (Maree, 2013).  

Pri otrocih s hipotonijo je stabilnost trupa slabša oz. ni prisotna. Ker to potrebujejo, jo začnejo 
graditi na napačnih mestih, in sicer tam, kjer za to potrebujejo manj usklajevanja. Ohranjanje 
stabilnosti v trupu zahteva usklajeno mišično aktivnost sprednjih, zadnjih in preostalih mišic 
trupa, česar pa hipotoni otroci niso zmožni. Posledično jim je lažje, da mišice preveč ali premalo 
aktivirajo. Za občutek stabilnosti po navadi preveč aktivirajo mišice ramenskega obroča in 
zadnje strani telesa, kar pripelje do pretiranega iztegovanja. Pomanjkanje stabilnosti v trupu 
nadomestijo s pretirano aktivacijo mišic distalnih delov telesa, kar se kaže kot povečan tonus v 
nogah, rokah, ramenskem obroču … (Kaj je hipotonija in kako ukrepati, 2019). 

Hipotoni otroci lahko delujejo hipertonično pri različnih dejavnostih. Ker imajo težave pri 
tankočutnem določanju prijema, ustvarjajo več napetosti, kot je za nalogo potrebno. Pri 
psihomotoričnih obravnavah lahko opazimo napetost celega telesa. Na primer, ko želi 
hipotoničen otrok seskočiti s klopi, je ves trd, lahko drgeta, zamahuje z rokami in težko se 
odloči za odriv, kar pomeni, se odlepiti od klopi in se spustiti na tla. Ali pri guganju na krogih, 
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ko bi moralo biti telo, medtem ko z rokami trdno drži kroge, sproščeno. Spremembe tonusa so 
zelo pogoste tudi pri držanju in vodenju pisala. Otrok naj bi imel, medtem ko trdno drži pisalo, 
zapestje sproščeno. Ker je za hipotonične otroke ravno to občuteno uravnavanje zahtevno, je 
včasih pritisk na podlago prešibek ali pa premočan. Pogosto pišejo tresoče, manj pritiskajo in 
imajo težave v omejenem prostoru, ali pa barvajo z veliko krčevitostjo in močnimi pritiski. 
Posledično se hitro utrudijo in občutijo bolečine, zaradi česar se pritožujejo in prenehajo. Ker 
so odvisni od razpoloženja, se to izkazuje tudi v napeti telesni drži in mimiki obraza (Kremžar 
in Petelin, 2001). 

5.5.3 Čezmerna gibljivost 

Otroci s hipotonijo imajo običajno čezmerno premične in fleksibilne sklepe (Martin idr., 2005). 
Pri opiranju lahko prste upognejo v sklepu malodane na nasprotno stran. S tako izkrivljenimi 
dlanmi se kot malčki tudi plazijo. Ko stojijo, se jim kolena pomikajo nazaj. Upognjeni, zviti ali 
ploski podplati so pogost pojav (Pauli in Kisch, 1996). Čezmerno premične sklepe je pri otroku, 
mlajšem od 3 do 4 mesecev, težko prepoznati, saj so takrat mišice v stanju blage napetosti 
(Maree, 2013). Zaradi nižjega tonusa mišic, ki sklepom ne nudi dovolj podpore, so pogosti 
izpahi (Liddle in Yorke, 2004). 

5.5.4 Drža 

Posameznik je odvisen od vzdrževanja pokončne drže pri sedenju, stanju in hoji, da lahko izvaja 
bolj zahtevne in spretne gibe z rokami brez večje utrujenosti. Funkcionalni tonus telesu pomaga 
vzdrževati pokončno držo, da se lahko medtem posameznik osredotoči na zahtevnejše 
dejavnosti, npr. branje in pisanje ali pa samostojno hranjenje in oblačenje (Maree, 2013).  

Otroci s hipotonijo imajo zmanjšano mišično moč in vzdržljivost posturalnih mišic ter zmanjšan 
tonus v predelu trupa in okončin (PDTb, 2018). Prisotno je nezadostno krčenje za stabilizacijo 
sklepov (Martin idr., 2005), katere posledica je povečana gibljivost sklepov in ohlapnost vezi. 
Slabše imajo razvito statično ravnotežje (slabše delujoči vestibularni, vidni in stomatosenzorni 
sistem), slabšo propriocepcijo in taktilno zaznavanje v podplatih. Zaradi naštetega imajo težave 
z ohranjanjem drže pri stanju in sedenju (PDTb, 2018). Ves čas morajo stiskati in sproščati 
mišice, da lahko stabilizirajo okončine in telo. Izziv jim predstavljata predvsem sedenje in 
stanje med izvajanjem drugih dejavnosti. Posledično pogosto izgledajo šibki (Maree, 2013). 
Hipotonija vpliva na proces učenja, saj otrok s tem, ko mora konstantno nadzirati svojo držo, 
porablja energijo in se hitreje utrudi (Schoeman, 2012).  

Zaradi nižjega mišičnega tonusa pogosto prevzemajo nenavadne položaje stanja in gibanja, ki 
so za njih enostavnejši. Zato obstajajo pri njih večja tveganja za različne poškodbe (Liddle in 
Yorke, 2004) in bolečine (Goo, Tucker in Johnston, 2018). Ker težko dalj časa pravilno sedijo, 
se pogosto naslanjajo na mizo ali pa si podpirajo glavo z rokami (Schoeman, 2012). Na tleh 
pogosto sedijo v t. i. žabjem položaju oz. sedenju na W-način, ki jim daje stabilnosti. S tem, ko 
otrok razširi položaj nog, težo enakomerno porazdeli na zadnjico, noge, kolena, gležnje in 
podplate, kar ga dodatno stabilizira pri igri. Ta položaj sedenja ni primeren, saj onemogoča 
nadaljnje razvijanje ravnotežja, ravnovesja in kontrole drže (Meree, 2013).  Poleg tega se lahko 
ob takem sedenju deformirata stegnenica in golenica, kar se kasneje v življenju kaže kot obraba 
ali deformacija sklepov in bolečine v predelu nog. Takšen način sedenja onemogoča gibanje 
medenice, posledično ne aktivira zasukov in ne prehaja preko srednje linije telesa, kar vpliva 
na razvoj lateralizacije (Vetrnik, 2016). Posledica truda, da bi ohranili telo v pravilnem 
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pokončnem položaju, se lahko kaže tudi kot znak hiperaktivnosti – otrok se ziba, guga in je 
nemiren (Ayres, 2005). 

5.5.5 Sodelovanje 

Otroci s hipotonijo zgodaj dojamejo, da je gibanje za njih naporno ali celo nevarno. Zato 
postanejo boječi in pretirano previdni in se mu v glavnem izogibajo. Izogibanje in zaradi slabih 
izkušenj pomanjkljiva pripravljenost za napore skrivata nevarnost, da bodo otroci zaostali v 
motoričnem in celostnem razvoju, vsakdanjih opravil se bodo težje naučili. Če motnja tonusa 
ni pravočasno odkrita, takim otrokom po krivici očitamo, da niso podjetni ali da so leni. Njihovo 
ravnanje je naravna posledica negativnih izkušenj, ki so jih pridobili o sebi in svojem okolju 
(Pauli in Kisch, 1996).  

Ker je njihova motivacija za gibanje slabša, potrebujejo pogosto spodbude drugih (PDTb, 
2018). Zaradi zmanjšane moči in vzdržljivosti pri vseh dejavnostih težje vztrajajo dalj časa. 
Naloge in zahteve zato pogosto težko dokončajo (Kid Sense Child Development, 2017).  

5.5.6 Zaostanki v gibalnem razvoju 

Posledice nižjega mišičnega tonusa se lahko pri odraščajočem otroku kažejo v počasnejšem 
doseganju mejnikov na gibalnem področju. Zaostanki so lahko majhni ali veliki, kažejo se tako 
na področju grobe kot tudi fine motorike (Bay, 2016).  

K. Martin idr. (2005) poročajo, da so pri otrocih, ki ob rojstvu niso kazali znakov hipotonije, 
zaznali njeno prisotnost prav zaradi motoričnih zaostankov. 

Otroci s hipotonijo bodo potrebovali več časa, da bodo usvojili določena gibanja (npr. držanje 
glave po konci, obračanje na bok, sedenje brez opore, hoja, tek, skakanje ipd.), je pa seveda 
zaostanek povezan s stopnjo hipotonije in drugimi primanjkljaji. Večina jih z ustrezno 
obravnavo napreduje (Bagher, 2009) in, kot zapiše B. Vetrnik (2016), celo ujame vrstnike. 
Občasno kakšen razvojni korak preskoči, kar ima lahko negativne posledice na nadaljnje 
razvojne korake (Liddle in Yorke, 2004). 

Glavni problem pri otroku s hipotonijo ni samo kasnejše napredovanje v gibalnem razvoju, 
ampak njegova kakovost. Ni namreč pomembno samo, da se otrok začne obračati, sedeti, 
kobacati po vseh štirih, vstajati, hoditi itd., predvsem je ključno to, s kakšno kakovostjo to 
naredi. Kobacanje po vseh štirih je lahko tudi nekakovostno, kljub temu da se otrok premika. 
Kakovost gibanja vpliva na nadaljnji razvoj ter na vzorce gibanja in drže, ki jih uporabljamo 
vse življenje. Če so torej ti vzorci nekakovostni, se lahko kasneje v otroških, najstniških letih 
pojavijo težave s hrbtenico (skolioze, kifoze, bolečine v križu …), bolečine v kolenih, glavoboli 
… Številna leta nepravilnih vzorcev gibanja in drže pustijo posledice tudi v odrasli dobi. Pride 
lahko do raznih obrab kolkov, kolen, nepravilnih obremenitev, težav s hrbtenico … (Kaj je 
hipotonija in kako ukrepati, 2019). 

5.5.7 Težave grobe motorike 

Na področju motorike imajo otroci izrazite težave z obdelavo senzoričnih informacij, 
ravnotežjem, koordinacijo in motoričnim načrtovanjem (Udwadia-Hegde in Kulkarni, 2015). 
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Zaradi znižane napetosti mišičevja ima skoraj 70 % vseh otrok s hipotonijo težave z 
vzdrževanjem ravnotežja. Če izgubijo ravnotežje, njihovi izravnalni gibi niso zadostno 
prilagojeni, se pravi, da je njihov odziv prepozen ali prešibek. Pogosto se bojijo naglih gibov. 
Velike preglavice jim povzročajo igre z žogo in druge igre, ki zahtevajo nagel odziv (Pauli in 
Kisch, 1996). 

Hoja otrok s hipotonijo je običajno neokretna. Njihov tek je okoren in počasen. Njihovo gibanje 
pogosto ni tekoče. Pri vzpenjanju po stopnicah opazimo, da se s hudim naporom potiskajo 
navzgor. Otroci ne zmorejo dalj časa ohranjati zbrane moči. Za kratek čas jo sicer zberejo, da 
se povzpnejo po stopnicah, dlje pa tega ne zmorejo. Za otroke s hipotonijo je značilno, da še pri 
petih ali šestih letih hodijo po stopnicah s t. i. otroškim korakom (Pauli in Kisch, 1996). Nekateri 
otroci imajo hujšo obliko hipotonije in potrebujejo pri hoji pomoč hodulj ali vozičkov ali drugih 
pripomočkov (Bagher, 2009). 

Ne znajo tiho in prožno stopati, le s težavo skačejo na eni nogi. Doskok je neelastičen, okreten 
in hrupen ali pa se sesedejo. Če hočejo počepniti, se to ne zgodi harmonično, ampak kar 
štrbunknejo na tla, saj ne zmorejo ohranjati zbrane moči (Pauli in Kisch, 1996). 

Težave pri stoji na eni nogi, vstajanju in skakanju imajo zaradi: 

- zmanjšane moči mišic trupa in slabše stabilnosti medenice, 
- zmanjšane moči v okončinah, 
- prevelike gibljivosti sklepov in ohlapnosti vezi, 
- težav z navzkrižnim gibanjem preko svoje osi, 
- slabših sposobnosti motoričnega načrtovanja in koordinacije, 
- težav pri prenašanju teže, 
- slabše vzdržljivosti, 
- težav s procesiranjem vestibularnih, vidnih in stomatosenzornih dražljajev, 
- slabo razvite propriocepcije, 
- slabšega sprejemanja taktilnih dražljajev preko podplatov (PDTb, 2018). 

Težave imajo tudi pri kotaljenju. Otrok s hipotonijo ima zmanjšano moč trupa z dvignjenim 
prsnim košem in zmanjšano aktivacijo poševnih trebušnih mišic. Posledično ima težave z 
navzkrižnim gibanjem in rotacijami. Zmanjšana moč bočnih mišic vpliva na njegovo 
zmogljivost pri obračanju s trebuha na hrbet in obratno. Otroci imajo slabšo moč v mišicah 
zgornjih okončin, zato se težje odrinejo z rokami od podlage. Za otroke s hipotonijo je značilno, 
da kot dojenčki ne radi preživljajo čas na trebuhu. Težave se kažejo v motenem motoričnem 
načrtovanju in koordinaciji gibov, na težave pri kotaljenju vplivajo tudi slabo razvite zmožnosti 
vizualnega sledenja (PDTb, 2018). 

5.5.8 Težave fine motorike 

Otroci s hipotonijo imajo pomanjkljivo razvite spretnosti fine motorike (Liddle in Yorke, 2004). 
Nizek mišični tonus lahko vpliva na stabilnost ramen in s tem na moč zgornjega dela telesa, rok 
in dlani (Schoeman, 2012). Ker so finomotorična opravila za njih težavna, saj zahtevajo 
natančno usmerjeno mišično napetost, se jim pogosto izmikajo (Pauli in Kisch, 1996). Težave 
imajo s pravilnim prijemom pisal, posledično so njihovi izdelki manj urejeni in nečitljivi, 
naloge pisanja izvajajo počasneje (Schoeman, 2012). Pomagajo si s sredincem in včasih celo s 
prstancem. Da bi dosegli potrebno mišično napetost, dvignejo zapestje od podlage. Iz ramena 
in nadlakti morajo iztisniti precej pritiska, da bi lahko narisali opazno črto. Ravno zato imajo 
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taki otroci radi flomastre. Ob opisanem položaju roke pa je za hipotoničnega otroka nemogoče, 
da bi se naučil pisati tekoče in s prav usmerjenim pritiskom. Posledice so krči, bolečine v 
ramenih, v nadlakti in tilniku ter hitra utrujenost roke, grda pisava in počasno pisanje. Čeprav 
si prizadevajo, so njihovi uspehi precej klavrni. To jih spravlja v slabo voljo in duši 
pripravljenost, da bi pisali (Pauli in Kisch, 1996). 

 

6 GIBALNI PROGRAM »ANIMAL FUN« 
 

6.1  Predstavitev programa AF 

Animal Fun (AF) (Piek idr., 2010, 2013, 2015) je program zgodnje intervencije, ki razvija 
gibalne spretnosti in spodbuja socialno-emocionalen razvoj otrok (De Oliveira idr., 2018). 
Program vključuje vaje, preko katerih otroci oponašajo gibanje živali v zabavnem in 
inkluzivnem okolju. Primeren je za predšolske otroke, stare od 3 do 6 let (Piek idr., 2017), in 
se lahko izvaja na netekmovalen način znotraj oddelka z vsemi otroki ne glede na razvitost 
njihovih gibalnih spretnosti in sposobnosti (Piek idr., 2013). 

Koncept programa AF je zasnovala profesorica Jan Piek kot odgovor vzgojiteljicam, ki so iskale 
učinkovit progam za izboljšanje gibalnih spretnosti mlajših otrok ter njihovih socialnih 
spretnosti. Pri nadaljnjem oblikovanju in raziskovanju učinkovitosti programa AF je sodeloval 
multidisciplinaren tim strokovnjakov s področij psihologije, fizioterapije, gibalne znanosti in 
delovne terapije.  

Osnova za oblikovanje programa AF je bilo upoštevanje pomembnosti razvoja spretnosti, ki jih 
mora imeti otrok, da razvije kompetence za učinkovito vključevanje v aktivno igro in učenje. Z 
ustrezno zgodnjo intervencijo ter spodbudami in priložnostni za sodelovanje in utrjevanje 
temeljnih gibalnih veščin se lahko namreč izognemo kompleksnejšim fizičnim in psihičnim 
težavam, ki bi lahko nastale (Animal Fun, 2018). Temelji na načelih razvoja gibalnih spretnosti 
(Sugden in Chambers, 2003) in je bil razvit z namenom izboljšanja vključevanja v gibalne 
dejavnosti ter razvijanja spretnosti fine in grobe motorike ter tudi socialnega razvoja otrok (Piek 
idr., 2015).  

Izhodišče je bilo, da bodo otroci pri igri raje sodelovali in posledično urili gibalne spretnosti, 
če bodo gibalne vaje zabavne (Animal Fun, 2018). Zapišejo, da je pravilna tehnika sicer 
pomembna in je zato tudi del AF programa, vendar pa je bolj pomembno to, da otroci uživajo 
v dejavnostih ter posledično vadijo in razvijajo spretnosti. Večina mlajših otrok ima rada živali 
in se veliko nauči preko opazovanja in imitacije. Zato so oblikovali program, ki spodbuja otroke 
k sodelovanju in domišljijski igri tako, da oponašajo gibanje različnih živali (Piek idr., 2017). 
Otrok imitira gibanje živali in s tem vadi nove spretnosti in vedenja znotraj igre pretvarjanja, 
kjer so napake dovoljene. Tako lahko poskusi nove spretnosti brez občutkov tesnobe. Program 
se osredotoča na sposobnost otroka, da izvaja funkcionalne gibe znotraj smiselnega konteksta. 
Namesto da nalogo razčlenimo na stopnje, ki jih moramo nato združiti, takšen pristop naredi 
celotno gibanje otroku smiselno. Motivacija otrok se bo povečala. Če se otrok zabava in uživa 
znotraj načrtovanih dejavnosti, bo naredil več ponovitev in jih bolj pogosto vključili v svojo 
igro. Posledično je vaje več in otrok bo napredoval na področju kompetenc in izboljšal zaupanje 
vase (De Oliveira idr., 2018). Za uspešno izvajanje gibalnih dejavnosti izjemen pomen 
motivaciji pripisujeta tudi L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009), ki poleg pomembnosti 
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motivacije izpostavljata tudi pomen priložnosti za usvajanje gibalnih sposobnosti in načrtno 
vadbo ter strokovno vodenje. 

 

6.2  Razvoj programa AF 
 

6.2.1 Izvedba pilotske študije 

Pilotska študija, izvedena med letoma 2006 in 2007, je omogočila nastanek in implementacijo 
programa AF. Program so preizkusili v 3 vrtcih v zahodnem delu Avstralije. Rezultati so 
pokazali pomemben napredek na področju socialnih spretnosti otrok, ki so bili vključeni v 
program AF. Vzgojiteljice so raziskovalcem poročale, da je program otrokom všeč in da so z 
veseljem sodelovali (Animal Fun, 2018). 

6.2.2 Poglobljeno vrednotenje programa AF 

Zaradi pozitivnih izidov pilotske študije so leta 2009 dobili finančno podporo, kar je omogočilo 
triletno naključno kontrolirano raziskavo, ki je preverjala učinkovitost programa AF v 12 vrtcih 
v mestnem in krajevnem predelu zahodne Avstralije. Analize rezultatov so pokazale, da so 
otroci, vključeni v AF program, pokazali pomemben napredek na področju motoričnih in 
socialnih spretnosti z zmanjšanjem znakov hiperaktivnosti in nepozornosti v primerjavi z otroki 
v kontrolnih skupinah, ki niso bili del AF programa (Animal Fun, 2018). 

V nadaljevanju magistrskega dela predstavljamo raziskave, ki so preverjale učinke programa 
AF. 

6.2.2.1 Vpliv programa AF na izboljšanje gibalnih dosežkov otrok 

J. Piek idr. (2013) so raziskovali vpliv programa AF na izboljšanje gibalnega dosežka otrok, 
starih 4–6 let. V raziskavo je bilo vključenih 12 državnih vrtcev v zahodnem predelu Avstralije. 
Od tega je bilo šest naključno izbranih vrtcev vključenih v izvajanje intervencije s programom 
AF, drugih šest pa je predstavljalo kontrolno skupino. Izvedli so tri testiranja. V prvo testiranje, 
pred izvedbo programa, je bilo vključenih 511 otrok (od tega 257 dečkov in 254 deklic), starih 
od 4 let 10 mesecev do 6 let in 2 mesecev (M = 5 let in 5 mesecev, SD = 3,58 meseca). Drugo 
testiranje je potekalo po intervenciji, torej 6 mesecev po prvem testiranju. Od vseh je bilo 
testiranih 450 otrok. Tretje testiranje, v katerega je bilo vključenih 335 otrok, je potekalo 12 
mesecev po drugem, torej 18 mesecev po prvem testiranju. Gibalni napredek je bil izmerjen z 
Bruininks-Oseretsky testom motoričnih sposobnosti (Bruininks in Bruininks, 2005), razlike v 
napredku pa so analizirali tudi glede na spol in motorične težave, izmerjene pri prvem testiranju 
z Baterijo za oceno otrokovega gibanja 2 (Henderson, Sugden in Barnett, 2007). 

Intervencijski program so izvajale vzgojiteljice, ki so bile pred tem deležne enodnevnega 
intenzivnega izobraževanja. Njihovo izvajanje so nadzirali raziskovalci in jim po potrebi nudili 
pomoč. Program AF so morale izvajati vsaj 30 minut dnevno, štirikrat tedensko, 10 tednov. 
Vključevale so ga v dnevne aktivnosti, načrtovane po avstralskem kurikulumu za vrtce, in pri 
tem beležile čas in število izvedenih vaj v dnevu.  
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Raziskava je 18 mesecev po prvem testiranju pokazala pomemben napredek na področju 
gibanja otrok, ki so bili vključeni v intervencijski program AF. Takšnega napredka pri kontrolni 
skupini ni bilo mogoče zaznati. Podrobnejša analiza je pokazala, da so v intervencijski skupini 
dečki s časom napredovali bolje kot deklice. Kljub temu da so bili intervencijski in kontrolni 
vrtci primerljivi po socialno-ekonomskem statusu, lokaciji in velikosti vrtca, se je izkazalo, da 
je dosegla skupina otrok, vključena v intervencijski program, pri prvem testiranju pred izvedbo 
programa v povprečju precej slabše rezultate na področju motoričnih sposobnosti. To 
predstavlja pomanjkljivost raziskave, zaradi česar bi bilo potrebno raziskovati, ali bi omenjen 
napredek dosegli tudi otroci, vključeni v intervencijsko skupino, ki bi bila po gibalnih dosežkih 
na prvem testu motoričnih sposobnostih primerljiva kontrolni skupini. 

6.2.2.2 Vpliv programa AF na izboljšanje socialno-emocionalnih in vedenjskih izidov 

J. Piek idr. (2015) so raziskovali vpliv programa AF na izboljšanje socialno-emocionalnih in 
vedenjskih izidov od 4 do 6 let otrok starih. V raziskavo je bilo vključenih 511 otrok (od tega 
257 dečkov in 254 deklic), starih od 4 let 10 mesecev do 6 let in 2 mesecev (M = 5 let 5 mesecev, 
SD = 3,58 meseca). Otroci so prihajali iz 12 nižje socialno-ekonomskih mestnih in krajevnih 
vrtcev zahodne Avstralije. Od tega so naključno izbrali 6 vrtcev, ki so izvajale intervencijski 
program AF, drugih 6 pa je predstavljajo kontrolno skupino. Pri prvem ocenjevanju, pred 
izvedbo intervencijskega programa AF, so vzgojiteljice podale oceno za 486 otrok, ob drugem 
ocenjevanju 6 mesecev po izvedbi programa za 456 otrok in pri zadnjem ocenjevanju, ki je 
potekalo 18 mesecev po prvem, pa oceno za 337 otrok. Napredek je bil izmerjen z 
Vprašalnikom prednosti in težav – SDQ (Goodman, 1997). Pri interpretaciji rezultatov so iskali 
razlike tudi med spoloma in motoričnimi sposobnostmi, ki so bile izmerjene pri prvem 
testiranju. 

Intervencijski program so izvajale vzgojiteljice, ki so bile pred tem deležne enodnevnega 
intenzivnega izobraževanja. Njihovo izvajanje so nadzirali raziskovalci in jim po potrebi nudili 
pomoč. Program AF so morale izvajati vsaj 30 minut dnevno, štirikrat tedensko, 10 tednov. 
Vključevale so ga v dnevne aktivnosti, načrtovane po avstralskem kurikulumu za vrtce, in pri 
tem beležile čas in število izvedenih vaj v dnevu.  

Raziskava je pokazala, da program AF vpliva na socialni razvoj vseh otrok. Glede na oceno 
vzgojiteljic se je pokazalo, da so vsi otroci, vključeni v intervencijsko skupino, ne glede na 
gibalne sposobnosti ob drugem ocenjevanju pokazali pomemben napredek na področju 
prosocialnega vedenja in ta napredek ohranili do zadnjega ocenjevanja. Napredek je bil pri 
skupini, vključeni v intervencijski program, zaznan pri dečkih in deklicah, vendar pa je bil 
napredek deklic večji. Pri kontrolni skupini od prvega do zadnjega testiranja ni bilo mogoče 
zaznati napredka. Verjetna razlaga za to je, da program AF promovira pozitivni razvoj socialnih 
spretnosti, saj omogoča priložnosti za interakcijo otrok v igri v pozitivnem kontekstu. Takšne 
priložnosti so predvsem pomembne za otroke, ki so gibalno ovirani, saj se pogosto izogibajo 
gibalnim dejavnostim in posledično socialnemu okolju, ki omogoča socialni razvoj. Izboljšave 
so se pri drugem ocenjevanju pri skupini, vključenih v intervencijski program AF, pokazale 
tudi na eni od lestvic težav SDQ vprašalnika, in sicer na lestvici, ki se nanaša na težave 
hiperaktivnosti in nepozornosti. Pri kontrolni skupini v istem času ni bilo mogoče zaznati 
sprememb. Rezultati te lestvice so po 18 mesecih pri kontrolni skupini celo slabši kot pri 
drugem ocenjevanju, medtem ko v intervencijski skupini ni bilo zaznati sprememb. 
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6.2.2.3 Vpliv programa AF na izboljšanje ravnotežja otrok ter spretnosti metanja in 
ciljanja 

De Oliveira idr. (2018) so raziskovali, ali program AF izboljša ravnotežje otrok ter njihove 
spretnosti ciljanja in lovljenja. V raziskavo je bilo vključenih 12 državnih vrtcev v zahodnem 
predelu Avstralije. Šest vrtcev je bilo vključenih v izvajanje intervencije s programom AF, 
drugih šest pa je predstavljalo kontrolno skupino. Izvedli so tri testiranja. V prvo testiranje, pred 
izvedbo programa, je bilo vključenih 511 otrok (od tega 257 dečkov in 254 deklic) starih od 4 
let 10 mesecev do 6 let in 2 mesecev (M = 5 let in 5 mesecev, SD = 3,58 meseca). Drugo 
testiranje je potekalo po intervenciji, torej 6 mesecev po prvem testiranju. Tretje testiranje je 
potekalo 12 mesecev po drugem, torej 18 mesecev po prvem testiranju. V vsa tri testiranja je 
bilo vključenih 285 otrok. Gibalni napredek so izmerili z Baterijo za oceno otrokovega gibanja 
2 (Henderson, Sugden in Barnett, 2007). Pri analizi rezultatov so upoštevali razlike med 
spoloma, starostjo ter kognitivnimi in motoričnimi sposobnostmi otrok, ki so jih izmerili pri 
prvem testiranju. 

Intervencijski program so z otroki izvajale vzgojiteljice vsaj 30 minut dnevno, štirikrat 
tedensko, 10 tednov. Vključevale so ga v dnevne aktivnosti, načrtovane po avstralskem 
kurikulumu za vrtce, in pri tem beležile čas in število vaj, izvedenih v dnevu. Pred izvajanjem 
programa AF so bile deležne enodnevnega izobraževanja. 

Rezultati testiranja so pokazali statistično pomembno izboljšanje ravnotežja pri stoji na eni nogi 
pri otrocih, ki so bili vključeni v intervencijski program AF, v primerjavi s kontrolno skupino 
ne glede na predhodne gibalne spretnosti, dosežene pri prvem testiranju, starost, spol in 
kognitivne rezultate. Bolj natančno, obe skupini sta pokazali napredek pri stoji na eni nogi od 
prvega do drugega testiranja, vendar pa so otroci, vključeni v intervencijsko skupino, od prvega 
do tretjega testiranja pokazali zmeren do velik napredek (d = 0.69), medtem ko kontrolna 
skupina v tem časovnem intervalu ni pokazala statistično pomembnega napredka. Napredek 
obeh skupin lahko pojasnimo z dozorevanjem otrok v tem razvojnem obdobju, vendar pa 
napredek intervencijske skupine v vseh treh testiranjih nakazuje na učinkovitost AF programa. 
Pri preverjanju dinamičnega ravnotežja z vajama hoje z dvignjenimi petami in skakanja so 
skoraj vsi otroci pri vseh treh testiranjih dosegli maksimalne rezultate, kar nakazuje, da otroci 
te starosti nimajo večjih težav na omenjenem področju. 

Otroci s slabšimi gibalnimi dosežki, ki so bili vključeni v intervencijski program AF, so 
izboljšali spretnosti metanja v primerjavi s kontrolno skupino s slabše razvitimi gibalnimi 
spretnostmi. Intervencijska skupina otrok je namreč pokazala velik napredek (d = 1,19) od 
prvega do tretjega testiranja, medtem ko otroci s slabšimi rezultati v kontrolni skupini, v istem 
časovnem obdobju niso pokazali nobenega napredka. 

Pri spretnosti lovljenja sta obe skupini napredovali, vendar pa je kontrolna skupina od prvega 
do zadnjega testiranja pokazala pomembnejši večji napredek kot intervencijska skupina. 
Raziskovalci tako niso mogli dokazati, da je opazen napredek pri otrocih intervencijske skupine 
posledica AF programa. Pojasnjujejo, da je razlog morda v omejeni ponudbi dejavnosti, pri 
katerih otroci lovljenje vadijo, saj so znotraj programa na voljo le 4 dejavnosti lovljenja. Razlog 
za to je, da za vajo te spretnosti otroci potrebujejo partnerja, ki zna zelo dobro metati, kar pa za 
predšolske otroke, ki pri teh vajah sodelujejo v parih, ni značilno. Na rezultate lahko vplivajo 
tudi drugi dejavniki, kot na primer interes staršev za preigravanje iger lovljenja doma, 
vključevanje otroka v obšolske dejavnosti, vključevanje v delo športnega pedagoga in različna 
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količina vaj, vključena v dnevno rutino. Našteti dejavniki znotraj študije niso bili kontrolirani 
in predstavljajo pomanjkljivost študije. 

Študija torej pokaže obetavne rezultate učinkovitosti programa AF na področju ravnotežja pri 
stoji na eni nogi pri vseh otrocih, izboljšanje spretnosti metanja pri otrocih s slabše razvitimi 
gibalnimi spretnostmi, hkrati pa kaže na obstoj včasih nepredvidljivih dejavnikov, kot na primer 
specifike dozorevanja posameznika in drugih individualnih faktorjev, npr. vključenost otroka v 
druge izvenšolske dejavnosti (De Oliveira idr., 2018). 

6.2.3 Gradiva programa AF 

Vrednost v programu je prepoznala The Mental Health Commission of Western Australia in 
podprla program. Oblikovali so plačljiv priročnik, karte z vajami in delovne zvezke, ki so 
dostopni na uradni spletni strani AF programa: https://animalfun.com.au/. Vsa gradiva 
predstavljamo v tabeli (Tabela 3). 

Tabela 3: Gradiva programa AF 

Priročnik programa Vsebuje teoretični uvod, gibalne vaje in pripomoček za beleženje 
napredka. 

Karte Karte z ilustracijo in opisom vsake vaje. 
Delovni zvezek  Vsebuje informacije za starše in izzive za doma. 
Karte čustev Karte osnovnih čustev in termometra za oznako intenzivnosti 

trenutnega čustva. 
 

6.3  Uporabnost programa AF 

Avtorji (Piek idr., 2017) zapišejo, da naj bi se program za doseganje dobrih rezultatov izvajal 
30 minut dnevno, štirikrat tedensko, vsaj 10 tednov. Program lahko izvajalec uporablja v 
formalnih ali neformalnih oblikah. Vaje se torej lahko uporabijo večkrat dnevno v neformalnih 
okoliščinah, npr. pri prehodu z blazin do miz, za čakanje v vrsti, vaje pred pisanjem in risanjem 
ipd. Vsaka dejavnost lahko traja nekaj minut, minute posameznih izvedenih vaj pa seštevamo. 
Načrtovanje in izvedba vaj pa je lahko tudi bolj strukturirana, takrat vaje izvajamo v večji ali 
manjši skupini glede na nivo razvitih spretnosti in sposobnosti otrok. 

Ključna komponenta programa AF je fleksibilnost. Program namreč ne vsebuje načrta za 
izvedbo vaj, temveč zgolj informacijo o zahtevnosti posamezne vaje ter opis gibalnega vzorca. 
Znotraj vsakega modula so vaje razdeljene na tri različne nivoje zahtevnosti, in sicer na lahke 
vaje, vaje srednje zahtevnosti in težke vaje. Izvajalec lahko tako sam prilagaja in izbira vaje 
glede na razvojno stopnjo otrok, njihove potrebe in interese (Piek idr., 2017). To omogoča 
izvajalcu, da poljubno prilagaja hitrost učenja, razdeli otroke v skupine po razvitosti gibalnih 
spretnosti in sposobnosti ter tistim otrokom, ki so bolj uspešni, postavlja zahtevnejše naloge 
(Piek idr., 2013). 

Avtorji programa AF (Piek idr., 2017) predlagajo, da začnemo z  izborom vaj lažje zahtevnosti 
različnih modulov, ki jih nato razvijamo čez teden. Dejavnosti postopoma spreminjamo, 
vključimo več raznolikih gibov in izzovemo otroke tako, da povečamo težavnost, ko lažje gibe 
dobro obvladajo. Ni nujno, da začnemo s prvo vajo prvega modula in tako programu sledimo. 

https://animalfun.com.au/
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Glavni cilj programa je izboljšanje gibalnih in socialnih spretnosti otrok ter izboljšanje 
sodelovanja otrok pri gibalnih dejavnostih, predvsem tistih, ki imajo pri tem težave (Piek idr., 
2017). Program AF izboljšuje mišični tonus in moč trupa, poveča fizično aktivnost in dviguje 
nivo energije, izboljšuje pozornost in koncentracijo, zmanjšuje hiperaktivnost in nemirnost, 
izboljšuje mobilnost in koordinacijo, socialne spretnosti (čakanje na vrsto, sodelovanje ipd.) ter 
samozavest in posledično zmanjšuje tesnobnost (Animal Fun, 2018). Končni cilj programa AF 
je usvojitev temeljnih gibalnih znanj (Piek idr., 2017). 

 

6.4  Vsebina programa AF 

Program AF je sestavljen iz devetih modulov. Štirje se osredotočajo na razvijanje grobe 
motorike, štirje fine motorike in en na razvijanje socialno-emocionalnega področja (Piek idr., 
2010). 

Moduli za razvoj grobe motorike (modul 1–modul 4) vsebujejo vaje, ki razvijajo statično in 
dinamično ravnotežje, krepijo moč spodnjih okončin in razvijajo interes za lokomotorne 
dejavnosti, kot so tek, korakanje, galopiranje, skakanje, poskakovanje in plezanje. Preko vaj se 
otroci učijo pravilnih tehnik metanja, lovljenja in brcanja ter izvedbo zahtevnejših sestavljenih 
gibov. Omenjeni moduli vsebujejo šestinpetdeset različnih vaj, od tega je petnajst lažjih vaj, 
dvaindvajset srednje zahtevnih vaj in devetnajst težkih vaj. 

Moduli, ki razvijajo fino motoriko (modul 5–modul 8), vsebujejo vaje, s katerimi otroci 
razvijajo stabilno držo in krepijo mišice ramen, komolcev, zapestja in dlani. Otroci razvijajo 
spretnosti, ki so pomembne za pisanje in rezanje, tako da manipulirajo s predmeti in se učijo 
pravilnosti prijema. Urijo tudi spretnosti izvedbe sestavljenih finomotoričnih gibov in 
motoričnega načrtovanja. Moduli za razvoj fine motorike zajemajo skupaj enaintrideset vaj, od 
tega je šestnajst lažjih, dvanajst srednje zahtevnih in tri težke vaje. 

Modul za razvijanje socialno-emocionalnega področja vključuje vaje prepoznavanja, 
označevanja in spremljanja čustev, tehnike sproščanja ter uči otroke prosocialnega vedenja. 

Vsak modul je v priročniku AF (Piek idr., 2017) predstavljen v svojem poglavju. Vsako 
poglavje vsebuje kratko začetno predstavitev, ki ji sledi podrobnejša predstavitev vseh vaj. Pri 
vsaki vaji je zapisana njena zahtevnost, našteti so pripomočki, ki jih bomo pri izvajanju 
potrebovali, opisan je začetni položaj in gibanje ter kritična točka, ki nas opozarja, na kaj 
moramo biti pri izvajanju dejavnosti pozorni. Vse vaje so opremljene s slikovnim gradivom. 
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Slika 2: Primer predstavitve vaje v priročniku AF (Animal Fun, 2019) 

V nadaljevanju magistrskega dela bomo predstavili vsak modul in vaje, ki jih vsebuje. Vsako 
vajo smo zapisali z njenim izvirnim imenom, dodali pa smo tudi prevode oz. poimenovanja, ki 
smo jih v praksi uporabili. Nekatera uporabljena imena niso neposreden prevod avtorjevih 
poimenovanj nalog, saj smo jih prilagodili slovenskemu okolju in jeziku. Vaje znotraj vsakega 
modula smo razporedili po zahtevnosti in ciljih, ki jih uresničuje.  
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6.4.1 Razvijanje grobe motorike 
 

6.4.1.1 Modul 1: Upravljanje telesa 1 – trup in spodnje okončine 

Modul vsebuje enaindvajset različnih vaj, od tega je šest lažjih, osem vaj srednje zahtevnosti in 
sedem težkih vaj. Glavni cilji modula so: 

- razvijanje statičnega in dinamičnega ravnotežja, 
- razvijanje moči mišic nog,  
- razvijanje spretnosti plezanja. 

 
V tabeli (Tabela 4) naštevamo vaje vključene v prvi modul. Vaje smo razporedili v tabelo glede 
na zahtevnost. Glede na vsebino vsake vaje smo označili ali ta razvija statično ravnotežje, 
dinamično ravnotežje ali spretnost plezanja. 

Tabela 4: Vsebina prvega modula programa AF 

ZA
H

TE
V

N
O

ST
  

VAJA 

 
st

at
ič

no
 

ra
vn

ot
ež

je
 

di
na

m
ič

no
 

ra
vn

ot
ež

je
 

pl
ez

an
je

 

izvirno ime uporabljeno ime 
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Gum Tree Gumijasto drevo •   
Pencil Pine Špičasta cipresa •   

Forest  Gozdiček •   
Dog Walking Pes  •  
Heron Fishing Štorklja  •  

Emu Walk Noj  •  

sr
ed

nj
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Rocking Starfish Zvezda  •  
Meerkat Podlasica  •  

Dog Scratching Pes z bolhami  •  
Dog Weeing Pes, ki lula  •  

Possum Walking Jazbec  •  
Cuckatoo Walking Papagaj  •  

Chimpanzee Swinging Šimpanz   • 
Squirrel Climbing Veverica   • 

te
žj

a 

Parrot Izbirčni papagaj •   
Flamingo  Flamingo •   
Bowerbird  Poskočni ptiček  •  

Dog Shaking Water Off Mokri pes  •  
Cat Stalking Mice Mačka lovi miši  •  

Duck Waddle Račka  •  
Chimpanzee Swinging 

Branch to Branch 
Močni šimpanz   • 
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6.4.1.2 Modul 2: Lokomocije 

Modul vsebuje trinajst različnih vaj. Tri vaje opredelijo kot lažje, šest vaj je srednje zahtevnih 
in štiri vaje so težke. Lokomocije, vključene v program, so hoja, tek, skoki, poskoki in skakanje. 
Glavna cilja modula sta: 

- razvijanje interesa za lokomotorne dejavnosti in 
- razvijanje pravilnih tehnik lokomocije. 

V tabeli (Tabela 5) naštevamo vaje vključene v drugi modul. Vaje smo v tabeli razporedili glede 
na zahtevnost. Glede na vsebino vsake vaje smo opredelili, ali otrok pri vaji hodi in teče, 
poskakuje ali skače. 

Tabela 5: Vsebina drugega modula programa AF 
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izvirno ime uporabljeno ime 
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a Penguin Happy Feet Walk Pingvinove vesele nogice •   
Horse Prancing Počasni konj •   

Kangaroo Jumps Poskočni kenguru   • 
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Penguin Eggwalk Oče pingvin •   
Camel Walk Kamela •   
Centipede Stonoga •   

Horse Galloping Konj  •  
One-legged Seagull Enonogi galeb  •  

Frog Jumps Žaba    • 

te
žj

a 

Millipede Gosenica •   
Brolga Skipping Poskočna štorklja  •  
Skupping Crow Poskočna vrana  •  

Monkey on Hot Sand Opica na vročem pesku  •  
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6.4.1.3 Modul 3: Nadzor predmetov 1 

Modul vsebuje trinajst različnih vaj. Od tega so štiri vaje lažje in štiri vaje srednje zahtevnosti, 
pet pa je težjih vaj. Otroci se preko različnih vaj učijo metanja, lovljenja, odbijanje in brcanja. 
Glavni cilj modula je: 

- razvijanje pravilnih tehnik metanja, lovljenja in brcanja. 

V tabeli (Tabela 6) naštevamo v tretji modul vključene vaje. Vaje smo v tabeli razporedili glede 
na zahtevnost. Glede na vsebino vsake vaje smo opredelili, ali vaja razvija spretnosti metanja 
in lovljenja, ali spretnosti brcanja. 

Tabela 6: Vsebina tretjega modula programa AF 
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Kitten Hit Mačka •  
Baby Monkeys Male opice •  

Feeding Pelicans Lačni pelikan •  
Cassowary Kicking Fazan  • 

sr
ed

nj
a 

Elephant Toss Slon •  
Squirrels Veveričke •  

Kangaroo – Boomerang 
Kick 

Kenguru  • 

Cow Kicking Krava  • 

te
žj
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Seals showing Off Važni tjulenj •  
Dolphins Delfin •  

Itchy Monkey Throw Opica •  
Ants Working Hard Delovne mravlje •  

Emu Kicking Emu   • 
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6.4.1.4 Modul 4: Sestavljanje gibov 

V modulu je zbranih devet različnih vaj, od tega sta dve lažji vaji, štiri so vaje srednje 
zahtevnosti, tri vaje so težke. Pri nekaterih vajah otroci pri gibanju uporabljajo mišice trupa, pri 
drugih mišice okončin. Glavni cilj modula je: 

- izvajanje kompleksnih gibov z združevanjem enostavnejših. 

V tabeli (Tabela 7) naštevamo vaje vključene v četrti modul. Vaje smo v tabeli razporedili glede 
na zahtevnost. Glede na vsebino vsake vaje smo označili, ali zahteva vaja pretežno uporabo 
mišic trupa ali uporabo mišic okončin. 

Tabela 7: Vsebina četrtega modula programa AF 
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a Sea Roll Mrož •  
Dolphin Roll Delfinov ples •  
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a Bear Walk Medved  • 

Echidna Roll Ježek  • 
Horse Bucking Jezni konj  • 

Elephants in Patrol Slon na straži  • 

te
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a Blue Whales Playing Sinji kit •  
Crocodile Crawl Krokodil  • 
Crab Walking Rakovica   • 
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6.4.2 Razvijanje fine motorike 
 

6.4.2.1 Modul 5: Upravljanje telesa 2 – trup in zgornje okončine 

Modul vsebuje dvanajst različnih vaj. Osem vaj je lahkih, štiri so vaje srednje zahtevnosti. 
Modul ne vsebuje težjih vaj. Vaje pri otroku razvijajo stabilnost trupa in medenice ter moč 
ramen, komolcev, zapestja in dlani. Glavni cilji modula so: 

- razvijanje stabilnosti trupa in ravnotežja pri sedenju, 
- krepitev mišic ramen, komolcev, zapestja in dlani, 
- izboljšanje zavedanja zgornjih okončin. 

V tabeli (Tabela 8) naštevamo v peti modul vključene vaje. Vaje smo v tabeli razporedili glede 
na zahtevnost. Glede na vsebino vsake vaje smo označili, ali ta razvija stabilnost trupa in 
medenice ali z izvajanje le-te otrok razvija moč ramen, komolcev, zapestja in dlani. 

Tabela 8: Vsebina petega modula programa AF 
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Albatross Galeb    •  
Friendly Fighting 

Antelopes 
Igriva gamsa •  

Armadillo Mravljinčar •  
Slow Elephants Počasni slon •  
Wombat Stew Sviščeva obara •  

Eagle Orel  •  
Sponge Squeeze Mokre gobe  • 

Cobra Kobra   • 

sr
ed

nj
a 

Croc Hunter: Row Your 
Boat 

Lovec na krokodile •  

Push Me Pull You Race Tekma •  
Crab Nippers Rak  • 

Animal Feely Cards Živalske taktilne karte  • 
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6.4.2.2 Modul 6: Finomotorično načrtovanje 

Modul vsebuje deset različnih vaj. Od tega je šest lahkih vaj in tri so srednje zahtevne. Ena vaja 
je označena kot zahtevna. Modul vsebuje predvsem vaje, pri katerih otrok uporablja prste (npr. 
prstne igre). Glavni cilj modula je: 

-  razvijanje spretnosti zaporednega izvajanja finomotoričnih dejavnosti. 

V tabeli (Tabela 9) naštevamo vaje vključene v šesti modul. Vaje smo v tabeli razporedili glede 
na zahtevnost in glede na vsebino, pri čemer smo označili, da vse vaje razvijajo spretnosti 
zaporednega izvajanja finomotoričnih gibov. 

Tabela 9: Vsebina šestega modula programa AF 
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Bunny Tails Zajčkov rep          • 
Friendly Rabbits Prijazni zajci • 

Dicky Birds Ptički • 
Incy Wincy Spider Mali pajkec • 

Animal Finger Pupets Prstne lutke • 
Animal Rescue Reševanje živali • 

sr
ed
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a Kookaburras Ptiček kraljiček • 

Sea Sponge Squeeze Morska spužva • 
Miss Mary Mack Gospodična Marija • 

te
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a  
Animal Action Song 

 
Živalski ples 

 
• 
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6.4.2.3 Modul 7: Nadzor predmetov 2 

V modulu je zbranih šest vaj. Dve vaji sta lahki, štiri pa so srednje zahtevnosti. Modul ne 
vsebuje zahtevnejših vaj. Pri dejavnostih otrok uporablja različne predmete (npr. klešče, 
ščipalke, pincete ipd.), s katerimi manipulira ter razvija moč prstov in dlani. Otrok razvija fino 
motoriko z različnimi vajami prijemanja predmetov in manipulacijo z njimi v roki. Glavna cilja 
modula sta: 

- utrjevanje in izboljšanje manipulacije s predmeti, 
- razvijanje spretnosti, ki so potrebne za kasnejše učenje pisanja in rezanja. 

V tabeli (Tabela 10) naštevamo v sedmi modul vključene vaje. Vaje smo v tabeli razporedili 
glede na zahtevnost. Glede na vsebino vsake vaje smo opredelili, ali pri izvajanju vaje otrok uri 
fino motoriko tako, da manipulira s predmeti za prijemanje (npr. ščipalkami, kleščami ipd.), ali 
manipulira zgolj s prsti. 

Tabela 10: Vsebina sedmega modula programa AF 
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a Empty Alligators Lačni aligator    •  

Bed Bugs Bolhe •  

sr
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a Chipmunk Cheeks Veveričkina lička  • 

Lyre Birds Ptice gnezdijo  • 
Animals on Parade Živalska parada  • 
Chattering Animals Živalski pogovori  • 
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6.4.2.4 Modul 8: Ročne spretnosti 

Osmi modul vsebuje zgolj tri vaje. Ena vaja je srednje zahtevnosti, dve pa sta zahtevni. Modul 
ne vsebuje enostavnih vaj. Glavni cilj modula je: 

- razvijanje uspešne, zrele in funkcionalne uporabe svinčnikov, škarij, mišk, tipkovnic itd. 

V tabeli (Tabela 11) naštevamo v osmi modul vključene vaje. Vaje smo v tabeli razporedili 
glede na zahtevnost.  

Tabela 11: Vsebina osmega modula programa AF 
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Billy Goat Hills 

 

Koza Bili 

Willy Wagtails Ptič Vili 
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Fish for Dinner 

 

Ribe za večerjo 
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6.4.3 Razvijanje socialno-emocionalnega področja 
 

6.4.3.1 Modul 9: Razvijanje socialno-emocionalnega področja 

Modul je sestavljen iz desetih vaj. Pet vaj je lažjih, dve sta srednje zahtevnosti in tri vaje so 
težje. Vaje vsebujejo dejavnosti prepoznavanja in risanja čustev, tehnike sproščanja ter pro-
socialnega obnašanja. 

Glavni cilji modula so:  

- prepoznavanje in označevanje čustev, 
- razumevanje obrazne mimike in neverbalne komunikacije glede na različna čustvena 

stanja, 
- razvijanje tehnike dihanja in tehnike sproščanja za uravnavanje čustev. 

V tabeli (Tabela 12) naštevamo v deveti modul vključene vaje. Vaje smo v tabeli razporedili 
glede na zahtevnost. Glede na vsebino vsake vaje smo opredeliti, ali ta uči otroke prepoznavanja 
čustev, tehnike sproščanja ali razvija prosocialne spretnosti. 

Tabela 12: Vsebina devetega modula programa AF 
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Slow Breathing Počasno dihanje  •  
Muscle Relaxation Lutka  •  

Baked Beans Pečen fižol   • 
Circle of Laughter Krog smeha   • 

If You`re Happy and You 
Know it 

Ko si srečen •   

sr
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a Drawing Feeling Faces Risanje čustev •   

Feeling Faces Obrazi •   

te
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a Feelings Statues Čustveni kipi •   
Touchy Feely Pokaži čustva  •   
Friendly Tree Prijazno drevo   • 
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6.5  AF in gibalno ovirani otroci 

Program AF je bil razvit v sodelovanju z vzgojitelji, razvojnimi in kliničnimi psihologi, 
fizioterapevti, delovnimi terapevti, logopedi in strokovnjaki za zdravje, ki delajo z gibalno 
oviranimi otroki (Piek idr., 2010). 

Gibalno ovirani otroci se pogosto izogibajo gibalnim dejavnostim zaradi strahu pred 
neuspehom in/ali strahu pred kritiko vrstnikov. S tem omejujejo število priložnosti za utrjevanje 
gibalnih spretnosti (Skinner in Piek, 2001). Sebe vidijo kot gibalno in akademsko manj 
kompetentne. Menijo, da imajo manj prijateljev. Posledično imajo slabšo samopodobo. Vse 
skupaj lahko vodi k depresiji in občutkom tesnobe ter povečuje tveganje za debelost, diabetes 
in kardiovaskularne bolezni (Animal Fun, 2018). 

Veliko gibalnih spretnosti se otroci naučijo preko opazovanja in posnemanja. Ta pristop pa ni 
nujno učinkovit pri otrocih, ki imajo težave pri gibanju, saj imajo pogosto težave z občutkom 
za pozicijo telesa, t. i. kinestezijo. To rezultira v težavah z imitacijo gibov, še posebej tistih, ki 
jim jih nekdo pokaže zrcalno. Sicer je program AF zasnovan za izvajanje vaj v skupini, vendar 
pa bodo otroci, ki imajo težave pri gibanju, zaradi omenjenih težav potrebovali individualno 
pomoč (Piek idr., 2017). Otroci, ki imajo težave pri gibanju, bodo potrebovali pomoč na sledeče 
načine:  

1. Razdeljevanje nalog in navodil na manjše korake 
Izvajanje zaporednih gibov zna biti za otroke, ki imajo težave na področju gibanja, zelo 
težko. Potrebovali bodo razdeljena navodila na manjše korake. Kadar je potrebno pri vaji 
uporabiti vse dele telesa, je priporočljivo, da najprej pokažemo otroku cel gib, da ve, kaj 
pričakujemo. Ko ga učimo izvedbe giba, pa ga razdelimo na manjše korake. Pokažemo in 
vadimo en del vaje z določenim delom telesa oziroma en korak naenkrat, pri čemer mu 
pomagamo z verbalnimi namigi. Ko se prvega koraka nauči, dodamo naslednjega in tako 
naprej. 
 

2. Dodajanje oponašanja živalskih glasov 
Ko otrok gib usvoji, dodamo igri oponašanje živalskih zvokov, daj jih tako še dodatno 
spodbudimo k dobri kontroli dihanja. Gibanje postane tako še bolj avtomatizirano. 
 

3. Uporabljamo verbalna navodila 
Pri izvajanju gibov uporabljamo verbalne namige. To otroka spodbudi, da se lažje 
osredotoči na gib, predvsem ko postane utrujen. 
 

4. Uporabljamo kinestetična navodila 
Zaradi slabše razvite kinestezije bodo otroci, ki imajo težave, občasno potrebovali pasivne 
gibe njihovih okončin, da bodo razumeli, kaj želimo. Če ima otrok težave z ravnotežjem pri 
izvajanju vaj, mu pomagamo z dotikom ramen ali bokov in ne rok ali nog. 
 

5. Prilagajanje zahtevnosti otrokovim spretnostim in sposobnostim 
Možno je, da bodo otroci obupali precej hitro, če je aktivnost za njih pretežka. Če se nam 
to zgodi, gremo korak nazaj na lažjo aktivnost, ki jo otrok zmore, šele nato gradimo naprej. 
 

6. Spodbujamo motivacijo 
Za boljšo motivacijo otrok uporabimo domišljijo in igro pretvarjanja. Uživanje in zabava 
sta ključna pri vadbi za uspešno integracijo giba (Piek idr., 2017). 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 

7 OPREDELITEV PROBLEMA 

Prehod iz predšolskega obdobja v osnovnošolsko izobraževanje zahteva določen nivo spretnosti 
in sposobnosti. Piek, Baynam in Barrett (2006) navajajo, da so primerno razvite gibalne 
spretnosti za vsakega otroka ključne. Kadar otrok zaostaja v gibalnem razvoju, je ustrezna 
intervencija zelo pomembna, ne samo za razvijanje gibanja, temveč tudi za prevencijo oziroma 
zmanjšanje zdravstvenih, učnih in psihosocialnih težav, ki so povezane s slabšimi gibalnimi 
sposobnosti (Piek, Hands in Licari, 2012). Otrok z zaostankom v gibalnem razvoju potrebuje 
sistematično razvijanje funkcij, ki se pri nevrotipičnem otroku razvijajo spontano (Martinjak, 
2004).  

Otroke s hipotonijo uvrščamo med gibalno ovirane otroke, saj nižji mišični tonus pomembno 
vpliva na njihovo usvajanje gibalnih spretnosti in sposobnosti. Tiste, ki obiskujejo vrtec, 
usmerimo v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo (DSP). DSP izvaja SRP z namenom premagovanja primanjkljajev, ovir oz. motenj. S 
strokovnim timom oblikuje IP za otroka, v katerem opredeli tudi način izvajanja in cilje DSP. 
S. J. Best, K. W. Heller in J. L. Bigge (2010) pravijo, da mora biti glavni cilj dela pri otroku s 
hipotonijo vzburjenje in aktiviranje manj odzivnega živčevja, posledično zmanjšanje časa 
odzivnosti ter spodbujanje uporabe trupa in medeničnih mišic za povečanje ravnotežja in fine 
motorike. Tudi Udwadia-Hegde in Kulkarni (2015) navajata, da je pri otrocih s hipotonijo 
izjemno pomembno, da povečamo funkcije mišic in posledično zmanjšamo sekundarne 
anatomske deformacije. Škof (2016) zapiše, da je najprej treba okrepiti center telesa – trebušno 
in hrbtno mišično strukturo, saj te mišice omogočajo razvoj gibalnih sposobnosti. Stabilen trup 
omogoča razvoj pravilne drže in pravilnih gibalnih vzorcev. P. Versfeld (2018) še dodaja, da je 
pri otrocih z nižjim mišičnim tonusom poleg krepitve moči mišic ter izboljšanja pozornosti in 
odzivnosti pomembno razvijati motivacijo za gibanje, vztrajnost in pripravljenost za nove 
izzive.  

Zanimalo nas je, ali lahko pri urah DSP s pomočjo gibalnega programa AF, katerega avtorji 
(Piek idr., 2017) navajajo, da je končni cilj usvojitev temeljnih znanj in izboljšanje sodelovanja 
otrok pri gibalnih dejavnostih, razvijamo gibalne spretnosti in spodobnosti dečka s hipotonijo.  

 

8 CILJI RAZISKAVE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA, 
HIPOTEZE 

V okviru raziskave želimo: 

1. Spoznati, preučiti in predstaviti značilnosti funkcioniranja otroka s hipotonijo. 

2. S testnim inštrumentarijem ABC gibanja 2 oceniti gibanje petletnega otroka s hipotonijo. 

3. Glede na rezultate oblikovati in izvesti desettedenski program za razvoj gibalnih spretnosti 
in sposobnosti otroka s hipotonijo po programu AF. 
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4. Preučiti vpliv desettedenskega programa na razvoj gibalnih spretnosti in sposobnosti otroka 
s hipotonijo. 

 

Glede na cilje raziskave smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kakšne so značilnosti funkcioniranja otroka s hipotonijo? 

RV2: Kakšna je ocena gibanja otroka s hipotonijo? 

RV3: Kako je potekalo načrtovanje in izvajanje desettedenske obravnave po programu AF? 

RV4: Kakšen je gibalni napredek otroka po izvedbi desettedenskega programa za razvijanje 
gibalnih spretnosti in sposobnosti? 

 

Skladno s postavljenimi cilji smo opredelili naslednji hipotezi: 

H1: Otrok bo dosegel podpovprečne rezultate pri ocenjevanju gibanja. 

H2: S pomočjo gibalnega programa AF bo otrok s hipotonijo razvil gibalne spretnosti in 
spodobnosti. 

 

9 METODE IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskovalni pristop bo kvalitativna in kvantitativna študija primera. 

 

10  OPIS VZORCA 

Deček, ki ga bomo poimenovali Miha, je prvi od dveh otrok v družini. Rojen je bil leta 2012.  

V 14. tednu nosečnosti je bil rezultat nuhalne svetline, ki pokaže tveganje za rojstvo otroka s 
kromosomsko nepravilnostjo, povečan. Starši so se odločili za dodatne preiskave ploda. Pri 
kromosomskih raziskavah so ugotovili normalen moški kariotip. S pomočjo molekularne 
genetske analize plodu pa normalno število analiziranih genov v subtelomernih področjih 
kromosomov, vendar pa z uporabljeno metodo niso mogli izključiti vseh možnih preureditev. 
V 20. tednu gestacije so ugotovili, da ima plod strukturno in funkcijsko normalno srce. 
Nadaljnja nosečnost je potekala brez zapletov. 

Porod je potekal brez posebnosti. Miha se je rodil po naravni poti 6 dni po načrtovanem roku. 
Velik je bil 47 cm in tehtal 2740 g. Ob rojstvu je imel normalen somatski in nevrološki status. 
Zaradi okužbe z bakterijo je po rojstvu prejemal antibiotike, zaradi zlatenice pa je bil 3 dni 
obsevan s fototerapijo. Pri dojenju je nekaj časa potreboval pomoč z nastavkom.  
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Zaradi rizičnih dejavnikov ob rojstvu in motenj mišičnega tonusa je Miha voden v razvojni 
ambulanti od 2. meseca starosti. Pri 6 mesecih ga je osebna pediatrinja zaradi opaženega nižjega 
tonusa mišic in abnormalnega gibanja napotila na ponoven pregled v razvojno ambulanto. 
Razvojna pediatrinja je poročala o občasnem škiljenju desnega očesa in brahicefalni glavici z 
gotskim nebom. Ugotovila je, da je njegovo spontano gibanje krčevito sunkovito, kontrola 
glave pa je bila dobra. Na trebuhu se je igral le kratek čas, ni se še obračal na bok. Zaradi motenj 
mišičnega tonusa je razvojna pediatrinja predlagala vključitev v nevrofizioterapevtsko 
obravnavo, ki jo je obiskoval vse do 11. meseca. Starše so naučili pravilnega rokovanja z 
otrokom. Prve besede s pomenom je začel uporabljati v 9. mesecu. Ob kontroli pri 11. mesecu 
je bil blago hipermotoričen. Obvladal je prehode na tleh. Začel je tudi kobacati, ob podpori je 
vstajal. Glasovno se je oglašal neartikulirano. Razvojna pediatrinja je svetovala staršem glede 
treninga hoje. V 15. mesecu se je začel postavljati na noge, pri 18. mesecu je shodil. Pri 3 letih 
in 2 mesecih ga je razvojna pediatrinja opisala kot gibalno manj spretnega. Takrat so bili njegovi 
fini prijemi še nezreli, sposoben je bil narisati nepopoln krog. Govoril je v preprostih stavkih in 
razumljivo. Pri 3 letih in 4 mesecih govor še ni bil popolnoma artikulacijsko čist, pomanjkljiva 
je bila tudi stavčna struktura. Razvojna pediatrinja je opredelila upočasnjen telesni kot tudi 
umsko-gibalni razvoj. Od omenjene starosti je v okviru razvojne ambulante vključen enkrat 
mesečno v polurno obravnavo pri delovni terapevtki in polurno obravnavo pri logopedinji. 
Toaletne navade je v celoti usvojil pri 3 letih in 6 mesecih. Zaradi motenj vida redno nosi očala. 

Miha je v vrtec vključen od 2. leta starosti. Pri začetnem uvajanju je imel prilagoditvene težave, 
ki so trajale več kot mesec dni. Zaradi primanjkljajev na področju fine in grobe motorike, 
grafomotorike, pozornosti, nesamostojnosti in zapoznelega govora je bil pri 3 letih in 11 
mesecih usmerjen v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo. Opredeljen je kot lažje gibalno oviran otrok. Po odločbi mu pripadajo 3 
ure DSP na teden. Od tega je 1 ura namenjena svetovalnim storitvam in 2 uri premagovanju 
primanjkljajev, ovir oz. motenj, ki jih izvaja SRP. V šolskem letu 2018/2019 bi moral deček 
vstopiti v prvi razred, vendar je bilo šolanje zaradi zaostanka v razvoju odloženo za eno leto. 

 

11  OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Pri ugotavljanju značilnosti funkcioniranja dečka s hipotonijo smo analizirali vsa obstoječa 
poročila in strokovno dokumentacijo o otroku. Gibalno kompetentnost otroka so z 
izpolnjevanjem Vprašalnika ABC gibanja v mesecu novembru ocenili starši otroka, 
vzgojiteljica ter SRP. Dečkovo gibanje smo ocenili s pomočjo inštrumentarija ABC gibanja 2 
(Henderson, Sugden in Barnett, 2014), in sicer na začetku in koncu raziskave. Ocenjevanje 
gibanja smo izvedli v celoti za prvo starostno obdobje, med izvajanjem le-tega smo kvalitativno 
opazovali otrokovo držo, nadzor intenzitete gibanja, spremembe tempa ipd., za povzemanje teh 
ugotovitev pa smo uporabili smernice inštrumentarija. Začetno stanje smo ocenili 5. 11. 2018, 
končno pa 5. 2. 2019. Med obema ocenjevanjema smo izvajali program za razvijanje dečkovih 
gibalnih spretnosti in sposobnosti, ki smo ga oblikovali s pomočjo progama AF. Izvajali smo 
ga deset tednov, štirikrat tedensko, po 30 minut. Med izvajanjem programa smo sprotno beležili 
podatke o izvedenih vajah s pomočjo podatkovnega lista AF programa.  
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12  POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Pri obdelavi podatkov o otrokovem funkcioniranju smo uporabili kvalitativno vsebinsko 
analizo gradiv (poročil, dokumentacije), uporabili smo odprti način oblikovanja kategorij. 
Surove rezultate inštrumentarija ABC gibanja 2 smo pretvorili v standardizirane. Tako smo 
dobili vpogled v razvitost otrokovih gibalnih spretnosti in sposobnosti glede na njegove 
vrstnike na začetku in koncu raziskave. Kvalitativno smo obdelali podatke, ki smo jih dobili s 
spremljanjem kakovosti izvajanja zastavljenih nalog testa ABC gibanja 2. Začetne in končne 
dosežene točke inštrumentarija smo primerjali. Ob koncu raziskave smo izpostavili spremembe 
med začetnim in končnim testiranjem. 

 

13  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

13.1 Značilnosti funkcioniranja otroka s hipotonijo 

Predstavili smo delovanje otroka v dveh starostnih obdobjih, in sicer pri starosti 3 let 5 mesecev 
in starosti 5 let 10 mesecev. Pri oblikovanju sinteze otrokovega funkcioniranja smo uporabili 
naslednje dokumente: 

- izvidi obravnav v razvojni ambulanti, 
- strokovno mnenje in odločba o usmeritvi, 
- poročilo vrtca ob uvedbi postopka usmerjanja,  
- IP, 
- evalvacija strokovne skupine o DSP. 

Značilnosti funkcioniranja smo povzeli v pet področij: motorika, drža, govor, sodelovanje in 
drugo. 

S pomočjo Vprašalnika ABC gibanja 2 smo ugotovili, kako kompetentno deček izvaja 
opazovana gibanja glede na opažanja staršev, vzgojiteljice ter SRP in ali na njegovo gibanje 
pomembno vplivajo negibalni dejavniki. 

13.1.1  Značilnosti otroka s hipotonijo pri starosti 3 let 5 mesecev 
 

13.1.1.1 Motorika 

Miha je opisan kot motorično manj spreten. Pri njegovem gibanju je mogoče opaziti težave s 
koordinacijo gibanja, ravnotežjem in senzomotorično integracijo. Zaradi omenjenih težav 
številih dejavnosti ne zmore izvajati. Pri hoji se večkrat spotika. Pogosto ga zanaša v levo ali 
desno smer. Ko to opazi, se poravna v linijo z ostalimi otroki. Če hodi v paru, ga mora vrstnik 
spodbujati, da hodi hitreje. Po stopnicah hodi počasi, nesigurno, pri tem se vedno drži ograje. 
Stopnice prestopa eno po eno. Za kratek čas uspe dvigniti nogo. Pri hoji po široki gredi je 
uspešen, če ima oporo. V teku vse bolj napreduje. Miha žogo brcne in jo zakotali, a je ne uspe 
ujeti. Žogo vrže, vendar pri metanju slabo nadzoruje smer in silo meta. Če mu žogo poda odrasla 
oseba, je ne ujame. Pri sonožnih poskokih še ni povsem uspešen, nizkih ovir ne preskoči. Pri 
skoku z višine ne skoči, temveč samo prestopi. Uspešno se plazi po vseh štirih. Pri plezanju po 
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lestvi ima izredno velike težave s koordinacijo gibanja. Pri vajah razgibavanja delno ponavlja 
gibanje vzgojiteljice, a pri tem vedno potrebuje dodatne spodbude. Ima izrazite težave pri 
orientaciji v prostoru (npr. pri poligonu in tudi sicer v vsakdanjih situacijah). Pri elementarnih 
igrah potrebuje usmeritve, predvsem da sledi pravilom igre. Pri rajalnih igrah sodeluje, vendar 
je počasnejši od vrstnikov. Uspešen je pri vožnji s poganjalčkom. Ima pomembne primanjkljaje 
na področju fine motorike in grafomotorike. Njegovo vidno-gibalno usklajevanje rok oz. 
telesnih gibov je manj natančno, zato so njegovi prijemi grobi in nenatančni. Za večino 
finomotoričnih in grafomotoričnih dejavnosti kaže malo interesa. Pogosto ima hladne roke. Rad 
tipa, gnete, mečka in valja različne materiale, kot npr. plastelin, glina, vendar velikokrat prosi 
za pomoč in se hitro naveliča. Uspešno sestavi stolp iz osmih kock in z dodatnimi poskusi 
enostavno konstrukcijo za nivo dveh let in pol. Pri vajah vlaganja in sestavljanja delov v celoto 
je ob spodbudah in predhodni vaji delno uspešen. Pri grafomotoričnih nalogah uporablja levo 
in desno roko. Prijem ni ustrezen, roka je precej nesproščena in v zraku. Uspešno nariše krog 
in spiralo. Človeška figura ni prepoznavna. Ima izjemno slabo motivacijo za izvajanje 
grafomotoričnih nalog. Omenjene naloge pogosto zavrača, želi se jim izogniti. Če z delom ob 
spodbudah prične, hitro obupa. Nalog pogosto ne zaključi. Nespretno uporablja likovne 
pripomočke. 

13.1.1.2 Drža 

Pri vseh dejavnostih je mogoče opaziti slabšo držo. Pri sedenju na tleh se pogosto naslanja na 
bližnje stvari, si podpira glavo ali pa se celo uleže. Po navadi sedi v žabjem položaju, v 
pravilnejših oblikah sedenja težje vztraja. Kadar sedi za mizo, si večkrat glavo podpira z rokami 
ali pa se na mizo uleže.  

13.1.1.3 Sodelovanje 

Miha ima izrazite primanjkljaje na področju sodelovanja. Zaradi okrnjene pozornosti in zelo 
šibke motivacije potrebuje mnogo spodbud, da se dejavnostim v vrtcu sploh pridruži. Če ni k 
dejavnosti vabljen individualno, se ji pogosto ne bo pridružil. Za sledenje dnevni rutini ni 
zainteresiran. Pri vsakdanjih opravilih (skrb za higieno, skrb za svoje stvari, pospravljanje igrač 
…) je izrazito nesamostojen in pogosto se popolnoma prepusti pomoči drugih. Pri omenjenih 
opravilih potrebuje navzočnost, konstantno usmerjanje in spremljanje. Pri oblačenju še vedno 
potrebuje vzpodbudo in pomoč. Se samostojno obuje, vendar preteče veliko časa. Preden se 
Miha začne obuvati, je večina otrok v oddelku že pripravljena na odhod na igrišče. Hrani se 
samostojno. Zavrača olupke jabolk, ki jih malo zgrize in nato izpljune. Meso zelo dolgo vrti po 
ustih, potem pa ga izpljune. Pozna pravila vedenja pri kosilu, posameznih dejavnostih ipd. 
Odstopanja se kažejo tudi pri usmerjenih dejavnostih, kjer je Mihova koncentracija izrazito 
kratka, motiviranost za vse dejavnosti pa mnogokrat izjemno šibka oz. je sploh ni. Pri nalogah 
skoraj vedno potrebuje dodatna navodila, usmerjanje, vodenje in spodbujanje. Vseh stvari se 
zelo hitro naveliča, že zelo preproste naloge mu predstavljajo napor. Ima odklonilen odnos do 
različnih dejavnosti, predvsem tistih, ki zahtevajo določeno mero samoaktivnosti, npr. različne 
finomotorične in grafomotorične naloge. Takšnim nalogam se nerad pridruži. Miha 
vsakodnevno deluje zaspan in utrujen, večkrat se kar zlekne na mizo ali po tleh. Pri skoraj vseh 
dejavnostih je njegova vloga pasivna, saj je po navadi zgolj opazovalec ali poslušalec. Takšne 
dejavnosti ima raje (npr. posluša pravljico, gleda lutkovno predstavo …), pri njih je bolj 
uspešen. Kljub spodbudam potrebuje veliko časa za izvedbo vseh dejavnosti. Ker potrebuje 
ogromno časa, da z delom začne, jih izvaja zelo počasi in zanje ni motiviran, naloge skoraj 
nikoli ne dokonča. V skupini je pogosto zadnji na vrsti, zadnji prihaja v jutranji krog, zadnji iz 
stranišča, od mize, iz garderobe, zadnji se postavi v kolono ipd. Miha ima izrazite motnje 
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pozornosti in koncentracije. Navodila pogosto površno posluša, manj natančno opazuje tudi 
slikovno gradivo. Na skupna navodila v oddelku se pogosto ne odziva, jih popolnoma presliši. 
Ob skoraj vsakem navodilu je potrebno k njemu individualno pristopiti ter ga usmeriti in 
spodbuditi, da začne delovati v skladu z zahtevo. Miselna koncentracija je manj zanesljiva. 
Deček je zelo motiviran za različne glasbene dejavnosti. Zelo rad poje, igra na male 
inštrumente, uživa v rajanju, vendar pa ima tudi pri omenjenih dejavnostih kratkotrajno 
koncentracijo. 

13.1.1.4 Govor 

Mihov govor še ni povsem pravilno artikuliran, vendar je razumljiv. Govori počasi in tiho. 
Izraža se s kratkimi povedmi, postavlja tudi vprašanja. Pri govoru občasno uporablja 
popačenke. Ima skromnejše besedišče. Pri preverjanju razumevanja Miha podaja raznolike 
odgovore. Načeloma odgovarja smiselno, včasih pa se kar zadovolji s popolnoma nelogičnimi 
odgovori, pri čemer dobi sogovorec občutek, da sploh nima interesa odgovarjati. Ob spodbudah 
in dodatnih vprašanjih uspe večkrat popraviti svoje nesmiselne odgovore. Na besednem 
področju napreduje. Pri poslušanju zgodb je uspešen, vsebino si dokaj dobro zapomni. Mihovo 
močno področje je komunikacija. Deček je med vrstniki priljubljen, z njimi vzpostavlja odnose 
v različnih situacijah. Zaradi blage narave ne prihaja v konflikt z drugimi. Do vrstnikov je 
spoštljiv, z njimi komunicira na verbalen in neverbalen način. Razvil je načine, s katerimi 
pridobi pozornost in naklonjenost drugih, da mu pomagajo. Ker je tih, se v skupini pogosto 
skrije. 

13.1.1.5 Drugo  

Pri Mihi je opaziti slabše količinske predstave. Pozna imena za števila, vendar jih ne uporablja 
v pravilnem vrstnem redu. Ob dodatnem usmerjanju uspešno prešteje dva predmeta, več ne 
zmore. Pri nalogah razvrščanja še ni uspešen. Igrač ne razvršča v ustrezne igralne kotičke ali 
zaboje. Uspešno zaznava in poimenuje položaje predmetov (v, na, pod) in jih ustrezno 
postavlja. Razlikuje med velikimi in majhnimi predmeti. Imena barv pozna, vendar posameznih 
barv ne poimenuje pravilno. Zaporednega vzorca ne oblikuje. 

13.1.2  Značilnosti otroka s hipotonijo pri starosti 5 let 10 mesecev 
 

13.1.2.1 Motorika 

Miha ima težave z grobo motoriko, predvsem ima slabšo koordinacijo gibanja in ravnotežje. 
Hodi in teče naprej, občasno z glavo postrani. Vzpodbudo potrebuje pri daljšem teku, saj se 
pogostokrat ustavi in hodi. Ravnotežje težje ohranja pri dejavnostih, kot je npr. stoja ne eni 
nogi, hoja po prstih ipd., ter pri izvajanju sestavljenih gibov. Na eni nogi postoji nekaj sekund. 
Uspešen je pri sonožnem poskakovanju naprej in nazaj, sonožno preskoči nizke ovire na tleh. 
Počasnejši je pri hoji po vseh štirih nazaj. Deček uživa pri skoku v globino s skrinje, pri tem ga 
ni strah. Pri hoji po gredi ima težave z ravnotežjem. Plazi se nekoordinirano, pri tem vleče levo 
nogo pogosto za seboj. Po letveniku spleza gor in dol s pristavljanjem druge noge, pri tem pa 
še ni povsem suveren, potrebuje usmerjanje. Pri premagovanju ovir se mu pogosto zgodi, da jih 
podre. Žogo brcne, zadane tudi večji gol. Žogo zmore vrči precej močno in visoko, vendar ima 
še težave pri odmerjanju prave sile in smeri meta. Pri lovljenju mu žoga še vedno pogosto pade 
na tla, težje se prilagodi smeri meta. Pri elementarnih gibanjih pogostokrat zastrmi v določeno 
točko ali opazuje druge in nato kasneje odreagira glede na navodilo. Pri izvajanju gibalnih iger 
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je manj spreten in pogostokrat prepočasen. Ima ustrezno razvit pincetni prijem. Pri usmerjenih 
dejavnostih fine motorike in grafomotorike lahko opazimo rahlo napetost in slabšo kontrolo 
prstov. Posledično je manj natančen pri gibih, ki zahtevajo dobro spretnost prstov. Pri 
dejavnostih gnetenja, pretresanja, mečkanja, trganja, pri igri s ščipalkami, pincetami, kapalkami 
ipd. zelo rad sodeluje. Pri dejavnostih natikanja, vtikanja, odpiranja/zapiranja napreduje, 
izboljšala se je moč rok in prstov. Ima težave pri dejavnostih, ki zahtevajo večjo natančnost. Pri 
takšnih nalogah pogosto ni vztrajen. Manj ljube so mu dejavnosti rezanja s škarjami, kjer je pri 
rezanju po debelejši ravni in rahlo vijugasti črti že bolj uspešen. Pri rezanju zahtevnejših linij 
(npr. večje vijuge, krog, cik-cak) je še vedno zelo nenatančen in počasen. Pri nalogah lepljenja 
še vedno potrebuje pomoč, saj površine ne premaže v celoti. Miha ima pomembne težave na 
področju grafomotorike. Pisalo drži v desni roki, v poziciji med palcem, kazalcem in sredincem. 
Dlan pri pisanju počiva na mizi, roka v predelu podlahti pa je občasno nerodno dvignjena. Pri 
grafomotoričnih vajah je v zapestju še vedno tog, roka deluje nesproščeno. Pritisk na podlago 
je občasno premočan, občasno prerahel. Uspešen je pri vajah kroženja in čečkanja ter pri risanju 
navpičnih in vodoravnih črt, čeprav so te še vedno neravne in manj natančno narisane. Uspe 
prerisati O, +, ם,  ∕,  \ in V. Težave ima pri prerisovanju X, Δ ter vseh drugih malce zahtevnejših 
oblik (npr. številk, črk). Njegova risba je šibka, je na stopnji glavonožca. Detajle vključuje le 
ob dodatni vzpodbudi. Zapiše svoje ime, pri tem pa črke še niso povsem pravilno oblikovane. 
Enostavnim linijam uspešno sledi od začetka do konca, je pa pri tem črta pogosto še tresoča in 
lineacija zatikajoča. Uspešno rešuje enostavne labirinte, pri čemer rešitve najde, več težav pa 
ima z vlečenjem in usmerjanjem črte v pravo smer (predvsem pri zavojih). Pri dejavnostih 
barvanja ni vztrajen, pri tem je pogosto precej površen in zelo hitro zadovoljen s svojim 
izdelkom. Za vse grafomotorične vaje je Miha zelo nemotiviran. Pri vsaki takšni vaji potrebuje 
veliko spodbud, da se v dejavnost vključi, prične z delom in ga dokonča. Pri določenih likovnih 
tehnikah potrebuje posredovanje posameznih korakov za dokončanje likovnega izdelka. 
Pogosto mu upade vztrajnost za dokončanje, zato je potrebna tudi besedna vzpodbuda. 

13.1.2.2 Drža 

Pri Mihi občasno še opazimo slabšo držo. Pri dejavnostih za mizo ga je občasno še potrebno 
opozoriti, da dvigne glavo in se drži bolj pokončno. Pri dejavnostih fine motorike in 
grafomotorike je mogoče opaziti, da noge zatika za stol. Pri sedenju na tleh najraje sedi v 
žabjem položaju (W-položaj sedenja). Po opozorilu se zna usesti pravilneje. Pravilnejši položaj 
vzdržuje dalj časa, pri tem redkeje išče oporo. 

13.1.2.3 Sodelovanje 

Pri izvajanju dnevne rutine sodeluje Miha dokaj samostojno, potrebuje pa pri tem dodatne 
vzpodbude za njihovo hitrejše izvajanje. V pripravi na obroke, pospravljanju za seboj, pripravah 
na igrišče (oblačenje, obuvanje) je v primerjavi z vrstniki počasnejši. Skoraj vedno potrebuje 
vzpodbude za hitrejše reagiranje. Ob pozivu k pridružitvi v jutranji krog se temu pridruži med 
zadnjimi. Kadar je v krogu na vrsti, vedno izrazi svoje mnenje ali postavi vprašanje, ki je včasih 
tudi nesmiselno. V razgovoru na določeno temo mu kmalu upade pozornost, njegova 
koncentracija je manjša. Miha potrebuje pri večini usmerjenih dejavnosti dodatno vzpodbudo, 
ponazoritve in ponovitve navodil. Tekom dneva je deček različno razpoložen in pripravljen za 
sodelovanje. Napredek je opaziti v njegovi začetni, notranji motivaciji. Pogosteje se odloča in 
pristopa k dejavnostim. Kljub temu še vedno potrebuje vzpodbudo, da se na dejavnost ustrezno 
pripravi (npr. pripravi svinčnik, barvico, lepilo, škarje …). Količina in kakovost narejenega je 
še zelo povezana z njegovim počutjem oz. s stopnjo njegove motivacije, čeprav je na sploh 
njegov tempo dela precej počasen. Če ga dejavnost pritegne ter je v skladu z njegovimi interesi 
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in tematiko, ki ga zanima (npr. živali, harmonika, gasilci, dinozavri, rakete), bo pri njej raje 
sodeloval, vztrajal in jo ob spodbudah tudi dokončal. Pri dejavnostih, ki so mu manj ljube (npr. 
rezanje, grafomotorične vaje …), pa je potrebno ogromno spodbud, da z nalogo sploh začne. 
Pri izvajanju takšnih vaj je zelo nenatančen, izjemno hitro mu pade koncentracija, zelo hitro se 
zadovolji s skromnim izgledom njegovih izdelkov. Pri izvajanju dejavnosti, ki so mu neljube 
in zahtevajo od njega več truda, to so predvsem vaje za mizo s pisalom, dejavnost pogosto 
prekinja, predlaga drugo, se izgovarja, trdi, da je že naredil, stoka, se naslanja na mizo ipd. 
Naloge lažje dokonča, če jih razdelimo na krajše enote ter da vsaki malce zahtevnejši nalogi 
sledi dejavnost, ki jo ima rad. V prosti igri in gibalnih dejavnostih je njegova pripravljenost za 
igro in sodelovanje mnogo večja. Miha je bolj aktiven, živahen in glasen. Največkrat se zaigra 
v kotičku s kockami. V igri s sovrstniki ima podrejeno vlogo. Zelo uživa pri glasbeno-ritmičnih 
dejavnostih, ki ga pogosto motivirajo in dodatno spodbudijo k sodelovanju. Miha rad pleše in 
poje. Pri petju v pevskem zboru se pogostokrat nekam zastrmi, nato nadaljuje.  

13.1.2.4 Govor 

Artikulacija govora je skoraj ustrezna, včasih nejasno izgovarja sičnike in šumnike. Govor je 
primerne glasnosti. Pri govoru uporablja srednje dolge povedi. Njegov besedni zaklad je dokaj 
širok. Miha je precej komunikativen deček, v pogovoru sodeluje brez zadržkov. Pogovor zmore 
nadaljevati, čeprav občasno težje sledi določeni temi. Na vprašanja načeloma odgovarja 
smiselno, občasno pa so njegovi odgovori nelogični in nepovezani z vsebino. Ob spodbudah s 
podvprašanji nesmiselne odgovore popravi. V igri sodeluje in komunicira z vrstniki. Brez 
zadržkov zastavi vprašanje manj znani oz. nepoznani osebi. Miha pravilno zloguje posamezne 
besede s ploskanjem. V besedah prepoznava prvi glas. Poznane pravljice uspe obnoviti s 
svojimi besedami oz. pove, kaj se na sliki dogaja. Pri poslušanju malce daljših pravljic mu 
pozornost hitro upade. Uspešen je pri branju enostavnih slikopisov. 

13.1.2.5 Drugo  

Miha v naboru predmetov ali sličic prepozna tisto, ki je drugačna po barvi, obliki, velikosti in 
legi. Uspešno poimenuje vse barve. Predmete razvršča po barvi, obliki, velikosti. Na sliki še ne 
opazi vseh detajlov. Po predlogi sestavi enostavno konstrukcijo (npr. do 5 enot, da se ne izgubi). 
Uspešno sestavi 9-delno sestavljanko, ki pa jo še vedno rešuje s poskušanjem. Pri dejavnostih 
vidnega zaznavanja pogosto izbira in določa nepremišljeno in hitro, ob opozorilu in dodatnih 
vprašanjih pa tudi z logičnim razmišljanjem. Nadaljuje enostavne vzorce. Večine črk in števil 
ne poznava in ne zapisuje. Šteje do 15, pri tem številu uspešno prireja predmete (z občasnimi 
napakami pri višjih številih), števila do 5 pokaže s prsti. Kadar za dejavnost ni dovolj motiviran, 
bodo pri štetju in tudi drugih omenjenih dejavnostih prisotne napake. Ima težave z orientacijo 
v prostoru (na sebi, na drugem, v prostoru, na listu).  

13.1.3  Vprašalnik ABC gibanja 2 

Vprašalnik je razdeljen na tri dele (A, B in C). Razdelek A in B se nanašata na interakcije med 
otrokom in njegovim okoljem, razdelek C pa se nanaša na negibalne dejavnike, ki lahko 
neugodno vplivajo na otrokovo gibanje.  

Razdelek A ocenjuje otrokovo gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju. Razdeljen je na 
področja skrbi zase, spretnosti v razredu/igralnici in spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji. 
Ocenjevalec opredeli, ali otrok ohranja ravnotežje, ko se stoje oblači, obleče oblačila čez glavo, 
zapne gumbe, si umije in posuši roke, prelije tekočino iz ene posode v drugo, rokuje z majhnimi 
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predmeti, piše črke s svinčnikom ali z drugim pisalom, s škarjami reže papir, hodi po prostoru 
in se pri tem izogiba nepremičnim/mirujočim predmetom in osebam, prenaša predmete po 
prostoru, ne da mu padejo na tla, skače in obdrži stopala skupaj pri odskoku in pristanku, 
poskakuje po eni ali drugi nogi, vrže vrečko s fižolom ali žogo tako, da jo lahko drugi otrok, ki 
miruje, ulovi, uporablja igrala v telovadnici in na igrišču, prečka igrišče ali telovadnico in se 
pri tem izogiba trčenju z mirujočimi predmeti/osebami. 

Ocenjevalec lahko označi, ali ima otrok splošne učne težave in/ali težave na področju 
pozornosti, govora/jezika, branja/pisanja, socialnega prilagajanja ali nadzora čustev. 

Razdelek B ocenjuje otrokovo gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju. Razdeljen 
je na tri področja. To so skrb zase in spretnosti v razredu/igralnici, spretnosti z žogo in spretnosti 
pri rekreaciji/športni vzgoji. Ocenjevalec opredeli, ali otrok ohranja ravnotežje, kadar so 
potrebne pogoste prilagoditve, se premika po živahnem razredu/igralnici in pobira ter odlaga 
predmete, prenaša pladenj/pijačo po sobi in se izogiba premikajočim osebam, ploska po ritmu 
ali udarja z nogo ob tla, se premika po glasbi ali ob drugih ljudeh, ujame žogo z obema rokama, 
udari žogo, ki se premika, z loparjem ali s kijem, med premikanjem vrže žogo tako, da jo lahko 
drugi otrok ulovi, kontinuirano odbija od tal in nadzoruje žogo, sodeluje v skupinskih športih 
in izvaja spretnosti metanja, lovljenja, brcanja ali udarjanja, vozi kolo brez pomožnih 
koleščkov, sodeluje v igrah izmikanja in lovljenja, ohranja ravnotežje v vodi med drugimi 
otroki, uporablja igrala z gibljivimi deli, prečka igrišče ali telovadnico in se pri tem izogiba 
trčenju s premikajočimi predmeti/osebami. 

Ocenjevalec na koncu razdelka poda splošno oceno, ali ima otrok na splošno težave z gibanjem 
in v kolikšni meri te vplivajo na učenje v razredu, rekreacijo in dejavnosti pri športu, 
samospoštovanje ter socialne interakcije.  

Rezultate razdelka A in B posameznega ocenjevalca seštejemo, s tem dobimo Skupni gibalni 
seštevek. Večje število točk prejme otrok, večje težave ima na področju gibanja. Skupni gibalni 
seštevek opredeli, ali otrok glede na svojo starost: 

a) sodi v normativni razpon,  
b) kaže manjše zaostajanje v gibalnem razvoju ali nekaj lažjih težav, ki jih je treba 

spreminjati ali 
c) ima resnejše gibalne težave. 

Razdelek C opredeljuje negibalne dejavnike, ki lahko vplivajo na otrokovo gibanje. 
Ocenjevalec oceni, ali dejavniki (neorganiziranost, neodločenost/pozabljivost, pasivnost, 
boječnost, tesnobnost, impulzivnost, odkrenljivost, pretirana aktivnost, precenjevanje in 
podcenjevanje svojih sposobnosti, premajhna vztrajnost, vznemirjenost ob neuspehu ter 
nezmožnost doživljanja zadovoljstva ob uspehu) vplivajo na otrokovo gibanje. 

13.1.3.1 Subjektivni rezultati vprašalnika za starše in strokovne delavce 

Vprašalnik ABC gibanja 2 so izpolnjevali dečkovi starši, vzgojiteljica ter SRP. Omenjeni 
strokovni delavki delata in spremljata dečka že več kot dve leti. Rezultate ocenjevalcev smo 
med sabo primerjali. Deček je bil na dan ocenjevanja star 5 let 10 mesecev in 22 dni. 
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13.1.3.1.1 Rezultati subjektivne ocene interakcije med otrokom in okoljem 

Razdelek A: 

Tabela 13: Surovi rezultati gibanja v statičnem in/ali predvidljivem okolju 
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skrb zase 0 6 6 
spretnosti v razredu/igralnici 2 8 8 
spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji 0 5 6 
SKUPAJ 2 19 20 

Starši so otrokovo gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju ocenili z 2 točkama, 
vzgojiteljica z 19 točkami in SRP z 20 točkami. 

Razdelek B:  

Tabela 14: Surovi rezultati gibanja v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju 
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skrb zase in spretnosti v razredu/igralnici 0 8 7 
spretnosti z žogo 1 7 9 
spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji 0 6 5 
SKUPAJ 1 21 21 

Starši so otrokovo gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju ocenili z 1 točko, 
vzgojiteljica in SRP z 21 točkami. 

Gibalni seštevek (razdelek A in B) 

Tabela 15: Skupni gibalni seštevek 
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Razdelek A 2 19 20 
Razdelek B 1 21 21 
SKUPAJ 3 40 41 
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Gibalni seštevek, ki izhaja iz ocene vzgojiteljice in SRP, je skoraj enak (40 točk in 41 točk). Na 
podlagi njune ocene smo dečka glede na njegovo starost uvrstili v skupino otrok, ki kažejo 
manjša zaostajanja v gibalnem razvoju ali nekaj lažjih težav, ki jih je potrebno spreminjati. V 
omenjeno skupino, pri starosti 5 let, se uvrsti otroke, ki prejmejo od 34 do 41 točk. Petletniki, 
katerih ocena preseže to mejo, torej imajo 42 točk ali več, imajo zelo verjetno resnejše gibalne 
težave. Tisti, katerih skupni gibalni dosežek je 33 točk ali manj, sodijo v normativni razpon. V 
omenjeno skupino smo dečka uvrstili po oceni staršev (3 točke). Rezultati ocene so nakazali, 
da po oceni staršev deček nima gibalnih težav. 

Vsi trije ocenjevalci so ocenili, da ima deček znane splošne učne težave. Prav tako so se vsi 
trije strinjali, da so pri dečku prisotne težave na področju pozornosti, branja/pisanja in nadzora 
čustev. Težav niso opazili na področju govora/jezika in socialnega prilagajanja. 

Pri vprašanju, ali ima otrok na splošno težave z gibanjem, sta se vzgojiteljica in SRP opredelili 
z DA, starši z NE. Vsi trije ocenjevalci so se strinjali, da imajo gibalne težave zelo neugoden 
vpliv na dečkovo učenje v razredu, enak vpliv sta ocenili vzgojiteljica in SRP na rekreacijo in 
dejavnosti pri športu. Starši so mnenja, da na omenjeno področje gibalne težave malo vplivajo. 
Starši mislijo, da dečkove gibalne težave ne vplivajo na njegovo samospoštovanje in socialno 
interakcijo, vzgojiteljica in SRP pa sta ocenili, da na omenjeni področji gibalne težave malo 
vplivajo. 

13.1.3.1.2 Rezultati subjektivne ocene vpliva negibalnih dejavnikov na gibanje 

Vsi trije ocenjevalci menijo, da na izvedbo dečkovega gibanja vplivajo njegova 
neorganiziranost, neodločnost/pozabljivost, pasivnost, odkrenljivost, precenjevanje in 
podcenjevanje njegovih sposobnosti, premajhna vztrajnost in vznemirjenost ob neuspehu. 
Strinjali so se, da deček pri gibanju ni boječ, ni pretirano aktiven in da je zmožen doživljati 
zadovoljstvo ob uspehu. Starši menijo, da deček pri gibanju ni tesnoben, s čimer se vzgojiteljica 
in SRP nista strinjali. Impulzivnost, kot pomemben dejavnik, prisoten pri dečku, ki pomembno 
vpliva na gibanje, zaznava le SRP. Vzgojiteljica in starši pri dečku ne zaznavajo impulzivnosti. 

Glede na rezultate smo lahko podali splošno oceno, da obstaja več negibalnih dejavnikov, ki 
ovirajo izražanje dečkove dejanske ravni gibalnih zmožnosti. Omenjene dejavnike smo pri 
načrtovanju in izvajanju desettedenskega gibalnega programa, ki je bil zasnovan na programu 
AF, upoštevali. 

 

13.2 Ocena začetnega stanja 

Začetno stanje smo ocenili s pomočjo inštrumentarija ABC gibanja 2 (Henderson, Sugden in 
Barnett, 2014). Deček je bil v času testiranja star 5 let 10 mesecev in 22 dni. Pri testiranju smo 
izvedli vse testne naloge za prvo starostno obdobje. Testiranje vsebuje 8 nalog, razdeljenih v 3 
sklope, ki preverjajo spretnosti rok, spretnosti ciljanja in lovljenja ter otrokovo ravnotežje. 
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13.2.1  Spretnosti rok 

Tabela 16: Spretnosti rok – ocena začetnega stanja 

Kratica 
naloge 

Ime naloge Surovi dosežki  Standardni 
dosežki 

SR1 VSTAVLJANJE KOVANCEV 
– prednostna roka 

25 sekund  

3 VSTAVLJANJE KOVANCEV 
– neprednostna roka 

33 sekund 

SR2 NIZANJE KORALD 73 sekund 4 
SR3 SLEDENJE POTI 1 6 napak 3 

 

1. Naloga: vstavljanje kovancev 

Prva naloga je preverjala hitrost vstavljanja kovancev v hranilnik. Deček je navodila poslušal 
in jih na začetku upošteval, kasneje pa ga je bilo potrebno na pravila večkrat opozoriti. Z desno 
roko, ki je njegova prednostna roka, je v prvem poskusu za vstavljanje potreboval 25 sekund. 
Pri drugem poskusu s prednostno roko je roki zamenjal, tako da se je štel poskus za 
neuspešnega. Z vstavljanjem kovancev z neprednostno roko je imel nekaj več težav, kovanec 
mu je trikrat padel iz roke. V prvem poskusu z neprednostno roko je vstavljal 12 kovancev 33 
sekund, drugi poskus je kljub motiviranju odklonil. Hranilnik je ves čas trdno držal z drugo 
roko, pri tem ga je pri vstavljanju kovancev z neprednostno roko obrnil za 45 stopinj. Pri 
pobiranju kovancev je uporabljal pincetni prijem, ki je bil na trenutke rahlo krčevit. Njegov 
pogled je bil večino časa usmerjen v režo hranilnika, dvakrat pa je pogledal proti meni z 
namenom potrditve, da nalogo ustrezno izvaja. Nekajkrat je imel težave pri poravnavi kovancev 
v režo. Hitrost njegovega dela je bila primerna, vendar na trenutke neenakomerna. Pri 
vstavljanju kovancev z neprednostno roko se je dvakrat malce ustavil, ves čas ga je bilo 
potrebno spodbujati, da dela čim hitreje. Pri sedenju je imel glavo rahlo nagnjeno na stran. Sedel 
je na koncu stola, noge pa je imel zataknjene za stol. Standardni dosežek je pri tej nalogi 3. 

2. Naloga: nizanje korald 

Druga naloga je preverjala hitrost nizanja korald na vrvico. Dečku je bila naloga znana, zato se 
je razveselil ter uspešno in umirjeno opravil oba poskusa. V prvem poskusu je potreboval 81 
sekund, v drugem pa 73 sekund. Pri pobiranju korald je uporabljal pincetni prijem, ki je bil na 
trenutke krčevit. Med izvajanjem naloge je ves čas menjal roko, s katero je držal vrvico, in roko, 
s katero je natikal. Dvakrat mu je vrvica padla iz roke. Ko je koralde natikal na vrvico, jih je 
opazoval, težave pa je imel pri ciljanju luknje. Občasno je bil prijem vezalke predaleč ali 
preblizu konice, zato je koraldo težje nataknil. Ko je luknjo zadel in jo uspel potisniti skozi, je 
vrvico brez večjih težav povlekel z drugo roko skozi. Dečkova drža je bila ustrezna, le noge je 
imel ponovno zataknjene za noge stola. Tempo dela je bil srednje hiter. Standardni dosežek je 
pri tej nalogi 4. 

3. Naloga: sledenje poti 

Pri tretji nalogi je moral slediti poti kolesarja, ne da bi pri tem prekoračil črto, obračal list in 
dvigal pisalo. Dečku je takšen tip nalog znan, zato je brez težav upošteval navodila. Položaj 
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hrbtenice je bil pri izvajanju naloge ustrezen. Glava je bila od lista ustrezno oddaljena, pri 
drugem poskusu jo je rahlo nagnil v levo. Noge je imel ves čas zataknjene za stol. Predloge ni 
obračal, list si je z nasprotno roko držal pri miru. Prijem pisala je bil ustrezen, vendar preveč 
krčevit. Pisalo se med vlečenjem črt rahlo trese, pritisk na papir je premočan. V predelu zapestja 
in rok je bilo videti napetost. Črta, ki jo je potegnil, je neprekinjena. Lineacija ni tekoča, gibi 
pisala so kratki in sunkoviti. Predvsem ima težave pri izvajanju zavojev. Med izvajanjem naloge 
je ves čas opazoval pot, pisala ni dvigal. Pri prvem poskusu je naredil 6 napak, pri drugem 8. 
Standardni dosežek je pri tej nalogi 3. 

13.2.2  Ciljanje in lovljenje 
 

Tabela 17: Ciljanje in lovljenje – ocena začetnega stanja 

Kratica 
naloge 

Ime naloge Surovi dosežki  Standardni 
dosežki 

CL1 LOVLJENJE VREČKE S 
FIŽOLOM 

3 pravilni poskusi 5 

CL2 METANJE VREČKE S 
FIŽOLOM NA PODLOGO 

4 pravilni poskusi 5 

 

1. Naloga: lovljenje vrečke s fižolom 

Pri nalogi lovljenja vrečke s fižolom je deček od desetih poskusov pravilno ujel tri. Od sedmih 
nepravilnih poskusov je enkrat vrečko ujel s pritiskom rok ob telo, kar za pet- in šestletnike ni 
dovoljeno, saj se pričakuje lovljenje vrečke zgolj z dlanmi, šele nato lahko silo meta ublažijo 
ob telesu. Pri preostalih šestih neuspelih poskusih je bila njegova reakcija prepočasna. Med 
čakanjem na ulov je njegova drža dobra. Višini meta se je uspel prilagoditi, več težav je imel s 
prilagajanjem sili meta. Smeri meta se prilagaja prepočasi. Premikanju vrečke s fižolom dobro 
sledi, vendar pa, ko se mu ta približa, pogosto zatisne oči. Preden vrečko ujame, dvigne roke 
dokaj simetrično in čaka na ulov z razprtimi dlanmi, ki so obrnjene navzgor. Roke in dlani ima 
pogosto preveč narazen, njegova reakcija pa je prepočasna, zato mu vrečka večkrat pade med 
dlanmi na tla. Medtem ko drži dlani razprte in čaka na ulov, so njegovi prsti iztegnjeni, narazen 
in napeti. Večkrat se zgodi, da jih ne pokrči v pravem trenutku, tako mu vrečka kljub dotiku 
dlani pade iz rok. Standardni dosežek je 5. 

2. Naloga: metanje vrečke s fižolom na podlogo 

Deček je moral pri nalogi ciljati vrečko na podlogo, ki je bila od njega oddaljena 1,8 m. Od 
desetih poskusov je podlago zadel štirikrat. Med metanjem je gledal v tarčo, vendar pa je mete 
izvajal zelo hitro. Imeli smo občutek, da meče vrečko zelo nepremišljeno. Nekajkrat je sploh ni 
vrgel naravnost, ampak v stran. Težave je imel s presojo moči meta, nekajkrat je bila ta prešibka, 
drugič premočna. Pri metu je uporabljal desno roko in kljub opozorilom metel pogosto z 
zgornjim zamahom. Njegovo gibanje je bilo tekoče. Vrečko s fižolom je spustil v pravem času, 
gib z roko je dokončal. Med metanjem je uspel loviti ravnotežje. Standardni dosežek je 5. 
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13.2.3  Ravnotežje 

Tabela 18: Ravnotežje – ocena začetnega stanja 

Kratica 
naloge 

Ime naloge Surovi dosežki  Standardni 
dosežki 

RV1 RAVNOTEŽJE NA ENI NOGI 
– boljša noga 

4 sekunde  

5 RAVNOTEŽJE NA ENI NOGI 
– druga noga 

2 sekundi 

RV2 HOJA Z DVIGNJENIMI 
PETAMI 

4 koraki 3 

RV3 SKAKANJE PO PODLOGAH 5 pravilnih 11 

 

1. Naloga: ravnotežje na eni nogi 

Dečkova naloga je bila, da zadržuje ravnotežje na vsaki nogi čim dlje. Pri tej nalogi je imel 
velike težave, saj je uspel na boljši nogi zadrževati ravnotežje 4 sekunde, na drugi nogi pa samo 
2 sekundi. Takoj, ko je začutil, da ga malce zanaša, je pričel poskakovati, premikati stopala sem 
in tja, se prijemati z rokami preko noge, ki je bila v zraku, ter naslanjati nogo, ki je bila v zraku, 
na drugo nogo, kljub temu da smo ga opozorili na upoštevanje pravil naloge. Telo je bilo 
majavo. Pri ohranjanju ravnotežja smo pri dečku opazili nestabilnost kolen in gležnjev, saj so 
ta uhajala navznoter. Ravnotežje si je pomagal ohranjati z rokami, vendar so bili gibi pretirani 
in sunkoviti, tako da so njegovo ravnotežje še dodatno zmotili. Standardni dosežek je 5. 

2. Naloga: hoja z dvignjenimi petami 

Pri tej nalogi je moral deček po prstih prehoditi 4,5 m dolgo pot, označeno z lepilnim trakom. 
Pri prvem poskusu je uspel narediti 2 koraka, nato je izgubil ravnotežje in sestopil s črte. V 
drugem poskusu je naredil 4 korake, nato pa nadaljeval hojo mimo črte po celih stopalih. Pri 
hoji je bil precej majav. Pomagal si je z rokami, ki pa so bile napete. Opazili smo nestabilnost 
v predelu gležnjev in kolen, saj mu ta uhajajo navznoter. Povezovanje korakov ni gladko. Vajo 
je začel izvajati počasi, nato pa zelo hitro. Dečka je bilo potrebno za dokončanje naloge precej 
motivirati. Standardni dosežek je 3. 

3. Naloga: skakanje po podlogah 

Dečkova naloga je bila, da skače naprej s podloge na podlogo. Pri tem je moral narediti pet 
zaporednih povezanih sonožnih poskokov, pri čemer ni bilo dovoljeno popravljanje položaja 
stopal. Dovoljen je bil en skok na podlogo, meje podlog ni smel prestopiti. Pri prvem poskusu 
je pri drugem poskoku naredil prestop, nato popravil lego stopal. V drugem poskusu pa mu je 
uspelo narediti 5 popolnoma ustreznih poskokov. Na skok se pripravi z rahlim počepom, giba 
navzgor in naprej dobro združuje. Nihanje rok je usklajeno z gibanjem nog, roke ima na trenutke 
rahlo napete. Pristaja na cela stopala, doskoki so zelo trdi in glasni. Občasno pride do rahlo 
neenakomernega odriva, saj prenaša na desno nogo več teže. Opaziti je, da občasno kolena 
uhajajo navznoter. Dečka je bilo potrebno zelo motivirati, da je nalogo izpeljal v skladu z 
navodili. Standardni dosežek je 11. 
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13.2.4  Povzetki spoznanj ocene začetnega stanja 

Tabela 19: Povzetek spoznanj – ocena začetnega stanja 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 
SPRETNOSTI ROK 

10 1 0,1 
CILJANJE IN LOVLJENJE 

10 3 1 
RAVNOTEŽJE 

19 4 2 
SKUPNI TESTNI DOSEŽEK 

39 1 0,1 

Na področju spretnosti rok smo dečka uvrstili v 0,1. centil, kar nakazuje na pomembne gibalne 
težave. Deček je imel med izvajanjem nalog nekaj težav z ohranjanjem ustrezne drže, kar v 
literaturi (Dawson, 2009; Martin idr., 2005; Schoeman, 2012) naštevajo kot enega izmed 
najpogostejših posledic nižjega tonusa. Ta je bila po navadi na začetku dejavnosti dobra, čez 
nekaj časa pa je začel nagibati glavo in noge zatikati za stol. Pri vseh vajah je potreboval 
spodbude, da jih je čim hitreje dokončal. Njegove roke in prsti so bili pri vseh nalogah rahlo 
napeti, posledično so bili prijemi krčeviti, izvedba vaj pa manj uspešna. V članku Kaj je 
hipotonija in kako ukrepati (2019) povečan tonus pojasnijo kot pretirano aktivacijo mišic 
distalnih delov telesa zaradi pomanjkanja stabilnosti v trupu. 

Pomembne gibalne težave je pokazal tudi pri vajah ciljanja in lovljenja, kjer smo ga glede na 
rezultate uvrstili v 1. centil. Deček je bil za dejavnosti motiviran, vendar pa so njegove 
prepočasne reakcije in prepočasno prilagajanje zahtevam smeri in sile ob uporabi neustreznih 
tehnik pomembno vplivale na njegove rezultate testiranja. 

Rezultati izvedenih nalog, ki preverjajo ravnotežje, so dečka uvrstili v 2. centil, kar prav tako 
nakazuje na pomembne gibalne težave. Deček težko ohranja ravnotežje, pri vajah ni vztrajen. 
Njegovo telo je med izvajanjem ravnotežnih vaj majavo, zgornje okončine pa napete. Opazimo 
lahko tudi povečano nestabilnost v predelu kolen in gležnjev, ki jo v literaturi (PDTb, 2018) 
pojasnijo kot posledico prevelike gibljivosti sklepov in ohlapnosti vezi. 

Skupni standardi dosežek pri začetnem ocenjevanju je 1. To dečka uvrsti v 0,1. centil, kar 
pomeni pomembne gibalne težave, saj vsakega otroka, ki se uvrsti na ali pod 5. centil, 
obravnavamo kot otroka s pomembnimi gibalnimi težavami. 

H1: Z oceno začetnega stanja smo potrdili hipotezo, da je otrok s hipotonijo dosegel 
podpovprečne rezultate pri ocenjevanju gibanja. 

 

13.3 Program za razvijanje gibalnih spretnosti in sposobnosti 

Glede na ugotovljene značilnosti dečkovega funkcioniranja in rezultate, dobljene s pomočjo 
inštrumentarija ABC gibanja 2, smo načrtovali program za razvijanje gibalnih spretnosti in 
sposobnosti, ki je bil zasnovan po programu AF. Pri načrtovanju in izvajanju gibalnega 
programa smo upoštevali tudi rezultate Vprašalnika ABC gibanja 2, predvsem smo bili pozorni 
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na negibalne dejavnike, za katere smo ugotovili, da pomembno vplivajo na dečkovo gibanje. 
Glavni cilj našega programa je bil, da deček izboljša grobo- in finomotorične gibalne spretnosti 
in gibalne sposobnosti, zato smo v program vključili vse module programa AF, ki razvijajo 
grobo in fino motoriko. 

13.3.1  Izvedba programa 

Program se je izvajal v vrtcu, kamor je deček vključen. Srečanja so potekala individualno v 
okviru ur DSP izven skupine. Dečku sta po odločbi dodeljeni 2 uri DSP za premagovanje 
primanjkljajev, ovir in motenj na teden, vendar smo jih glede na strokovna priporočila, zapisana 
znotraj programa AF, prerazporedili in izvajali v strnjeni obliki. Takšen način dela Pravilnik o 
dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Ur. 1. RS, št. 88/2013, z 
dne 25. 10. 2013), ki določa obseg, način in pogoje za izvajanje DSP, dopušča. Strnjeno obliko 
izvajanja ur DSP smo ob strinjanju celotne strokovne skupine in dečkovih staršev zabeležili v 
IP. 

Desettedenski program je potekal od 12. 11. 2018 do 1. 2. 2018 v prostorih vrtčevske svetovalne 
službe ali v večji učilnici. V tem času sem z dečkom izvedla 38 obravnav, namenjenih izvajanju 
načrtovanega programa. Individualne ure so potekale po priporočilih avtorjev programa (Piek 
idr., 2017) štirikrat tedensko, po 30 minut.  

13.3.2  Načrtovanje izvedbe programa 

Ker priročnik AF vključuje zgolj nabor vaj, ne opredeljuje pa natančnih načinov in načrta za 
vključevanje le-teh v delo na tedenski oz. dnevni ravni, smo s pomočjo literature oblikovali 
shemo, ki nam je pomagala pri načrtnem vključevanju vseh modulov v obravnave glede na dan 
in del ure. 

Pri načrtovanju tedenske vsebine obravnav smo upoštevali Pistotnikova (2017) priporočila o 
uporabi naravnih oblik gibanj pri gibalnih urah. Avtor predlaga naslednjo sestavo: 

1. UVODNI DEL URE – ogrevanje:  
Naravne oblike gibanja se lahko uporabljajo pri uvodnem dinamičnem ogrevanju, kjer se 
najpogosteje izvajajo živahne, tj. dinamične lokomocije (tek, poskoki, lazenja, dinamična 
plazenja), osnovna sestavljena gibanja (vlačenja, potiskanja, nošenja) in manipulacije 
(metanje, lovljenje, prijemi partnerja ali različnih pripomočkov). 

2. GLAVNI DEL URE – razvijanje gibalnih sposobnosti ter pridobivanje in utrjevanje 
gibalnih spretnosti: 
Z naravnimi oblikami gibanja se razvija gibalne sposobnosti: moč, koordinacijo, hitrost, 
ravnotežje, natančnost in se ohranja gibljivost. Prav tako se različne naravne oblike gibanj 
uporabljajo za pridobivanje gibalnih znanj oz. utrjevanje gibalnih spretnosti. Uporabljajo se 
predvsem nove gibalne strukture, torej vse oblike lokomocij in manipulacij, ki so vadečim 
manj znane.  

3. ZAKLJUČNI DEL URE – psihofizična umiritev:  
Uporablja se naloge, ki energijsko niso zahtevne in niso preveč dinamične (hoja, lazenja in 
različne manipulacije s predmeti). 

Glede na priporočeno sestavo ur in vsebino modulov programa AF smo v uvodni del ure, ki je 
namenjen ogrevanju, vključevali vaje drugega in tretjega modula. V glavnem delu ure smo 
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izvajali vaje od prvega do petega modula, v zaključnem delu pa vaje od šestega do osmega 
modula. 

Ker smo želeli na tedenski ravni v obravnave vključiti vaje vseh osmih modulov, smo za pomoč 
pri načrtovanju vsebine oblikovali shemo dnevnih obravnav (Tabela 20). Uporabili smo jo za 
osnovno vodilo pri načrtovanju vsebine obravnav, po potrebi pa smo spreminjali zaporedja 
izvedenih nalog. 

Tabela 20: Shema tedenske obravnave 

 

13.3.3  Vključevanje vaj programa AF v DSP 

Program AF je fleksibilen program, ki nam je omogočil prilagajanje in izbiro vaj glede na 
ugotovljeno razvojno stopnjo vključenega otroka. Po priporočilih avtorjev (Piek idr., 2017) smo 
v začetne obravnave vključevali lažje vaje. Glede na otrokov napredek smo zahtevnost znotraj 
vsake posamezne vaje stopnjevali ter počasi vpeljevali vaje srednje zahtevnosti in tudi nekatere 
zahtevne vaje.  

Progam AF vsebuje 56 vaj, ki razvijajo grobo motoriko, in 31 vaj, ki razvijajo fino motoriko. 
V naše obravnave smo vključili 47 vaj za razvoj grobe motorike in 22 vaj za razvoj fine 
motorike. V namen magistrskega dela smo vseh 69 uporabljenih vaj prevedli in na kratko 
opisali gibalne vzorce, ki jih vsebujejo (Priloga 1). 

Pred začetkom obravnave smo izdelali gibalne kartice, ki smo jih uporabljali za predstavitev 
živali in gibalnega vzorca. Vsaka vaja je bila predstavljena na svoji gibalni kartici. Na prvi 
strani kartice je bilo zapisano ime vaje in fotografija živali. Na zadnji strani je bila risba 
gibalnega vzorca. Vse gibalne kartice smo z barvo označili glede na modul, ki mu pripada, in 
zahtevnost. 

UVODNI DEL MODUL 2 in/ali MODUL 3 
  
GLAVNI DEL 1. dan 2. dan 3. dan 4.dan 
 

 

MODUL 1 

MODUL 2 

MODUL 3 

MODUL 1 

MODUL 2 

MODUL 3 

MODUL 1 

MODUL 3 

MODUL 5 

MODUL 1 

MODUL 4 

MODUL 5 
     
ZAKLJUČNI DEL 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 
 MODUL 6 

 

MODUL 7  

ali 

MODUL 8 

MODUL 6 

ali 

MODUL 7 

MODUL 7 

ali 

MODUL 8 
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Slika 3: Gibalne kartice (Slapšak, 2019) 
 

Slika 4: Gibalne kartice, razdeljene glede na modul in zahtevnost (Slapšak, 2019) 

Potek desettedenske obravnave smo beležili s pomočjo podatkovnega lista programa AF, na 
katerem je razvidna uporaba vaj na tedenski ravni (Priloga 2). 

S pomočjo sheme (Tabela 20) smo načrtovali vsebino ur glede na module programa, izbor vaj 
znotraj posameznega modula pa smo sprotno prilagajali dečkovem napredku. Vsaka obravnava 
je vsebovala od pet do šest gibalnih vaj načrtovanih modulov (Priloga 3). 

13.3.3.1 Načini vključevanja in prilagajanja vaj programa AF 

Vse gibalne vaje smo v obravnave vključevali preko igre. Deček je spoznaval nove živali, 
njihove značilnost, oponašal njihovo oglašanje, se učil novih gibov ter razvijal domišljijo in 
ustvarjalnost. V želji po doseganju zastavljenih ciljev smo prilagajali vsebino igre, ki je pri 
otroku spodbudila gibalno aktivnost. Na podlagi otrokovih povratnih informacij smo prilagajali 
pravila, način in količino izvedbe, prostor, motivatorje in tudi vrstni red načrtovanih dejavnosti. 
Zaradi slabše vztrajnosti in motivacije dečka smo poskrbeli, da je imel pri vsaki gibalni igri 
svoj cilj (npr. da najde vse muhe, da zbere vse štampiljke, da nabere vse lešnike ipd.), preko 
katerih smo uresničevali naše cilje.  
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Vse uporabljene vaje smo prilagajali dečkovim gibalnim spretnostim in sposobnostim. 
Prilagajali smo podlage, na katerih so se vaje izvajale (trde, mehke, nagnjene …), ter po potrebi 
spreminjali velikost uporabljenih pripomočkov (od večjih do manjših). Pri učenju novih gibov 
smo te učili postopno. Pri učenju nalog smo dečku pomagali s postopnim podajanjem navodil, 
vizualnimi in verbalnimi namigi ter fizičnim usmerjanjem. Za boljšo kontrolo dihanja smo pri 
vsaki vaji spodbujali oponašanje oglašanja živali. Zahtevnost smo stopnjevali s podaljševanjem 
trajanja dejavnosti, spreminjali smo hitrost in ritem dejavnosti ter smer in razdaljo gibanja. 
Postopno smo povečevali količino moči, ki je bila potrebna za izvedbo naloge (npr. močnejša 
brca, daljši in višji meti …), ter gibalnim dejavnostim dodajali tudi kognitivno komponento. Za 
boljšo motivacijo smo uporabljali pohvale, spodbude (verbalne, petke, štampiljke, nalepke), 
začetno napoved vsebine učne ure, delo po sistemu naprej to, potem to, odštevanje nalog oz. 
ponovitev, slikovno gradivo ter različne ciljno naravnane dejavnosti (npr. pobiranje zaklada 
ipd.). 

Načine vključevanja vaj v ure DSP in njihove prilagoditve smo opisali v učnih pripravah. V 
prilogi prikazujemo šestnajst primerov dnevnih učnih priprav (Priloga 4). 

 

13.4 Ocena končnega stanja 

Končno stanje smo ocenili s pomočjo inštrumentarija ABC gibanja 2 (Henderson, Sugden in 
Barnett, 2014). Deček je bil v času končnega testiranja star 6 let 1 mesec in 24 dni. Pri testiranju 
smo tako kot na začetku raziskave ponovno izvedli vseh 8 testnih nalog za prvo starostno 
obdobje.   

13.4.1  Spretnosti rok 

Tabela 21: Spretnosti rok – ocena končnega stanja 

Kratica 
naloge 

Ime naloge Surovi dosežki Standardni dosežki 

začetno 
merjenje 

končno 
merjenje 

začetno 
merjenje 

končno 
merjenje 

SR1 VSTAVLJANJE 
KOVANCEV – 
prednostna roka 

25 sekund 20 sekund  

3 

 

6 
VSTAVLJANJE 
KOVANCEV – 
neprednostna roka 

33 sekund 21 sekund 

SR2 NIZANJE KORALD 73 sekund 55 sekund 4 5 
SR3 SLEDENJE POTI 1 6 napak 3 napake 3 5 

 

1. Naloga: vstavljanje kovancev 

Pri ponovnem testiranju vstavljanja kovancev je deček izboljšal hitrost vstavljanja kovancev s 
prednostno roko za 5 sekund, potreboval je torej 20 sekund. Z neprednostno roko je 12 
kovancev vstavil v hranilnik v 21 sekundah, kar je 12 sekund hitreje kot pri prvem testiranju. 



 

69 
 

Pri izvajanju naloge je navodila upošteval, nalogo je opravljal z dogovorjeno roko. Uspel je 
izvesti vse štiri ponovitve naloge. Hranilnik je ves čas trdno držal z drugo roko, pri tem ga je 
pri vstavljanju kovancev z neprednostno roko obrnil. Pri pobiranju kovancev je uporabljal 
pincetni prijem. Zaradi časovnega pritiska je delovala roka na trenutke napeta. Njegov pogled 
je bil ves čas usmerjen v režo hranilnika, mojih potrditev tokrat ni potreboval. Ponovno je imel 
nekaj težav pri poravnavi kovancev v režo, vendar pa je v primerjavi s prvim testiranjem te 
hitreje razrešil. Nalogo je opravil hitreje, ves čas je vzdrževal enakomeren tempo dela. Kovanci 
mu niso padali iz roke. Pri sedenju je bila njegova drža dobra. Hrbtenica je bila v pravilnem 
položaju, glave pri izvajanju nalog ni več nagibal. Noge je imel v pravilnem položaju, s celimi 
stopali na tleh. Standardni dosežek pri tej nalogi je 6, pri prvem testiranju pa je bil 3. 

2. Naloga: nizanje korald 

Nalogo nizanja korald na vrvico je deček opravil v 55 sekundah, kar je 18 sekund hitreje kot 
pri prvem testiranju. Tudi tokrat je sodeloval pri obeh poskusih. Pri pobiranju korald je 
uporabljal pincetni prijem, ki je bil na trenutke rahlo krčevit. Med izvajanjem naloge je ves čas 
menjal roko, s katero je držal vrvico, in roko, s katero je natikal. Vrvica se mu je dvakrat zapletla 
med prsti, enkrat mu je padla iz roke. Držal jo je na primernem mestu, zato ni imel tako velikih 
težav pri ciljanju luknjice kot prvič. Ko je koralde natikal na vrvico, jih je opazoval. Vrvico je 
brez večjih težav povlekel z drugo roko skozi luknjo. Dečkova drža je bila med izvajanjem 
naloge ustrezna. Standardni dosežek je iz 4 povišal na 5. 

3. Naloga: sledenje poti 

Pri nalogi sledenja poti je naredil pri končnem ocenjevanju tri napake (pri obeh poskusih), pri 
prvem ocenjevanju pa je naredil še tri več. Pri izvajanju naloge je upošteval vsa navodila, torej 
da ne obrača lista in dviga pisala. Drža je bila med izvajanjem naloge ustrezna, noge so bile v 
pravilnem položaju. Glava je bila od lista ustrezno oddaljena in poravnana. Med izvajanjem 
naloge je z levo roko list držal pri miru. Prijem pisala je bil ustrezen, a še vedno krčevit. Zaradi 
krčevitega prijema se je tudi tokrat pisalo malce treslo. Pritisk na podlago je bil bolj ustrezen. 
V predelu zapestja in rok lahko opazimo rahlo napetost. Črta je neprekinjena. Lineacija je v 
primerjavi s prvim testiranjem bolj tekoča. Še vedno ima največ težav pri izvajanju zavojev, 
čeprav črto manjkrat prekorači. Standardni dosežek je pri končnem ocenjevanju pri tej nalogi 
5, pri prvem testiranju pa je bil 3. 

13.4.2  Ciljanje in lovljenje 

Tabela 22: Ciljanje in lovljenje – ocena končnega stanja 

Kratica 
naloge 

Ime naloge Surovi dosežki Standardni dosežki 

začetno 
merjenje 

končno 
merjenje 

začetno 
merjenje 

končno 
merjenje 

CL1 LOVLJENJE VREČKE S 
FIŽOLOM 

3 pravilni 
poskusi 

8 pravilnih 
poskusov 

5 8 

CL2 METANJE VREČKE S 
FIŽOLOM NA 
PODLOGO 

4 pravilni 
poskusi 

8 pravilnih 
poskusov 

5 10 

1. Naloga: lovljenje vrečke s fižolom 
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Pri končnem ocenjevanju spretnosti lovljenja je deček od desetih poskusov pravilno ujel osem 
vrženih vrečk, kar je pet vrečk več kot pri prvem ocenjevanju. Med čakanjem na ulov je bila 
njegova drža v stoječem položaju dobra. Tokrat se je bolj uspešno prilagajal tako višini kot tudi 
sili in smeri meta. Premikanju vrečke je dobro sledil, preden jo je ujel, ni zatiskal oči. Tik preden 
vrečko ujame, dvigne obe roki dokaj simetrično, pri tem sta dlani primerno oddaljeni druga od 
druge ter obrnjeni druga proti drugi. Napetosti je v rokah in prstih manj. Pri dveh neuspelih 
poskusih mu je vrečka padla na tla, enkrat mu je zaradi prepozne reakcije zletela med rokami 
na tla, drugič pa mu je zaradi prešibkega prijema padla na tla. Standardni dosežek je izboljšal 
za 3, torej iz 5 na 8. 

2. Naloga: metanje vrečke s fižolom na podlogo 

Deček je bil pri ciljanju podloge, od njega oddaljene 1,8 m, uspešen osemkrat, torej enkrat več 
kot pri prvem ocenjevanju. Pri tokratnem ocenjevanju je mete izvajal bolj premišljeno. Pred 
metom je pogledal v tarčo, nameril in vrgel. Bolje je presodil potrebno moč meta, saj so bili vsi 
meti dovolj dolgi. Pri obeh neuspelih poskusih je slabše ocenil smer, zato sta vrečki pristali 
malce preveč levo od tarče. Pri metu je uporabljal desnico ali pa obe roki hkrati, tokrat je mete 
izvajal s spodnjim zamahom. Njegovo gibanje je bilo tekoče. Vrečko s fižolom je spustil v 
pravem času, gib z roko je dokončal. Med metanjem je uspel loviti ravnotežje. Standardni 
dosežek je bil pri začetnem ocenjevanju 5, pri končnem pa je 10. 

13.4.3  Ravnotežje 

Tabela 23: Ravnotežje – ocena končnega stanja 

Kratica 
naloge 

Ime naloge Surovi dosežki Standardni dosežki 

začetno 
merjenje 

končno 
merjenje 

začetno 
merjenje 

končno 
merjenje 

RV1 RAVNOTEŽJE NA ENI 
NOGI – boljša noga 

4 sekunde 5 sekund  

5 

 

5 RAVNOTEŽJE NA ENI 
NOGI – druga noga 

2 sekundi 4 sekunde 

RV2 HOJA Z DVIGNJENIMI 
PETAMI 

4 koraki 6 korakov 3 5 

RV3 SKAKANJE PO 
PODLOGAH 

5 pravilnih 5 pravilnih 11 11 

 

1. Naloga: ravnotežje na eni nogi 

Deček je pri lovljenju ravnotežja na boljši nogi izboljšal rezultat za 1 sekundo, torej je 
ravnotežje zadrževal 5 sekund. Na drugi nogi je stal 4 sekunde, kar je 2 sekundi več kot pri 
prvem ocenjevanju. Pri končnem testiranju je, ko je začutil, da ga zanaša, pri stoji vztrajal malce 
dlje, ni takoj sestopil na tla oz. začel poskakovati. Telo je bilo tako kot prvič še vedno majavo, 
prisotni sta bili nestabilnost v kolenih in gležnjih. Ravnotežje si je pomagal ohranjati z rokami, 
vendar so bili gibi pretirani in sunkoviti, tako da so njegovo ravnotežje še dodatno zmotili. 
Standardni dosežek je tako kot pri prvem ocenjevanju 5.  
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2. Naloga: hoja z dvignjenimi petami 

Pri nalogi, kjer je moral prehoditi označeno 4,5 m dolgo pot, je naredil 6 korakov, nato pa se je 
spotaknil ob tla. Pri tem celotne poti ni prehodil, saj je delal zelo majhne korake. Naredil je 2 
koraka več kot pri prvem ocenjevanju. Pri prvem poskusu je prehodil skoraj celo pot, vendar je 
hodil po celem stopalu, zato se poskus ne šteje kot veljaven. Pri hoji je bil še vedno precej 
majav. Pomagal si je z rokami, ki so bile napete. Opazili smo nestabilnost v predelu gležnjev 
in kolen, saj mu ta uhajajo navznoter. Povezovanje korakov je bilo bolj gladko. Vajo je začel 
ponovno izvajati počasi, nato pa zelo hitro. Dečka je bilo potrebno precej motivirati, da je 
dokončal nalogo. Standardni dosežek je 5. 

3. Naloga: skakanje po podlogah 

Deček je pri končnem ocenjevanju nalogo uspešno opravil. Pri obeh poskusih je uspešno 
izvedel pet zaporednih, povezanih, sonožnih poskokov. Na skok se je pripravil z rahlim 
počepom, giba navzgor in naprej je dobro združeval. Nihanje rok je bilo usklajeno z gibanjem 
nog, roke je imel na trenutke rahlo napete. Pristajal je na cela stopala, doskoki so bili še vedno 
malce trši. Odrivi obeh nog so bili bolj enakomerni. Deček za pravilno izvedbo naloge ni 
potreboval dodatne motivacije. Standardni dosežek je tako kot pri prvem ocenjevanju 11. 

13.4.4  Povzetek spoznanj ocene končnega stanja 

Tabela 24: Povzetek spoznanj – primerjava začetnega in končnega merjenja 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 
začetno 
merjenje 

končno 
merjenje 

začetno 
merjenje 

končno 
merjenje 

začetno 
merjenje 

končno 
merjenje 

SPRETNOSTI ROK 
10 16 1 2 0,1 0,5 

CILJANJE IN LOVLJENJE 
10 18 3 9 1 37 

RAVNOTEŽJE 
19 21 4 5 2 5 

SKUPNI TESTNI DOSEŽEK 
39 55 1 4 0,1 2 

Na področju spretnosti rok je deček po desettedenskem programu napredoval, pri vseh treh 
nalogah je dosegel boljše rezultate. Na področju spretnosti rok se uvršča v 0,5 centil, pri prvem 
ocenjevanju pa se je uvrstil v 0,1 centil. Kljub napredku rezultati končnega ocenjevana še vedno 
nakazujejo na prisotnost pomembnih gibalnih težav, kar povezujemo s spoznanji v literaturi 
(Liddle in Yorke, 2004), ki opisuje pri otrocih s hipotonijo pomanjkljivo razvite spretnosti fine 
motorike. Med opazovanjem in primerjanjem kvalitete dečkovega gibanja smo ugotovili, da se 
je izboljšala njegova drža. Med izvajanjem nalog je na stolu sedel ustrezno, noge je imel trdno 
na tleh. Vse tri dejavnosti je izvajal hitreje in bolj natančno, pri tem pa je potreboval manj 
spodbud.  

Ocenjevanje dečkovih spretnosti ciljanja in lovljenja po desettedenskem programu je pokazalo 
pomemben napredek. Pred začetkom izvajanja programa smo dečka uvrstili v 1. centil, kar je 
nakazalo pomembne gibalne težave na omenjenem področju. Po desettedenskem programu 
lahko dečka uvrstimo v skupino otrok, ki na omenjenem področju nima gibalnih težav. Uvrstil 
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se je namreč v 37. centil. Med opazovanjem in primerjanjem kvalitete gibanja med začetnim in 
končnim ocenjevanjem smo opazili predvsem izboljšanje tehnike ciljanja in lovljenja. Deček je 
pokazal hitrejše reakcije ter boljše sposobnosti prilagajanja smeri in sile tako pri lovljenju kot 
tudi pri ciljanju. Tudi De Oliveira idr. (2018) so v svoji raziskavi o vplivu programa AF na 
izboljšanje spretnosti metanja in ciljanja poročali o statistično pomembnem napredku na 
področju metanja otrok, ki so v začetnem ocenjevanju pokazali slabši gibalni dosežek. Pri 
spretnostih lovljenja sta napredovali kontrola in intervencijska skupina, zato niso mogli 
dokazati, da je opažen napredek posledica AF programa. Razloge so iskali v omejeni ponudbi 
dejavnosti lovljenja in v tem, da potrebuje otrok za vajo te spretnosti partnerja, ki zna žogo 
dobro podajati, kar ni značilno za predšolske otroke. V naši raziskavi je bilo slednje 
omogočeno, kar je lahko eden od razlogov za dečkov napredek. 

Po desettedenskem gibalnem programu je deček napredoval tudi na področju ravnotežja. Pri 
začetnem ocenjevanju smo dečka uvrstili v 2. centil, ob končnem ocenjevanju pa v 5. centil, 
kar pa še vedno nakazuje na precejšne gibalne težave. Po opazovanju kvalitete dečkovega 
gibanja ugotavljamo, da zmore pri ravnotežnih nalogah dlje vzdrževati ravnotežne položaje, 
vendar pa je pri tem njegovo telo še vedno precej majavo, zgornje okončine pa napete. Še vedno 
je prisotna nestabilnost spodnjih okončin. Ker so mu ravnotežne dejavnost težke, ima za njihovo 
izvajanje slabšo motivacijo. De Oliveira idr. (2018) so v svoji raziskavi o učinkih programa AF 
dokazali statistično pomembno izboljšanje ravnotežja pri stoji na eni nogi pri otrocih, ki so bili 
vključeni v intervencijski program AF, v primerjavi s kontrolno skupino ne glede na predhodne 
gibalne spretnosti, dosežene pri prvem testiranju, starost, spol in kognitivne rezultate. Zanimivo 
je, da so v procesu raziskovanja ugotovili, da so skoraj vsi vključeni otroci, stari od 4 do 6 let, 
pri preverjanju dinamičnega ravnotežja z vajama hoje z dvignjenimi petami in skakanja dosegli 
maksimalne rezultate, kar nakazuje, da otroci pri tej starosti nimajo večjih težav na omenjenem 
področju. To še dodatno potrjuje pri dečku ugotovljene težave na področju ravnotežja, kar 
potrjuje tudi literatura (Pauli in Kisch, 1996), ki omenja težave z vzdrževanjem ravnotežja pri 
70 % vseh otrok s hipotonijo. 

Skupni standardi dosežek pri začetnem ocenjevanju je 1, pri končnem pa 4. Dečka lahko glede 
na skupne rezultate, dobljene ob koncu izvedbe desettedenskega gibalnega programa, uvrstimo 
v 2. centil. Ugotovimo torej, da je deček napredoval na vseh treh področjih ocenjevanja. O 
statistično pomembnem napredku na področju gibanja otrok poročajo tudi J. Piek idr. (2013), 
ki so raziskovali vpliv programa AF na izboljšanje gibalnih dosežkov otrok, starih od 4 do 6 
let. Kljub napredku pa končna ocena nakazuje, da ima deček še vedno pomembne gibalne 
težave, saj instrumentarij ABC gibanja 2 uvrsti v to kategorijo vse otroke, ki se uvrstijo na ali 
pod 5. centil. 

H2: Z oceno končnega stanja smo potrdili hipotezo, da je otrok s hipotonijo s pomočjo 
gibalnega programa AF razvil gibalne spretnosti in spodobnosti. 
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IV. SKLEP 

Hipotonija je posledica številnih motenj, ki vplivajo na delovanje CŽS in/ali PŽS. Zaradi vpliva 
nižjega mišičnega tonusa na otrokovo funkcioniranje in gibalni razvoj ter zavedanja posledic 
neustreznega gibalnega razvoja na otrokov telesni, kognitivni, čustveni in socialni razvoj je 
nujno sistematično razvijanje otrokovih gibalnih spretnosti in sposobnosti. Spodbujanje 
gibalnega razvoja je pomembno predvsem v predšolskem obdobju, saj zamujeno v kasnejšem 
razvojnem obdobju težko nadomestimo. Otrok mora biti v predšolskem obdobju za razvoj 
temeljnih spretnosti podvržen pestri in široki paleti gibalnih izkušenj, ki so osnova za nadaljnje 
uspešno funkcioniranje.  

Kadar je v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP vključen gibalno 
oviran otrok, dela z njim SRP, ki skupaj s strokovno skupino in starši načrtuje in oblikuje IP. 
Glede na primanjkljaje gibalno oviranega otroka je smiselno, da pri urah DSP razvija njihove 
gibalne spretnosti in sposobnosti, pri čemer se moramo zavedati, kot zapišeta L. Marjanovič 
Umek in M. Zupančič (2009), da so za uspešno izvajanje gibalnih dejavnosti izjemnega pomena 
otrokova motivacija, pomen priložnosti za gibanje, načrtna vadba in strokovno vodenje. Eden 
od programov, ki vse omenjeno upošteva, je avstralski program AF, katerega končni cilj je 
usvojenost temeljnih znanj in izboljšanje sodelovanja. Program zajema vsa področja gibalnega 
razvoja ter zaradi motivacijske vsebine izboljšuje sodelovanje otrok. 

Namen raziskave je bil z analizo obstoječe dokumentacije spoznati, preučiti in predstaviti 
značilnosti funkcioniranja petletnega dečka s hipotonijo. S testnim inštrumentarijem ABC 
gibanja 2 smo ocenili njegovo gibanje. Glede na analizo dokumentov in rezultate, pridobljene 
z omenjenim testnim inštrumentarijem, smo oblikovali program za razvijanje gibalnih 
spretnosti in sposobnosti petletnika s hipotonijo, ki je temeljil na programu AF. Po 
desettedenskem izvajanju programa smo z inštrumentarijem ABC gibanja 2  ponovno ocenili 
dečkovo gibanje. Rezultate začetnega in končnega ocenjevanja smo primerjali in ugotovili 
napredek. 

Z analizo obstoječih dokumentov smo dobili vpogled v dečkovo delovanje na področju 
motorike, drže, govora, sodelovanja in drugega pri starosti 3 let 5 mesecev in starosti 5 let 10 
mesecev. Ugotovili smo, da ima deček na vseh omenjenih področjih pomembne primanjkljaje. 
S pomočjo Vprašalnika ABC gibanja 2 smo ugotovili, da vsi trije ocenjevalci menijo, da ima 
otrok na splošno težave z gibanjem ter da na njegovo gibanje pomembno vplivajo negibalni 
dejavniki. Izmed vseh omenjenih negibalnih dejavnikov so vsi trije ocenjevalci izpostavili velik 
pomen neorganiziranosti, neodločnosti/pozabljivosti, pasivnosti, odkrenljivosti, precenjevanju 
in podcenjevanju svojih sposobnosti, premajhni vztrajnosti ter vznemirjenosti ob neuspehu. 

Z rezultati začetnega ocenjevanja smo dobili vpogled v inicialno stanje na področju gibanja 
dečka s hipotonijo. Inštrumentarij ABC gibanja 2 je pokazal, da ima deček pomembne težave 
na področju motorike. Pri vseh treh ocenjevanih postavkah je dosegel podpovprečne rezultate. 
Z ugotovitvijo smo potrdili prvo hipotezo. 

Sledilo je oblikovanje desettedenskega gibalnega programa, ki je temeljil na vajah in 
usmeritvah programa AF. Zaradi fleksibilnosti programa smo lahko vaje AF programa 
popolnoma prilagodili dečkovim gibalnim spretnostim in sposobnostim in glede na sprotni 
napredek stopnjevali zahtevnost. 
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Po izvedbi programa smo pri ponovnem ocenjevanju dečka na vseh treh področjih opazili 
napredek. Ta je bil na področju spretnosti rok in ravnotežja manjši, na področju metanja in 
lovljenja pa večji. Naši rezultati sovpadajo z rezultati De Oliveire idr. (2018), ki so ugotovili, 
da so na področju lovljenja s pomočjo programa AF napredovali ravno otroci, ki so na začetnem 
ocenjevanju gibanja pokazali slabše rezultate. Rezultati so pokazali, da so naloge, ki smo jih 
uporabili, ustrezne in primerne za hipotonega dečka. Z dobljenimi rezultati smo potrdili drugo 
hipotezo. Ob spremljanju kvalitete gibanja s pomočjo sprotne evalvacije vsake obravnave smo 
opazili, da se je postopno izboljševala tudi kakovost izvedbe gibanja, vztrajnost in motivacija.  

Pri poročanju o rezultatih pa moramo biti previdni, saj je lahko dečkov napredek rezultat drugih 
dejavnikov, ki jih tekom raziskave nismo mogli nadzirati, kot npr. specifike dozorevanja 
posameznika in drugih individualnih dejavnikov, kot npr. gibalne dejavnosti doma in v vrtcu, 
izvenšolske dejavnosti ipd. Našteti dejavniki znotraj študije niso bili kontrolirani in 
predstavljajo pomanjkljivost naše raziskave. Pomanjkljivost naše raziskave je tudi, da 
rezultatov ne moremo posploševati, saj smo gibalni program izvajali smo z enim dečkom. 
Rezultati bi bili bolj zanesljivi, če bi program izvajali z večjim številom otrok, kjer bi lahko 
rezultate primerjali in tudi posplošili. Pomanjkljivost raziskave vidimo tudi v intenziteti 
izvajanja programa, ki zahteva od SRP drugačno organizacijo dela, ki pa jo zaradi velikega 
števila ur včasih težko izvede. 

Tekom raziskave smo prišli do predlogov, ki bi omogočili nadaljnje in še bolj poglobljeno 
raziskovanje teme. Menimo, da bi bilo zanimivo dečka ponovno testirati nekaj mesecev po 
izvedbi programa in ugotavljati, ali je dečkovo gibanje ostalo na enaki stopnji kot ob končnem 
ocenjevanju, ali je dodatno napredovalo ali nazadovalo. Eden izmed predlogov, ki bi naredil 
raziskavo tudi bolj zanesljivo, je, da bi vanjo vključili še enega dečka iste starosti s hipotonijo, 
s katerim desettedenskega programa ne bi izvajali. Rezultate bi na koncu raziskave primerjali. 
Zanimivo bi bilo program izvajati v skupinski obliki, vendar bi ta način raziskovanja zahteval 
večje število izvajalcev, saj gibalno oviran otrok pogosto potrebuje individualno usmerjanje. 
Pri izvajanju programa v skupini bi bilo zanimivo opazovati vpliv le tega na motivacijo gibalno 
oviranega otroka. Ideja za nadaljnje raziskovanje je tudi uporaba desettedenskega programa z 
lažje gibalno oviranimi otroki, katerih gibalna oviranost je posledica drugih motenj in okvar. 

Magistrsko delo vključuje gibalni program za celosten razvoj gibalnih spretnosti in sposobnosti, 
ki jih lahko SRP uporabi pri vsakodnevnem srečevanju z gibalno oviranimi otroki. Zaradi 
fleksibilnosti predstavljenega programa AF je uporaben za vse otroke, stare od 3 do 6 let, saj 
so vanj vključene vaje različnih zahtevnosti, ki jih prilagajamo vsakemu posamezniku. Tako 
lahko v primeru dela z mlajšimi otroki ali bolj gibalno oviranimi izvajamo vaje lažje 
zahtevnosti, pri starejših ali pri otrocih z boljšimi gibalnimi dosežki pa zahtevnejše vaje. V 
programu predstavljamo način, kako lahko SRP vaje programa AF vključi v obravnave, jih 
poenostavlja in kasneje, ko otrok napreduje, otežuje. Menimo, da program ni uporaben samo 
pri delu z gibano oviranimi otroki, temveč za celotno populacijo predšolskih otrok, katerih cilj 
je usvojitev temeljnih gibalnih spretnosti, ki so baza za razvoj nadaljnjih kompetenc in 
omogočajo lažji prehod v šolo. 

Stroka specialne in rehabilitacijske pedagogike je pridobila novo študijo primera na razvijanju 
gibalnih spretnosti in sposobnosti otroka s hipotonijo.  
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VI. PRILOGE 
 

14  OPIS GIBALNIH VZORCEV PRI UPORABLJENIH VAJAH 
IZ PROGRAMA AF (Priloga 1) 

 

Vir: Piek idr. (2017) 

Gumijasto drevo: Otrok stoji in lovi ravnotežje, medtem premika roke, ki predstavljajo 
drevesne veje. 

Špičasta cipresa: Otrok stoji in lovi ravnotežje. Roke, ki jih premika, so v zraku, dlani se 
stikajo. 

Pes: Otrok hodi naprej po vseh štirih, uporablja nasprotno roko in nogo. 

Štorklja: Otrok hodi, pri vsakem koraku dvigne nogo visoko v zrak. Pri tem ima roke na hrbtu. 

Noj: Otrokova hoja je počasna, pri vsakem koraku naredi dolg in visok korak. Roke so pokrčene 
na hrbtu. 

Zvezda: Otrok ima roke v odročenem položaju, noge ima iztegnjene. Hodi in se ziba z ene na 
drugo stran. 

Podlasica: Otrok stoji na prstih, roke ima pokrčene v višini prsnega koša. Pogleduje na okoli 
(levo in desno), nato počepne. 

Pes z bolhami: Otrok hodi naprej po vseh štirih. Ko se ustavi, se z eno roko počoha po trebuhu. 

Pes, ki lula: Otrok hodi naprej po vseh štirih. Ko se ustavi, dvigne desno ali levo nogo. 

Jazbec: Otrok se skloni naprej in hodi po črti, tako da se upira tudi na roke. Nogi ima eno pred 
drugo, prav tako tudi roke. 

Šimpanz: Otrok visi z lestve in se guga. Ko z guganjem preneha, v pravilnem položaju pristane 
na podlagi. 

Papagaj: Otrok stoji na ravnotežni blazini, roke ima na bokih. Naredi 3–4 korake naprej, se 
ustavi in naredi nekaj majhnih počepov. 

Veverica: Otrok pleza gor in dol po lestvi v obliki črke A. 

Poskočni ptiček: Otrok sonožno skoči od predmeta, počepne in ga z obema rokama pobere. 

Izbirčni papagaj: Otrok stoji na črti, z nogama premika predmete naprej in nazaj ali levo in 
desno. 
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Moker pes: Otrok hodi naprej po vseh štirih. Ko se ustavi, istočasno dvigne nasprotno roko in 
nogo ter ju strese. 

Flamingo: Otrok stoji na eni nogi, dvignjeno nogo nasloni na stoječo nogo. Roke ima na boku. 

Račka: Otrok hodi v počepu, roke ima na bokih. 

Pingvinove vesele nogice: Otrok koraka s stegnjenima nogama, stopala ima obrnjena navzven. 
Roke so ob telesu, dlani ima obrnjene navzven. 

Počasni konj: Otrok hodi počasi, pri tem dviguje kolena. Prsti dvignjene noge so usmerjeni 
proti tlom, roke so pokrčene.  

Poskočni kenguru: Otrok skače sonožno. 

Konj: Otrok galopira – skoči naprej s prednjo nogo, tej sledi skok zadnje. Roke ima pokrčene. 

Oče pingvin: Otrok koraka s stegnjenima nogama. Stopala so obrnjena navzven, med nogami 
ima manjšo žogo. Roke so ob telesu, dlani ima obrnjene navzven. 

Žaba: Otrok čepi. Preden skoči, pomakne roke naprej, šele nato skoči. 

Kamela: Otrok je na vseh štirih, kolena ima dvignjena od podlage. Premika se naprej z 
nasprotno roko in nogo, ki delujeta istočasno. 

Enonogi galeb: Otrok skače po eni nogi. Ko skoči, dvigne roke v zrak. 

Poskočna štorklja: Otrok hopsa po ritmu, roke ima v odročenju. Dvignjeno nogo da čim višje.  

Poskočna vrana: Otrok ima roke na bokih. Poskakuje z ene na drugo nogo, pri tem stoji na 
prstih. 

Opica na vročem pesku: Otrok skače po eni nogi, roke ima pri tem na bokih. 

Mačka: Otrok odbija visečo žogo. 

Male opice: Otrok drži žogo z obema rokama in jo vrže, uporabi spodnji zamah. Nasprotni 
otrok žogo ujame z obema rokama.  

Lačni pelikan: Prvi otrok oblikuje z rokami kljun pelikana, drugi vanj s spodnjim zamahom 
meče mehke žoge. 

Fazan: Otrok brcne visečo žogo. Nato žogo ustavi z rokami, lahko pa jo cilja, medtem ko se ta 
še ziba.  

Kenguru: Otrok brcne žogo z vrhom stopal tako močno, da se ta odbije nazaj. 

Slon: Otrok meče vrečko s spodnjim zamahom. 

Krava: Otrok brca visečo žogo. 
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Veveričke: Otrok podaja žogo, jo lovi ter z njo cilja v vedro ter pri tem uporablja spodnji 
zamah. 

Emu: Otrok steče do žoge in jo brcne z zgornjim delom stopala. 

Važni tjulenj: Otrok odbije žogo od tal ali pa jo vrže v zrak ter jo nato ujame.   

Delfin: Otroka si podajata žogo. Prvi vrže žogo, tako da se ta enkrat odbije od tal, drugi jo 
ujame. 

Opica: Otrok meče teniško žogico z zgornjim zamahom. 

Mrož: Otrok se kotali tako, da ima roke iztegnjene ob telesu. 

Delfinov ples: Otrok se kotali tako, da ima roke iztegnjene nad glavo. 

Medved: Otrok se prikloni naprej in se z rokama dotakne podlage pred sabo. Nogi ima v 
kolenih rahlo pokrčeni. Hodi tako, da naredi korak z isto roko in nogo hkrati. 

Ježek: Otrok je na vseh štirih. Hodi tako, da istočasno premika roko in nogo na isti strani telesa. 
Za nekaj časa se zvije v klopčič. 

Jezni konj: Otrok je na vseh štirih. Dvigne nogo in z njo brcne nazaj. 

Rakovica: Otrok s podlage dvigne zadnjico ter se tako premika levo in desno. 

Galeb: Otrok sedi na tleh. Roke ima v odročenju, nagiba se na levo in desno stran. 

Igriva gamsa: Otroka se držita za roke in rahlo potiskata ali vlečeta roke nasprotnika. 

Mravljinčar: Otrok se prekotali na hrbet in nekaj časa ostane pokrčen, pri tem se ziba naprej 
in nazaj. 

Počasni slon: Otrok, nagnjen naprej, drži roke skupaj. Roke giba levo in desno. 

Sviščeva obara: Otrok palec usmeri navzgor, ostale prste stisne v pest. Nato levi  palec stisne 
z desno pestjo. Pretvarja se, da meša obaro. 

Kobra: Otrok leži na trebuhu. Nato se z rokami odrine od tal tako, da roke v komolcih iztegne. 
Položaj zadrži. 

Orel: Otrok leži na trebuhu. Nato dvigne trup in roke, ki so v odročnem položaju, s podlage. 
Položaj zadrži. 

Rak: Otrok s palcem in kazalcem oblikuje krog. Narejen krog sklene s prijateljem, nato ga 
poskušata z nežnimi prijemi razdreti. 

Lovec na krokodile: Otrok se pretvarja, da vesla, gibi so počasni in nadzorovani, veliki. S 
telesom se ziba naprej in nazaj. 



 

84 
 

Zajčkov rep: Otrok trga vato z vsemi prsti. 

Prijazni zajci: Otrok s palcem in kazalcem ene roke oblikuje zajčjo luknjo, kazalec druge roke 
predstavlja zajca. Z zajcem skoči v luknjo drugega otroka. 

Prstne lutke: Otrok izdela lutke živali in z nastalimi lutkami odigra zgodbo.  

Reševanje živali: Otrok reši načrt za reševanje živali tako, da sledi stopinjam te živali. 

Morska spužva: Otrok stiska v dlani manjšo spužvo oz. gobico tako, da se je ne vidi. 

Lačni aligator: Otrok s ščipalkami pobira kocke/kroglice/cofe. 

Bolhe: Otrok s kleščami pobira bolhe (manjše objekte) in jih prenaša v posodico. 

Veveričkina lička: Otrok pobira manjše predmete, pri tem uporablja palec, kazalec in sredinec. 
Nato predmet preprime s prstancem in mezincem. 

Ptice gnezdijo: Otrok izbira predmete, pri tem uporablja palec, kazalec in sredinec. Nato 
predmet preprime s prstancem in mezincem. 

Živalska parada: Otrok izdela plakat z živalsko tematiko. Uporablja papir, barve, perje, volno, 
gladko blago, blago z živalskim vzorcem, lepilo, čopiče, škarje … 

Ribe za večerjo: Otrok z obema rokama drži ribiško palico in lovi ribe. 

Koza Bili: Otrok reže s škarjami (striže, ravne črte, krivulje, krog, ostri kot in kompleksne 
oblike). 

Ptič Vili: Otrok reže s škarjami in lepi z lepilom. 
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15  POTEK DESETTEDENSKE OBRAVNAVE (Priloga 2) 
 

Potek desettedenske obravnave smo beležili s pomočjo prevedenega podatkovnega lista 
programa AF (Piek idr., 2017). Prevedeni list vsebuje vse vaje od prvega do osmega modula, 
vaj devetega modula v prevedeni list nismo vključili. 

 TEDEN 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
MODUL 1: UPRAVLJANJE TELESA 1 – trup in spodnje okončine 
Gumijasto drevo • •         
Špičasta cipresa •  •        
Gozdiček             
Pes  •         
Štorklja   •        
Noj     • •      
Zvezda     •       
Podlasica     • •  •    
Pes z bolhami   •  •      
Pes, ki lula     •      
Jazbec          • • 
Šimpanz       •     
Papagaj      • • •   
Veverica       •     
Poskočni ptiček       • •   
Izbirčni papagaj        • • • 
Moker pes      •      
Flamingo           • 
Mačka lovi miši           
Močni šimpanz           
Račka         • • 
MODUL 2: LOKOMOCIJE 
Pingvinove vesele nogice • • •        
Počasni konj • • •    •  •  
Poskočni kenguru • • • • •     • 
Konj  • • •  •  •   
Oče pingvin   • •       
Žaba    • •     • 
Kamela      • •  •   
Enonogi galeb     • • • •   
Stonoga           
Poskočna štorklja      • •  • • 
Poskočna vrana       • • •  
Opica na vročem pesku          • 
Gosenica            
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MODUL 3: NADZOR PREDMETOV 1 – metanje, lovljenje, brcanje 
Mačka  •          
Male opice  •  •       
Lačni pelikan  • • •   • •   
Fazan   • •        
Kenguru     • • •     
Slon      • •     
Krava       •    
Veveričke          • • 
Emu         • •  
Važni tjulenj        • • • 
Delfin      • • •    
Opica           • 
Delovne mravlje           
MODUL 4: SESTAVLJANJE GIBOV 
Mrož • • •        
Delfinov ples    • •    •  
Medved      •    • 
Ježek         •   
Jezni konj       • •   
Slon na straži           
Krokodil           
Rakovica         •  
Sinji kit           
MODUL 5: UPRAVLJANJE TELESA 2 – trup in zgornje okončine 
Galeb • •  •       
Igriva gamsa • •   •   •   
Mravljinčar   • • •       
Mokre gobe           
Počasni slon   •        
Sviščeva obara         •  
Kobra      • • • •   
Orel          • • 
Rak      • •    
Lovec na krokodile          • 
Živalske taktilne karte           
Tekma            
MODUL 6: FINOMOTORIČNO NAČRTOVANJE 
Zajčkov rep •        •  
Prijazni zajci  • •  •      
Ptički            
Mali pajkec           
Prstne lutke        •    
Reševanje živali  • • • • • • • • • 
Ptiček kraljiček           
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Morska spužva       •    • 
Gospodična Marija           
Živalski ples           
MODUL 7: NADZOR PREDMETOV 2 
Lačni aligator • • • • •      
Bolhe  • • •    •   
Veveričkina lička      • •    
Ptice gnezdijo     •   • •  
Živalska parada          • 
Živalski pogovori           
MODUL 8: ROČNE SPRETNOSTI 
Ribe za večerjo •  •    • • •  
Koza Bili    •  •     
Ptič Vili          • 
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16  VSEBINA DNEVNIH OBRAVNAV PO PROGRAMU AF 
(Priloga 3) 

 

1. TEDEN 

12
. 1

1.
–1

6.
 1

1.
 2

01
8 

1. dan: Pingvinove vesele nogice, Poskočni kenguru, Gumijasto drevo, Mačka, Zajčkov 
rep 

2. dan: Pingvinove vesele nogice, Mačka, Gumijasto drevo, Počasni konj, Lačni 
aligator 

3. dan: Poskočni kenguru, Mačka, Špičasta cipresa, Igriva gamsa, Ribe za večerjo 

4. dan: Pingvinove vesele nogice, Mrož, Špičasta cipresa, Galeb, Igriva gamsa, Zajčkov 
rep 

 

2. TEDEN 

19
. 1

1.
–2

3.
 1

1.
 2

01
8 1. dan: Pingvinove vesele nogice, Galeb, Igriva gamsa, Pes, Male opice, Prijazni zajci 

2. dan: Počasni konj, Lačni pelikan, Gumijasto drevo, Konj, Bolhe 

3. dan: Poskočni kenguru, Fazan, Pes, Mravljinčar, Reševanje živali 

4. dan: Počasni konj, Mrož, Gumijasto drevo, Mravljinčar, Lačni aligator 

 

3. TEDEN 

26
. 1

1.
–3

0.
 1

1.
 2

01
8 1. dan: Pingvinove vesele nogice, Konj, Štorklja, Lačni pelikan, Prijazni zajci 

2. dan: Počasni konj, Fazan, Pes z bolhami, Oče pingvin, Ribe za večerjo 

3. dan: Konj, Lačni pelikan, Špičasta cipresa, Mravljinčar, Reševanje živali, Lačni 
aligator 

4. dan: Poskočni kenguru, Mrož, Štorklja, Počasni slon, Bolhe 
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4. TEDEN 
3.

 1
2.

–7
. 1

2.
 2

01
8 1. dan: Poskočni kenguru, Žaba, Zvezda, Kenguru, Reševanje živali 

2. dan: Poskočni kenguru, Male opice, Podlasica, Konj, Lačni aligator 

3. dan: Žaba, Lačni pelikan, Noj, Mravljinčar, Bolhe 

4. dan: Oče pingvin, Delfinov ples, Podlasica, Galeb, Koza Bili 
 

5. TEDEN 

10
. 1

2.
–1

4.
 1

2.
 2

01
8 1. dan: Poskočni kenguru, Kamela, Noj, Špičasta cipresa, Delfin, Prijazni zajci 

2. dan: Žaba, Slon, Podlasica, Kamela, Ptice gnezdijo 

3. dan: Enonogi galeb, Kenguru, Pes z bolhami, Pes, ki lula, Mokri pes, Igriva gamsa, 
Reševanje živali 

4. dan: Kamela, Delfinov ples, Podlasica, Kobra, Lačni aligator 
 

6. TEDEN 

17
. 1

2.
–2

1.
 1

2.
 2

01
8 1. dan: Konj, Poskočna štorklja, Papagaj, Kenguru, Reševanje živali 

2. dan: Konj, Delfin, Papagaj, Poskočna štorklja, Veveričkina lička 

3. dan: Enonogi galeb, Slon, Šimpanz, Rak, Morska spužva 

4. dan: Kamela, Medved, Veverica, Kobra, Koza Bili 

 

7. TEDEN 

7.
 1

.–
11

. 1
. 2

01
9 1. dan: Poskočna štorklja, Počasni konj, Poskočni ptiček, Delfin, Prstne lutke 

2. dan: Poskočna štorklja, Lačni pelikan, Papagaj, Enonogi galeb, Veveričkina lička 

3. dan: Poskočna vrana, Krava, Podlasica, Kobra, Reševanje živali 

4. dan: Poskočna vrana, Jezni konj, Papagaj, Rak, Ribe za večerjo 
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8. TEDEN 
14

. 1
.–

18
. 1

. 2
01

9 1. dan: Konj, Poskočna vrana, Poskočni ptiček, Emu, Reševanje živali 

2. dan: Enonogi galeb, Važni tjulenj, Papagaj, Ježek, Ptice gnezdijo 

3. dan: Kamela, Lačni pelikan, Izbirčni papagaj, Kobra, Bolhe 

4. dan: Konj, Jezni konj, Izbirčni papagaj, Papagaj, Ribe za večerjo 
 

9. TEDEN 

21
. 1

.–
25

. 1
. 2

01
9 1. dan: Poskočna vrana, Počasni konj, Izbirčni papagaj, Važni tjulenj, Ptice gnezdijo 

2. dan: Poskočna štorklja, Veveričke, Papagaj, Rakovica, Ribe za večerjo 

3. dan: Poskočna vrana, Emu, Račka, Orel, Reševanje živali 

4. dan: Poskočna vrana, Delfinov ples, Jazbec, Sviščeva obara, Ptički 
 

10. TEDEN 

28
. 1

.–
1.

 2
. 2

01
9 

1. dan: Poskočni kenguru, Opica na vročem pesku, Račka, Važni tjulenj, Morska 
spužva 

2. dan: Žaba, Veveričke, Jazbec, Izbirčni papagaj, Živalska parada 

3. dan: Poskočna štorklja, Opica, Flamingo, Lovec na krokodile, Reševanje živali 

4. dan: Opica na vročem pesku, Medved, Račka, Orel, Ptič Vili 
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17  PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 
(Priloga 4) 

 

  
Prostor  kabinet svetovalne službe ali učilnica  
Učni cilji  Gibalna raven: 

- usvajanje temeljnih gibalnih sposobnosti in spretnosti, 
- izboljšanje grobo- in finomotoričnih spretnosti, 
- razvijanje koordinacije, ravnotežja, gibljivosti, moči, vzdržljivosti, 

hitrosti in preciznosti. 

Otrok razvija grobo motoriko: 

- izvaja naravne oblike gibanja, gibalne igre, poligone, 
- vzpostavlja in ohranja ravnotežje v različnih položajih in med 

gibanjem, 
- razvija moč mišic trupa in okončin ter jo smotrno razporeja, 
- izboljša spretnosti plezanja, 
- razvija pravilne tehnike lokomocije in interes za lokomotorne 

dejavnosti, 
- usvaja pravilne tehnike in natančnost metanja, lovljenja in brcanja, 
- izvaja kompleksne gibe z združevanjem enostavnejših, 
- obvlada svoje telo v različnih položajih s skladno in pravilno 

izvedbo enostavnih gibanj. 

Otrok razvija fino motoriko: 

- razvija stabilnost trupa in ravnotežja pri sedenju (za mizo, na tleh), 
- krepi mišice ramen, komolcev, zapestja, dlani in prstov ter jo 

smotrno razporeja, 
- izboljša zavedanje zgornjih okončin, 
- utrjuje in izboljšuje spretno manipulacijo s predmeti, 
- usvaja spretnosti zaporednega izvajanja finomotoričnih dejavnosti, 
- razvija uspešno, zrelo in funkcionalno rabo pisal, škarij. 

 
 Čustveno-socialna raven: 
- usmerja pogled v moje in svoje početje, ga imitira in po potrebi 

popravi, 
- upošteva in sledi verbalnim in vizualnim navodilom in pravilom, 
- aktivno sodeluje, 
- doživlja zadovoljstvo ob izvajanju gibalnih aktivnosti, 
- razvija vztrajnost, 
- razvija radovednost, domišljijo in ustvarjalnost. 

 

VRTEC 
Ime in priimek otroka: Oddelek: 
  
Izvajalka DSP: Eva Slapšak, spec. in reh. ped. 
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 Raven znanja: 
- oponaša oz. posnema živalske glasove in gibanje živali, 
- spoznava nove živali (funkcije, dele telesa, prehrano, gibanje …), 
- zaznava ritem in se po njem giblje, 
- šteje do 15. 

Oblike dela frontalna oblika dela, individualna oblika dela izven oddelka, poligon 
Metode dela metoda demonstracije, metoda razlage, metoda razgovora in pogovora, 

metoda usmerjanja pozornosti in vodenja 
Stopnja učnega 
procesa 

utrjevanje in ponavljanje, obravnava nove snovi 

Učni pripomočki  Uporabljeni učni pripomočki in orodja so zapisana pri vsaki pripravi. 
Viri in literatura Piek, J. P., Roberts, C., Rooney, R., Straker, L., Jensen, L., Packer, T., 

Dender, A. in McLaren, S. (2017). ANIMAL FUN. A movement program 
promoting physical activity and mental health – Online Manual. 
Australia: Curtin University. 

 

Zaporedna številka obravnave 2. Datum: 13. 11. 2018 Čas: 10.45–11.15 
Vključeni moduli  M1, M2, M3, M7 
Pripomočki  Gibalne kartice, stopinje, lesene ribe, okvir, viseča žoga, 

obroči, zvočni posnetek vetra, kvadri, lesena vstavljanka s 
kladivom, posoda, cofi, ščipalka 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 4 min  
Uvod: Pozdrav in napoved dejavnosti s pomočjo gibalnih kartic.  

 

Slika 5: Napoved dejavnosti, 2. obravnava (Slapšak, 2019) 

Pred izvedbo vsake vaje otroka pozovem, da si na gibalnih karticah pogleda, katera žival je 
na vrsti. Vsako novo žival opiševa ter se pogovoriva, s čim se prehranjuje, kje živi in kako 
se oglaša. Otrok pri vseh dejavnostih pomaga s pripravo pripomočkov in tudi pri 
pospravljanju le-teh.  

Ogrevanje: 

Pingvinove vesele nogice: Otroku povem, da bova pri prvi vaji hodila kot pingvina. Gibanje 
demonstriram, zraven ga opisujem. Pojasnim, da morava korakati z iztegnjenima nogama, 
pri  tem imava stopala obrnjena navzven. Med hojo so roke iztegnjene, dlani pa tako kot 
stopala obrnjene navzven. Otroka povabim, da se mi pri igri pridruži. Vsakič, ko prehodi 
označeno pot, ujame ribo, ki je na koncu poti. Njegova naloga je, da ujame vse ribe v ribniku. 
Za pomoč pri vzdrževanju pravilne pozicije stopal na tla položim stopinje, po katerih otrok 
stopa. Spodbujam ga, da je medtem natančen, torej da stopi na vsako stopinjo. V primeru, da 
stopinje prestopa, mu z roko pokažem, kam mora stopiti. Za dvig motivacije uporabljam 
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spodbude (verbalne spodbude, petka). V začetni fazi izvajanja giba se osredotočam zgolj na 
pravilno pozicijo nog, kasneje spodbujam tudi pravilno držo rok. Igro zaključiva, ko otrok 
petkrat prehodi ravno pot, sestavljeno iz osmih parov stopinj, in rib zmanjka. 

 

 

 

 

 

Slika 6: Uporaba stopinj pri vaji Pingvinove vesele nogice (Slapšak, 2019) 
 
GLAVNI DEL Trajanje: 18 min  
Snovna in metodična priprava: 

Mačka: Otroku pokažem sliko mačke in mu povem, da se bova igrala z žogo, tako kot se 
mačka igra s klopčičem volne. Povabim ga, da stopi z mano do žoge, ki visi z okvirja v višini 
njegovega prsnega koša. Žoga je na okvirju pritrjena tako, da se lahko premika v celem loku. 
Otrok začne žogo odbijati, z vsako roko petkrat. Odboje glasno štejeva. Med odbijanjem žoge 
stoji na mestu. Za ohranjanje pravilnega položaja postavim na tla manjše obroče, v katerih 
stoji. V začetni fazi izvedbe giba žogo pred vsakim ponovnim odbojem umiriva. Kasneje 
izvaja odboje neprekinjeno. Igro zaključiva, ko z vsako roko naredi 25 odbojev. 

Gumijasto drevo: Otroka povabim, da se postavi nasproti mene. 
Stojiva na trdi podlagi. Povem mu, da se bova pri tej vaji premikala 
kot dve drevesi v vetru. Ker bo veter pihal tudi močno, morava 
paziti, da se najine korenine ne premikajo in zlomijo. Pojasnim, da 
so najina stopala drevesne korenine, telo je deblo. Spodbudim ga, da 
dvigne roke v zrak, to so drevesne veje. Predvajam posnetek vetra, 
v katerem se moč vetra spreminja – od rahlega vetriča do močne 
burje. Glede na količino vetra zibam svoje veje. Otroka spodbujam, 
da imitira moje gibanje. Pri izvajanju vaje sem pozorna, da se stopala 
ves čas dotikajo podlage. V začetni fazi stojiva z nogami v širini 
ramen, nato stopiva v razkorak in na koncu še s stopali skupaj. Za 
pomoč pri ohranjanju pravilne pozicije stopal otroku pomagam s 
stopinjami, ki jih prilagajam zahtevanem položaju stopal. Otroka 
spodbujam, da drži roke v zraku čim dlje časa. Ko opazim utrujenost, 
roke spustiva ob telo, jih streseva in čez nekaj časa ponovno 
dvigneva. Pri vaji uporabljam verbalne spodbude. Za dodatno 
motivacijo v drevo vsake toliko časa udari strela – otroka rahlo 
zamajem v predelu trupa, njegova naloga pa je, da ohrani ravnotežje. 
Ko se zvočni posnetek zaključi, igro končava. 

Slika 7: Stopnjevanje zahtevnosti z uporabo stopinj (Slapšak, 2019) 
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Počasni konj: Otroka spodbudim, da mi pomaga iz kvadrov sestaviti ovire. Ko končava, mu 
pojasnim, da bo prestopal ovire tako, kot zmore to konj. Pogledava fotografijo konja, ki 
preskakuje ovire. Gibanje demonstriram in ga ob tem opisujem. Pojasnim, da bo hodil preko 
ovir počasi, pri tem bo delal dolge korake. Spodbudim ga, da nogo dviga čim višje, prste 
dvignjene noga pa usmeri v tla. V začetni fazi izvajanja gibanja ga usmerjam, da prestopa 
ovire tako, da oviro prestopi s prvo nogo, drugo nogo tej priključi, šele nato nadaljuje z 
naslednjim prestopom. Višina ovir je v najnižjem delu visoka 7 cm, v najvišjem 12,5 cm. 
Med izvajanjem naloge uporabljam verbalne spodbude. Poziciji rok med hojo še ne 
posvečam posebne pozornosti. Za dodatno motivacijo ga na koncu vsakega kroga čaka 
kladivo, s katerim zabije po dve kopiti na leseni vstavljanki, da padeta na tla. Otrok vajo 
ponovi štirikrat, v vsakem krogu prestopi po osem ovir. Ko kopit zmanjka, je naloga 
zaključena. 

 

   

 

 

 

 

Slika 8: Uporaba kvadrov pri vaji Počasni konj (Slapšak, 2019) 
 
ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 8 min 
Umirjanje:  

Lačni aligator: Otroka povabim k zadnji igri. Na mizo postavim posodico, v kateri je 16 
večjih cofov in večje lesene ščipalke, ki pri stisku ne zahtevajo veliko moči. Otroku povem, 
da ščipalka predstavlja lačnega aligatorja, cofki pa so njegova hrana. Gibanje ponazorim. 
Medtem ko ima otrok zaprte oči (aligator spi), razporedim cofe po prostoru tako, da zahtevajo 
od otroka čepenje, sklanjanje in stegovanje. Otrok nato s ščipalkami išče hrano. Ko hrano 
najde, se pretvarja, da jo aligator grize tako, da odpira in zapira ščipalke ter ob tem dela zvoke 
»jum, jum«. Dobro zgrizeno hrano odloži v posodico, ki je na višini njegovih ramen. 
Usmerjam ga, da pri stisku ščipalk uporablja palec, kazalec in sredinec. Ko najde vse cofe, 
igro zaključiva. 

     

Slika 9: Vaja Lačni aligator (Slapšak, 2019) 
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ANALIZA URE, POSEBNOSTI, OPOMBE: 
 

 

Zaporedna številka obravnave 4. Datum: 15. 11. 2018 Čas: 6. 40–7.10 
Vključeni moduli  M1, M2, M4, M5, M6 
Pripomočki  Gibalne kartice, stopinje, fotografija Antarktike, 

fotografije pingvinov, ligenj, zvočni posnetek morja, 
zvočni posnetek vetra, vata, delovni list (A3) z zajci, lepilo 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 4 min 
Uvod: Pozdrav in napoved dejavnosti s pomočjo gibalnih kartic. 

 

Slika 10: Napoved dejavnosti, 4. obravnava (Slapšak, 2019) 

Pred izvedbo vsake vaje otroka pozovem, da si na gibalnih karticah pogleda, katera žival je 
na vrsti. Vsako novo žival opiševa ter se pogovoriva, s čim se prehranjuje, kje živi in kako 
se oglaša. Otrok pri vseh dejavnostih pomaga s pripravo pripomočkov in tudi pri 
pospravljanju. 

Ogrevanje: 

Pingvinove vesele nogice: Otroku povem, da bova pri prvi vaji hodila kot pingvina. Gibanje 
demonstriram, zraven ga opisujem. Pojasnim, da morava korakati z iztegnjenimi nogami, pri  
tem imava stopala obrnjena navzven. Med hojo so roke iztegnjene, dlani pa tako kot stopala 
obrnjene navzven. Otroka povabim, da se mi pri igri pridruži. Vsakič, ko prehodi označeno 
pot, na fotografijo Antarktike prilepi pingvina. Za pomoč pri vzdrževanju pravilne pozicije 
stopal na tla položim stopinje, po katerih otrok stopa. Spodbujam ga, da je medtem natančen, 
torej da stopi na vsako stopinjo. V primeru, da stopinje prestopa, mu z roko pokažem, kam 
mora stopiti. Za dvig motivacije uporabljam spodbude (verbalne spodbude, petka). Pri 
začetnih poskusih se osredotočan na pravilno pozicijo nog, nato začnem spodbujati še 
pravilno držo rok. Igro zaključiva, ko otrok desetkrat prehodi ravno pot, sestavljeno iz osmih 
parov stopinj, ter na vseh deset označenih mest na fotografiji Antarktike nalepi pingvine. 

 

 

 

 

 

Slika 11: Vaja Pingvinove vesele nogice (Slapšak, 2019) 
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Slika 12: Zbiranje pingvinov na fotografiji Antarktike (Slapšak, 2019) 
 
GLAVNI DEL Trajanje: 19 min 
Snovna in metodična priprava: 

Mrož: Z otrokom pripraviva na sredino prostora podolgovato modro blazino. Povem mu, da 
se bo kotalil, kot se kotali mrož, in pri tem spoznaval njegove prijatelje, ki prav tako kot on 
živijo v morju. Gibanje demonstriram, zraven ga opisujem. Pojasnim, da se bo moral kotaliti 
z iztegnjenimi rokami ob telesu, trikrat v levo in trikrat v desno. Spodbudim ga, da se uleže 
na hrbet in prične s kotaljenjem. Med izvajanjem gibanja ga spodbujam, da pri kotaljenju ne 
uporablja rok in nog, temveč mišice trupa in glave. Ko konča prvo ponovitev, torej se trikrat 
zakotali v levo in trikrat v desno, spozna prvega prijatelja. Prejme kos sestavljanke v obliki 
morske živali in ga vstavi v lesen model. Igro zaključiva, ko zapolni vseh šest lesenih 
modelov z mroževimi prijatelji. 

 

 

 

 

Slika 13: Sestavljanka kot motivacijsko sredstvo (Slapšak, 2019) 

Galeb: Otroku pokažem fotografijo galeba. Povem mu, da se bova pretvarjala, da sva lačna 
galeba, ki bosta lovila lignje. Prižgem zvočni posnetek šumenja morja in oglašanja galebov. 
Na blazino se usedeva s prekrižanimi nogami, sediva drug nasproti drugega. Gibanje 
demonstriram ter otroka spodbudim, da ponavlja za mano. Igro začneva z gibanjem rok, ki 
simulirajo premikanje kril. Nagibava se rahlo desno in levo, pri tem paziva, da ne padeva v 
morje in si zmočiva kril. Spodbujam ga, da roke drži v zraku čim dalj časa. Na vsake toliko 
na levo ali desno stran otroka vržem igračo vibrirajočega lignja. Otrokova naloga je, da ga 
ujame, preden ta preneha vibrirati. Lignja ulovi z roko, ki je na isti strani kot ligenj. Med igro 
ga spodbujam, da nasprotna roka ostane pri miru, v svoji prvotni poziciji. Vlogi menjavava. 
Igro zaključiva, ko se zaključi zvočni posnetek (2 min in 23 sekund). 

Igriva gamsa: Z otrokom pogledava naslednjo kartico, ob tem še vedno sediva na blazini s 
prekrižanimi nogami drug nasproti drugega. Povem mu, da se bova igrala kot gamsa z rogovi. 
Primeva se za roke tako, da položiva roke skupaj v dlaneh, prste prepleteva. Dlani dvigneva 
v višino ramen. Otroka spodbudim, da rahlo pritisne ali povleče moje roke, pri tem sedi in 
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poskuša narediti, da bom izgubila ravnotežje. Čez nekaj časa se pretvarjava, da sem si 
poškodovala levi rog, tako otrok pritiska na mojo roko samo s svojo desnico. Leva roka pri 
tem počiva v naročju. Otroka verbalno spodbujam. Pozorna sem, da med izvajanjem vaje 
sedi v pravilnem položaju in zadnjice ne dviguje. 

 

  

 

 

 

Slika 14: Vaja Igriva gamsa (Slapšak, 2019) 

Špičasta cipresa: Otroka povabim, da se postavi nasproti mene. Stojiva na trdi podlagi. 
Povem mu, da se bova pri tej vaji premikala kot dve cipresi v vetru. Ker bo veter pihal tudi 
močno, morava paziti, da se najine korenine ne premikajo in zlomijo. Pojasnim, da so najina 
stopala drevesne korenine, telo je deblo. Spodbudim ga, da iztegne roke v zrak tako, da se 
dlani dotikajo. Najine roke predstavljajo vrhove ciprese. Predvajam posnetek vetra, v katerem 
se moč vetra spreminja  (od rahlega vetriča do močne burje). Glede na količino vetra zibam 
svoje veje. Otroka spodbujam, da imitira moje gibanje. Občasno oponašava pihanje vetra 
»šššš«. Pri izvajanju vaje sem pozorna, da se stopala ves čas dotikajo podlage. Prvih 30 
sekund stojiva s stopali v širini ramen, nato pa zahtevnost povečam s tem, da nekaj časa 
stojiva s stopali skupaj in na koncu še z eno nogo pred drugo. Za pomoč pri ohranjanju 
pravilne pozicije stopal otroku pomagam s stopinjami, ki jih prilagajam zahtevanem položaju 
stopal. Otroka spodbujam, da drži roke v zraku čim dalj časa. Ko opazim utrujenost, roke 
spustiva ob telo, jih streseva in čez nekaj časa ponovno dvigneva. Pri vaji uporabljam 
verbalne spodbude. Za dodatno motivacijo v drevo vsake toliko časa udari strela – otroka 
rahlo zamajem v predelu trupa, njegova naloga pa je, da ohrani ravnotežje. Ko se zvočni 
posnetek zaključi, igro končava. 
ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 7 min 
Umirjanje:  

Zajčkov rep: Otroka povabim, da se usede za mizo. Pokažem mu plakat, na katerem je 
nalepljenih šest zajčkov. Povem mu, da bova roza zajčje repe, izdelane iz papirja, spremenila 
v mehke repe iz vate. Pred njega položim vato. Ker so najini zajci majhni, morajo imeti 
majhne tudi repe. Pojasnim, da morava zato vato najprej raztrgati na manjše koščke, saj so 
trenutni kosi preveliki. Otrok nato prime vato in jo trga. Spodbujam ga, da pri tem uporablja 
vse prste. Ko je vata strgana, jo s prsti zmečka, z lepilom pomaže papir in nanj nalepi vato. 
Med izvajanjem vaje sem pozorna na ustrezno držo telesa. Naloga je končana, ko imajo vsi 
zajci mehke repe. 
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Slika 15: Vaja Zajčkov rep (Slapšak, 2019) 
 

ANALIZA URE, POSEBNOSTI, OPOMBE: 
 

 

Zaporedna številka obravnave 6. Datum: 20. 11. 2018 Čas: 11.00–11.30 
Vključeni moduli  M1, M2, M3, M7 
Pripomočki  Gibalne kartice, kvadri, palica, lesena vstavljanka s 

kladivom, vrečka z žetoni, posnetek gibanja živali, 
fižolove vrečke v obliki ribe, zvočni posnetek galopa, 
klešče, cofi, perle, pladenj 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 8 min 
Uvod: Pozdrav in napoved dejavnosti s pomočjo gibalnih kartic. 

 

Slika 16: Napoved dejavnosti, 6. obravnava (Slapšak, 2019) 

Pred izvedbo vsake vaje otroka pozovem, da si na gibalnih karticah pogleda, katera žival je 
na vrsti. Vsako novo žival opiševa ter se pogovoriva, s čim se prehranjuje, kje živi in kako 
se oglaša. Otrok pri vseh dejavnostih pomaga s pripravo pripomočkov in tudi pri 
pospravljanju. 

Ogrevanje:  

Počasni konj: Otroka povabim k začetni dejavnosti. Spodbudim, da mi pomaga iz kvadrov 
sestaviti ovire. Ko končava, mu pojasnim, da bo prestopal ovire, tako kot zmore to konj. 
Čeprav je otrok gib že izvajal, ga ponovno demonstriram in z besedami opišem. Pojasnim, 
da bo hodil preko ovir počasi, pri tem bo delal dolge korake. Spodbudim ga, da nogo dviga 
čim višje, prste dvignjene noga pa usmeri v tla. Ovire prestopa izmenično z levo in desno 
nogo. Višina ovir je v najnižjem delu visoka 7 cm, v najvišjem 12,5 cm. Ko gibanje nog 
uskladi, ga otežim tako, da mora imeti roke pokrčene ob prsnem košu. Pretvarja se, da v 
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rokah drži jermena. Za pomoč v roki drži palico. Med izvajanjem naloge uporabljam verbalne 
spodbude (npr. »Špičke.«, »Dvigni roke.« ipd.). Za dodatno motivacijo ga na koncu vsakega 
kroga čaka kladivo, s katerim zabije kopito na leseni vstavljanki, da pade na tla. Otrok vajo 
ponovi osemkrat, v vsakem krogu prestopi po osem ovir. Ko kopit zmanjka, je naloga 
zaključena. 

   

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Vaja Počasni konj (Slapšak, 2019) 
 
GLAVNI DEL Trajanje: 17 min 
Snovna in metodična priprava: 

DIDAKTIČNA IGRA: Pred otroka postavim vrečko, v kateri je deset žetonov. Na petih 
žetonih je narisan pelikan, na petih konj. Gibanje obeh živali si pogledava na kratkem 
posnetku in ga posnemava. Povem mu, da bova iz vrečke vlekla po en žeton. Oponašava 
gibanje tiste živali, ki je na žetonu (vaji: Lačni pelikan in Konj). Zmaga je najina, če uspeva 
porabiti vse žetone. 

Lačni pelikan: Če otrok izvleče žeton pelikana, pred njega postavim 5 vrečk v obliki ribe, ki 
so napolnjene s fižolom. Postaviva se drug nasproti drugega, med nama je razdalja 1,5 m. Z 
rokami oblikujem kljun tako, da sklenem roke pred sabo. Kljun je velik, držim ga na sredini 
telesa, ne previsoko. Otrok meče s spodnjim zamahom ribe v moj kljun. Ko meče, ima naprej 
nogo nasprotno roki, ki meče. Ko mu rib zmanjka, zamenjava vlogi. Torej, on drži kljun, jaz 
mečem vanj ribe. 

Konj: Če izvleče žeton s konjem, oponašava tek konja – galopiranje. Otrok se obrne v smer 
gibanja. Eno nogo ima pred drugo, roke ima pokrčene v višini ramen. Uči se galopirati, pri 
tem mu pomagam z demonstracijo giba ter verbalnimi namigi in dotikom (dotaknem se noge, 
ki jo mora prestaviti naprej). V začetni fazi se učiva giba z dominantno nogo spredaj, gibanje 
je počasno. Otrok korak za korakom galopira po ravni liniji z enega konca na drugi konec 
učilnice. Med izvajanjem vaje predvajam zvočni posnetek konjskega galopa, otroka pa 
spodbujam, da se premika po ritmu. Z vajo končava po 30 sekundah, ko se posnetek ustavi. 

Gumijasto drevo: Ko nama zmanjka žetonov, ga povabim k naslednji igri. Postavi se na 
označene stopinje, da ima noge v širini ramen. Stoji nasproti mene. Povem mu, da se bova 
premikala kot gumijasto drevo in da mora paziti, da se mu ne zlomijo korenine. Spodbudim 
ga, da posluša zgodbo, ki jo bom prebrala in imitira moje gibanje. Preberem: »Drevo se je 
zbudilo iz spanca. Pretegnilo je svoje veje in z njimi pomahalo soncu. Zapihal je vetrič in 
krošnja dreves se je rahlo zamajala, najprej v levo, potem še v desno. Nekaj časa se je zibalo 
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in uživalo v toplih sončnih žarkih. Nato se je sonce skrilo za oblake, nebo je postalo oblačno. 
Ojo, prihaja nevihta! Drevesne veje se gibajo vse hitreje, burja pa piha in piha. Drevo se 
divje maje, joooj, saj se bo zlomilo. Drevo korenine razširi (otrok postavi noge narazen) in 
se tako bolj oprime tal. Veje se majejo vsepovprek. Končno se burja malo umiri. Veje drevesa 
se spet gibajo počasi. Uf, kako se je drevo v tej nevihti utrudilo! Drevo se postavi v začetni 
položaj (otrok ima noge v širini ramen) in se odpravi k počitku. Zapre oči, malo se pozibava 
sem in tja. Giba se vse bolj počasi … in nato sladko zaspi.«. Med izvajanjem vaje ga 
spodbujam, da ima stopala ves čas pri miru na podlagi. Ko opazim utrujenost rok, jih spustiva 
ob telo, streseva in čez nekaj časa ponovno dvigneva. 
ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 5 min 
Umirjanje:  

Bolhe: Otroka povabim, da se usede na blazino s prekrižanimi nogami. Pred njega položim 
pladenj z rumenimi cofi in modrimi bolhami. Dam mu velike klešče in posodico, v katero 
mora bolhe čim hitreje ujeti. Pri izvajanju vaje spodbujam pravilen prijem klešč. Za dvig 
motivacije vsake toliko pladenj potresem, da bolhe skačejo. Med izvajanjem vaje sem 
pozorna na ustrezno držo telesa. Igro zaključiva, ko so vse bolhe ujete. 

    

 

 

 

 

Slika 18: Vaja Bolhe (Slapšak, 2019) 
 
ANALIZA URE, POSEBNOSTI, OPOMBE: 
 

 

Zaporedna številka obravnave 7. Datum: 22. 11. 2018 Čas: 11.00–11.30 
Vključeni moduli  M1, M2, M3, M5, M6 
Pripomočki  Gibalne kartice, zeleni obroči in taktilne ploščice, 

fotografije kengurujevih mladičev, okvir z visečo žogo, 
stopinje, iz papirja izdelane kosti in skodelice, igrača 
mravlje, blazina, grafomotorične vaje, flomaster 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 5 min 
Uvod: Pozdrav in napoved dejavnosti s pomočjo gibalnih kartic. 

 

Slika 19: Napoved dejavnosti, 7. obravnava (Slapšak, 2019) 
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Pred izvedbo vsake vaje otroka pozovem, da si na gibalnih karticah pogleda, katera žival je 
na vrsti. Vsako novo žival opiševa ter se pogovoriva, s čim se prehranjuje, kje živi in kako 
se oglaša. Otrok pri vseh dejavnostih pomaga s pripravo pripomočkov in tudi pri 
pospravljanju.  

Ogrevanje:  

Poskočni kenguru: Otroku povem, da bova pri vaji skakala kot kenguruja. Po tleh razporediva 
manjše zelene obroče in taktilne plošče, ki predstavljajo kose trave in so drug od drugega 
različno oddaljeni. Otroku pokažem posnetek, kako kenguru prenaša svoje mladiče. Po 
ogledu kratkega posnetka na kose trave razdeliva fotografije kengurujevih mladičev. 
Pretvarjava se, da so se mladiči izgubili in jih morava poiskati. Preden z igro začneva, gibanje 
demonstriram in opišem. Otrok sonožno skoči poleg kosa trave, se ustavi in pobere mladiča. 
Pri tem ga verbalno spodbujam. Med izvajanjem vaje sem pozorna, da otrok pred skokom in 
pri pristanku kolena rahlo pokrči. Najbolj pomembo je, da ne skoči na kos trave, temveč 
poleg. Otrok naredi skupaj 25 usmerjenih poskokov. Otrok vajo zaključi, ko zmanjka vseh 
mladičev. 

  

 

 

 

 

 

Slika 20: Vaja Poskočni kenguru (Slapšak, 2019) 
 
GLAVNI DEL Trajanje: 20 min 
Snovna in metodična priprava: 

Fazan: Otroka povabim, da stopi z mano do žoge, ki visi z okvirja tako, da je tik nad tlemi. 
Žoga je na okvir pritrjena tako, da se lahko premika v celem loku. Otroku demonstriram gib. 
Preden začne z izvajanjem vaje, s stopinjami označiva položaj stopal in primerno oddaljenost 
od žoge, da jo še vedno doseže. Na mojo pobudo brcne žogo z dominantno nogo in jo takoj 
postavi na tla. To ponovi petkrat, nato zamenja nogo. Brce glasno štejeva. V začetni fazi žogo 
pred vsako novo brco umirim. Z vsako nogo naredi 15 brc.   

Pes: Po tleh razporedim v ravno linijo iz papirja narejene kosti in skodelice, razdalja med 
njimi je za štiri manjše korake. Otroku povem, da bo pri vaji hodil kot pes. Gibanje 
demonstriram, ob tem pojasnjujem, kaj delam. Obrazložim, da bo moral korakati po vseh 
štirih, pri tem bo uporabljal istočasno nasprotno roko in nogo. Ko začneva z igro, sledi liniji 
kosti in skodelic. Ko pride do kosti, se ustavi, pomiga z boki in zalaja. Nato se usede na 
zadnje noge, prime kost in jo razpolovi. Ko pride do skodelice, zamiga z boki, pokrči roke v 
komolcih in se pretvarja, da pije vodo. Pri izvajanju vaj ga verbalno usmerjam (npr. »Ustavi 
se.«, »Pomigaj z repkom.«, »Popij vodo.« ipd.). Vajo zaključi, ko pride do konca poti, ki 
vsebuje deset kosti in šest skodelic. 
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Mravljinčar: Otrok si ogleda fotografijo mravljinčarja. Pred začetkom mu pokažem gibe in 
razložim pravila igre. Igro začneva tako, da hodi po mehki podlagi po vseh štirih. Podlaket 
se dotika površine, roke ima rahlo skrite pod telesom. Ko zakličem »Pazi mravlja!« in se mu 
približam z veliko igračo mravlje, se prekotali na hrbet, pri čemer ostane pokrčen. Dejavnost 
prilagodim tako, da se lahko deček med ležanjem na hrbtu drži preko kolen. Spodbujam ga, 
da skrije svoj trebuh pred mravljo, ko ta nekaj sekund hodi po njem. Mravlje se lahko otrese 
tudi tako, da se zaziba s telesom naprej in nazaj, pri čemer mu pomagam s fizično oporo. Ko 
mravlja pade na tla, se vrne v prvotni položaj. Tekom vaje postopoma podaljšujem čas, ki ga 
preživi na hrbtu. Vajo ponoviva osemkrat.  
ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 5 min 
Umirjanje:  

Reševanje živali: Otrok se usede za mizo. Pred sabo ima načrt poti (na listu velikosti A3), ki 
jo morajo prehoditi krokodili ter preplavati morska psa in veliki ligenj. Otrok sledi poti živali 
s prstom desne roke, nato prime flomaster in jo označi. Pri tem pazi, da ne izpusti kakšne 
krokodilove stopinje ter da pri morskih živalih ne prekorači poti, ki je v najširšem predelu 
široka 2,7 cm in v najožjem 7 mm. Pri dečku spodbujam pravilen prijem pisala in pravilno 
pozicijo celotne roke. Verbalno ga usmerjam, da vajo izvaja počasi in natančno. Med 
izvajanjem vaje sem pozorna na ustrezno držo telesa. Vaja je končana, ko vsem šestim 
živalim pokaže pot. 

  

Slika 21: Vaja Reševanje živali (Slapšak, 2019) 
 
ANALIZA URE, POSEBNOSTI, OPOMBE: 
 

 

Zaporedna številka obravnave 9. Datum: 27. 11. 2018 Čas: 11.00–11.30 
Vključeni moduli  M1, M2, M3, M6 
Pripomočki  Gibalne kartice, fotografija Antarktike, fotografije 

pingvinov, taktilne plošče, fižolove vrečke, žabe, vrečka, 
kolo z vrtljivo puščico, obroča, prstni lutki zajca 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 5 min 
Uvod: Pozdrav in napoved dejavnosti s pomočjo gibalnih kartic. 

 
 
 

Slika 22: Napoved dejavnosti, 9. obravnava (Slapšak, 2019) 
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Pred izvedbo vsake vaje otroka pozovem, da si na gibalnih karticah pogleda, katera žival je 
na vrsti. Vsako novo žival opiševa ter se pogovoriva, s čim se prehranjuje, kje živi in kako 
se oglaša. Otrok pri vseh dejavnostih pomaga s pripravo pripomočkov in tudi pri 
pospravljanju.  

Ogrevanje: 

Pingvinove vesele nogice: Skupaj z otrokom iz taktilnih plošč sestaviva rahlo zavito pot. 
Povem mu, da bova pri prvi vaji hodila kot pingvina. Kljub temu da gib že pozna, ga ponovno 
demonstriram in opozorim na pravilno izvedbo. Poudarim, da morava imeti noge in roke 
iztegnjene s stopali in dlanmi, obrnjenimi navzven. Povabim ga, da se mi pri hoji po taktilnih 
ploščah, ki predstavljajo ledene plošče, pridruži. Paziti mora, da ne pade v vodo. Med 
izvajanjem vaje ga verbalno spodbujam na pravilno pozicijo stopal in rok ter ga s 
poimenovanjem barv plošč usmerjam, da na vsako stopi z obema nogama. Vsakič, ko prehodi 
pot, na fotografijo Antarktike prilepi pingvina. Za dvig motivacije uporabljam tudi spodbude 
(verbalne spodbude, petka). Igro zaključiva, ko otrok desetkrat prehodi rahlo zavito pot, 
sestavljeno iz desetih taktilnih plošč, ter na vseh deset označenih mest na fotografiji 
Antarktike nalepi pingvine. Na koncu število pingvinov preštejeva. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 23: Vaja Pingvinove vesele nogice (Slapšak, 2019) 
 
GLAVNI DEL Trajanje: 21 min 
Snovna in metodična priprava: 

Lačni pelikan: Otroku pokažem fotografijo pelikana. Skupaj ga opiševa. Povem mu, da se 
bova pretvarjala, da sva lačni pelikan, ki si želi rib. Postaviva se drug nasproti drugega, 
razdalja med nama je približno 1,8 m. Pojasnim, da bo en od naju z rokami oblikoval kljun, 
drugi pa bo v kljun ciljal fižolove vrečke, ki imajo obliko rib. Ker je prvi na vrsti za metanje 
otrok, poleg njega postavim pet vrečk. S sklenitvijo rok oblikujem kljun, katerega v začetni 
fazi držim na sredini telesa, kasneje pa ga menjajoče premikam na levo in desno stran mojega 
telesa. Koš držim ves čas v višini prsnega koša. Otroka spodbujam, da vrečke meče s 
spodnjim zamahom. Pozorna sem, da med metanjem vzdržuje pravilno držo telesa, torej da 
ima spredaj nogo nasprotno roki, ki meče. Spodbujam ga, da preden vrže, pogleda tarčo, ki 
jo cilja. Ko vrže vseh pet rib, vlogi zamenjava. Vsak krog ponoviva trikrat. 
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Štorklja: Otroku povem, da sem že pred začetkom ure po prostoru nalepila deset žab (na 
omaro, na tablo, na tla ipd.). Podam mu vrečo, ki predstavlja njegovo gnezdo. Spodbudim 
ga, da si kjerkoli v prostoru zanj poišče prostor in ga tja odloži. Povem mu, da bova tako kot 
štorklja lovila žabe. Gibanje demonstriran in ob tem opisujem. Pojasnim, da bova korakala 
tako, da bova noge dvigovala čim višje. Hoditi morava počasi, saj se bodo žabe v nasprotnem 
primeru ustrašile in zbežale. Med izvajanjem giba ga spodbujam, da pri dvignjeni nogi usmeri 
prste proti tlom. Ob ponovnem dotiku stopala s tlemi so prsti tisti, ki se prvi dotaknejo 
podlage. V začetni fazi gibanja se osredotočam na pravilen način hoje, kasneje za dvig 
zahtevnosti dodam še pravilno pozicijo rok. Te mora imeti stegnjene na hrbtu, dlani se 
prekrivajo. Pri izvajanju vaje mu pomagam z verbalnimi namigi (npr. »Špičke«, »Roke za 
hrbet.« ipd.). Občasno spodbujam višji dvig noge tako, da mu z roko nakažem, kako visoko 
naj jo dvigne. Otrok pri nalogi hodi do žabe, jo odlepi in nese v gnezdo. Nalogo zaključiva, 
ko ujame vse žabe, razporejene po prostoru. 

DIDAKTIČNA IGRA: Pred otroka postavim kolo z vrtljivo puščico, na katerem so 
fotografije štorklje, pingvina in konja. Razložim mu, da bova izmenično zavrtela puščico. 
Glede na žival, ki jo bo puščica pokazala, bova izvedla gib z enega konca sobe do drugega. 
Začetek poti označiva z zelenim obročem, konec pa z rdečim obročem. Pred začetkom igre 
vsa tri gibanja živali ponazoriva (vaja: Štorklja, Pingvinove vesele nogice in Konj). 

  

Slika 24: Primer didaktične igre (Slapšak, 2019) 

Pingvinove vesele nogice: Otrok koraka z iztegnjenimi nogami in rokami, pri tem ima stopala 
in dlani obrnjene navzven. 

Štorklja: Otrok pri vsakem koraku dvigne nogo visoko v zrak, ob tem prste usmeri v tla. Roke 
ima na hrbtu. 

Konj: Otrok galopira, pri tem je dominantna noga spredaj. Roke ima pokrčene v višini ramen. 

Med izvajanjem vaj otroka spodbujam, da glasove živali oponaša. Za usmerjanje ustreznega 
gibanja vse gibe izvajam poleg njega in ga ob tem po potrebi verbalno usmerjam. Vsakič, ko 
katerega od gibov izvedeva, to zabeleživa z odtisom štampiljke te živali na kartonček. Z vajo 
zaključiva, ko je vseh 15 s krogom označenih mest za štampiljke na kartončku zapolnjenih. 
ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 4 min 
Umirjanje:  

Prijazni zajci: Z otrokom se usedeva na tla s prekrižanimi nogami. Sediva drug nasproti 
drugega. Oba z levo roko narediva zajčjo luknjo tako, da združiva palec in kazalec. Zajčjo 
luknjo drživa v višini ramen. Kazalec desne roke imava iztegnjen. Na prst si pritrdiva lutko 
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zajčka. Otroku pojasnim, da bo njegova naloga, da z zajčkom skoči v mojo luknjo, nato pa 
bo moj zajec skočil v njegovo. Z igro pričneva. Otrok poskuša s svojim zajčkom skočiti v 
mojo luknjo in obratno. Vajo izvajava izmenično. Ko luknjo zadane, pomiga s prstom in uide. 
V začetni fazi drživa luknji na mestu, kasneje pa to rahlo premikava. Med izvajanjem vaje 
sem pozorna na ustrezno držo telesa.   
ANALIZA URE, POSEBNOSTI, OPOMBE: 
 

 

Zaporedna številka obravnave 13. Datum: 4. 12. 2018 Čas: 7.00 – 7.30 
Vključeni moduli  M1, M2, M3, M6 
Pripomočki  Gibalne kartice, različno veliki obroči, nalepke 

kengurujev, kartonček za zbiranje nalepk, igrače muh, 
žoge, grafomotorične vaje, flomaster 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 10 min 
Uvod: Pozdrav in napoved dejavnosti s pomočjo gibalnih kartic. 

 

Slika 25: Napoved dejavnosti, 13. obravnava (Slapšak, 2019) 

Pred izvedbo vsake vaje otroka pozovem, da si na gibalnih karticah pogleda, katera žival je 
na vrsti. Vsako novo žival opiševa ter se pogovoriva, s čim se prehranjuje, kje živi in kako 
se oglaša. Otrok pri vseh dejavnostih pomaga s pripravo pripomočkov in tudi pri 
pospravljanju.  

Ogrevanje: 

Poskočni kenguru: Otroku povem, da bova pri vaji skakala kot kenguruja. Po tleh razporediva 
enako velike obroče, enega za drugim. Med njimi je približno 10 cm razdalje. Gibanje 
ponazorim, ob tem poudarim pomembno. Pojasnim, da bova skakala po obročih sonožno, pri 
tem pa morava biti pozorna, da ne stopiva na obroč. Otrok med igro izvaja poskoke, jaz pa 
ga spodbujam, da pred skokom in pri pristanku kolena rahlo pokrči. Za dvig motivacije 
uporabim spodbude, kot npr. »Bravo!«, »Uau, kakšen poskok!«, »Kako si bil hiter, daj 
petko!« ipd., ter način dela z odštevanjem ponovitev. Ko naredi osem zaporednih poskokov, 
kar predstavlja en krog, na kartonček prilepi nalepko kenguruja. Po šestih krogih vsak drugi 
obroč zamenjam z obročem, ki je manjši ali večji od prvotnega. Otrok naredi še štiri kroge, 
pri tem mora natančno odmeriti silo poskoka, da ne stopi na rob obroča. Z igro zaključiva, 
ko so na vsa mesta na kartončku nalepljeni kenguruji. 
GLAVNI DEL Trajanje: 17 min 
Snovna in metodična priprava: 
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Žaba: Z otrokom na tla postaviva obroč, ki predstavlja lokvanj. Na lokvanju sedi žaba. Ker 
je žaba lačna, ji morava pomagati ujeti muhe, ki so na drugem koncu sobe. Pred začetkom 
igre gib skakanja žabe demonstriram. Poudarim, da skoči tako, da najprej položi naprej roke, 
šele potem skoči. Z nogami pristane zraven rok tako, da ima kolena na zunanji strani. Otroka 
povabim, da se igri pridruži. Na začetku poti vzame muho, ki jo spravi v žep in jo prenese z 
žabjimi poskoki do žabe. Žabo nahrani tako, da jo z rokami stisne, kar odpre njena usta. Muho 
ji porine v usta, vstane in se z oponašanjem gibanja zvezde (vaja: Zvezda) vrne do naslednje 
muhe. 

 

Slika 26: Vaja Žaba (Slapšak, 2019)  

Zvezda: Preden začne z oponašanjem hoje zvezde, mu gib demonstriram in ga spodbudim, 
da me imitira. Stojiva s stopali v širini komolcev, roke drživa v odročnem položaju. Noge 
imava ves čas iztegnjene. Med hojo se zibava z ene na drugo stran. 

Med igro otroka spodbujam. Pri izvajanju vaje ga usmerjam z verbalnimi namigi in s fizičnim 
usmerjanjem. Igro zaključiva, ko zmanjka vseh muh 

Kenguru: Otroku povem, da bova pri vaji brcala žogo tako močno, da se bo ta od stene odbila 
nazaj do naju. Gibanje demonstriram. Otrok se postavi v obroč, ki je od stene oddaljen 
približno 3 metre. Pred njega postavim žogo, ki jo položim na manjšo riževo vrečko, da se 
ne odkotali stran. Otroka spodbudim, da se postavi v pravilen položaj, in sicer tako, da 
sprednjo nogo, s katero ne brca, postavi na stran žoge. Ko rečem zdaj, nogo, s katero bo 
brcnil, v predelu kolena pokrči in jo pomakne nazaj. Nato žogo brcne tako močno, da se ta 
odbije od stene nazaj k njemu. V začetni fazi izvedbe giba smer brce ni pomembna. 
Zahtevnost naloge stopnjujem s spreminjanjem velikosti žoge. Začneva z večjo, zaključiva z 
manjšo žogo. 

 

 

 

 

 
Slika 27: Vaja Kenguru (Slapšak, 2019) 
 
ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 3 min 
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Umirjanje:  

Reševanje živali: Otrok se usede za mizo. Pred sabo ima načrt poti (na listu, velikosti A3), ki 
jo morajo prehoditi živali, da pridejo do hrane. Otrok sledi poti živali s prstom desne roke in 
nato še s prstom leve roke. Zatem pot zariše s flomastrom. Pri tem pazi, da ne izpusti kakšne 
stopinje in da ne prekorači poti, ki je v najširšem predelu široka 2 cm in v najožjem 3 mm. 
Pri dečku spodbujam pravilen prijem pisala in pravilno pozicijo celotne roke. Verbalno ga 
usmerjam, da vajo izvaja počasi in natančno. Med izvajanjem vaje sem pozorna na ustrezno 
držo telesa. Vaja je končana, ko vsem štirim živalim pokaže pot. 

 

Slika 28: Vaja Reševanje živali (Slapšak, 2019) 
 
ANALIZA URE, POSEBNOSTI, OPOMBE: 
 

 

Zaporedna številka obravnave 16. Datum: 7. 12. 2018 Čas: 7.00–7.30 
Vključeni moduli  M1, M2, M4, M5, M7 
Pripomočki  Gibalne kartice, 10 mehkih žog, obroč, fotografija lisice, 

fotografija sove, lutka orla, kocka s fotografijami živali, 
slika ledenega morja, mehka podlaga, zvočni posnetek 
šumenja morja, lepilo, škarje, list papirja 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 5 min 
Uvod: Pozdrav in napoved dejavnosti s pomočjo gibalnih kartic. 

 

Slika 29: Napoved dejavnosti, 16. obravnava (Slapšak, 2019) 

Pred izvedbo vsake vaje otroka pozovem, da si na gibalnih karticah pogleda, katera žival je 
na vrsti. Vsako novo žival opiševa ter se pogovoriva, s čim se prehranjuje, kje živi in kako 
se oglaša. Otrok pri vseh dejavnostih pomaga s pripravo pripomočkov in tudi pri 
pospravljanju.  

Ogrevanje: 
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Oče pingvin: Otroku povem, da bo pri tej igri prenašal jajca, tako kot jih prenaša pingvin na 
fotografiji. Gib demonstriram, zraven ga opisujem. Pojasnim, da bo moral prenašati jajca 
med iztegnjenimi nogami, pri tem mora imeti stopala obrnjena navzven. Med hojo so roke 
iztegnjene, dlani pa tako kot stopala obrnjene navzven. Preden začneva z igro, po prostoru 
razporediva mehke žoge, ki predstavljajo jajca. Za dvig motivacije med igro predvajam 
pesem o pingvinih. Pri vzdrževanju pravilnega gibalnega vzorca ga usmerjam z verbalnimi 
spodbudami. V začetni fazi nosi jajca med stegni, kasneje dejavnost otežim tako, da nosi 
jajca nižje. Otrokov cilj je, da pobere vseh deset jajc in jih odnese na varno, preden se pesem 
zaključi.  

 

 

 

 

 

Slika 30: Vaja Oče pingvin (Slapšak, 2019) 
 
GLAVNI DEL Trajanje: 20 min 
Snovna in metodična priprava: 

Podlasica: Otroku povem, da se bova pri vaji skrivala kot podlasica. Najprej ga spodbudim, 
da prime obroč, ki predstavlja njegovo skrivališče, in ga postavi na poljubno mesto v 
prostoru. Na steno, ki je levo od otrokovega brloga, nalepim sliko sove, na desno stran pa 
sliko lisice. Otroku demonstriram gibanje. Pojasnim, da bo stal v obroču, pri tem bo imel 
roke pokrčene v višini prsnega koša. Z dlanmi bo oblikoval tačke. Postavil se bo na prste in 
pogledoval naokoli. Pri pogledovanju naokoli sem pozorna, da je njegovo telo pri miru, 
obrača lahko samo glavo. Ko pride nevarnost, orel, katerega lutko držim v roki, se mora 
skriti. Skrije se tako, da počepne. Pri tem poskuša ohraniti enak položaj rok, kot jih je imel 
med stanjem. Ko se z orlom oddaljim, ponovno pokuka iz brloga. Med igranjem njegovo 
gibanje verbalno usmerjam (npr. »Poglej, kaj dela sova.«, »Poglej, kaj dela lisica.«, »Pazi, 
prihaja orel!« ipd.). Zahtevnost naloge stopnjujem s podaljševanjem časa, ki ga ohranja pri 
stoji na prstih ali v počepu.  

   

 

 

 

 

 
Slika 31: Vaja Podlasica (Slapšak, 2019) 
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DIDAKTIČNA IGRA: Pred otroka postavim veliko, iz papirja izdelano sliko, na kateri je 
morje z ledenimi kockami. Poleg imava fotografije pingvinov, delfinov in galebov, ki jih 
bova glede na izveden gib nalepila na sliko. Kateri gib bova izvedla, bo določil met kocke, 
na kateri so slike pingvinov, delfinov in galebov (vaja: Oče pingvin, Delfinov ples in Galeb). 

Oče pingvin: Otrok odnese do skrivališča, ki je na drugi strani sobe, jajce. Jajce nosi med 
stegni. 

Delfinov ples: Otrok se zakotali po blazini z iztegnjenimi rokami nad glavo. Naredi tri obrate 
v desno in nato še tri v levo. Pri kotaljenju ga spodbujam, da ne uporablja rok in nog, temveč 
mišice trupa in glave. 

Galeb: Otrok se usede na blazino nasproti mene. Noge imava iztegnjene, rahlo razširjene. 
Predvajam 18 sekund dolg posnetek šumenja morja in oglašanja galebov, medtem oponašava 
letenje galeba. Pretvarjava se, da letiva po nebu, pri tem imava roke dvignjene v zrak. 
Nagibava se rahlo na desno in rahlo na levo stran, z vsako roko nekajkrat pogladiva po 
površini morja. Medtem ostane druga roka iztegnjena v zraku, trup je napet. Paziva, da ne 
zmočiva kril ali padeva v morje.  

 

 

 

 

 

 

Slika 32: Zbiranje živali pri didaktični igri (Slapšak, 2019) 

Med izvajanjem vaj otroka spodbujam, da glasove živali oponaša. Za usmerjanje ustreznega 
gibanja vse gibe izvajam poleg njega in ga ob tem po potrebi verbalno usmerjam. Število 
ponovitev odštevava z brisanjem pik, ki sem jih pred začetkom igre narisala na tablo. Vsakič, 
ko izvedeva en gib, na tabli izbriševa eno piko in nalepiva fotografijo živali na sliko. Igro 
zaključiva, ko na sliko nalepiva štirinajst živali oz. ko s table zbriševa vse pike. 
ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 5 min 
Umirjanje:  

Koza Bili: Otrok se usedi za mizo. Pred njim je A4-papir z risbo leva in pticami, ki letijo nad 
levom. Pojasnim mu, da so z odebeljeno krivuljo označene tri poti, po katerih letijo ptice. 
Njegova naloga je, da po črtah odreže čimbolj natančno. Spodbudim ga, da z dominantno 
roko prime škarje, z nasprotno roko pa drži list. Za ohranjane pravilne pozicije roke mu na 
oba palca narišem ptička, ki ju mora ves čas videti. Med rezanjem sem pozorna, da ohranja 
ustrezno držo telesa. Za pomoč uporabljam verbalne namige (npr. »Pojdi bolj dol.«, »Ostani 
na črti.« ipd.). 
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Slika 33: Vaja Koza Bili (Slapšak, 2019) 
 
ANALIZA URE, POSEBNOSTI, OPOMBE: 
 

 

Zaporedna številka obravnave 18. Datum: 11. 12. 2018 Čas: 9.10–9.40 
Vključeni moduli  M1, M2, M3, M7 
Pripomočki  Gibalne kartice, obroč, figure muh, igralna plošča, igralna 

kocka, dve živalski figuri, blazina, riževe vrečke 
PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 5 min 
Uvod: Pozdrav in napoved dejavnosti s pomočjo gibalnih kartic. 

 

 

 

Slika 34: Napoved dejavnosti, 18. obravnava (Slapšak, 2019) 

Pred izvedbo vsake vaje otroka pozovem, da si na gibalnih karticah pogleda, katera žival je 
na vrsti. Vsako novo žival opiševa ter se pogovoriva, s čim se prehranjuje, kje živi in kako 
se oglaša. Otrok pri vseh dejavnostih pomaga s pripravo pripomočkov in tudi pri 
pospravljanju.  

Ogrevanje: 

Žaba: Otroka povabim k prvi vaji. Na tla postaviva obroč, ki predstavlja lokvanj. Na lokvanju 
sedi žaba. Ker je žaba lačna, ji morava pomagati ujeti muhe, ki so na drugem koncu sobe. 
Pred začetkom igre gib skakanja žabe demonstriram. Poudarim, da skoči tako, da najprej 
položi naprej roke, šele potem skoči. Z nogami pristane zraven rok tako, da ima kolena na 
zunanji strani. Otroka povabim, da se igri pridruži. Na začetku poti vzame muho, ki jo spravi 
v žep in jo prenese z žabjimi poskoki do žabe. Žabo nahrani tako, da jo z rokami stisne, kar 
odpre njena usta. Muho ji porine v usta, nato se z žabjimi poskoki vrne po naslednjo muho. 
Žabo nahrani s petimi muhami. 
GLAVNI DEL Trajanje: 18 min 
Snovna in metodična priprava:  
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DIDAKTIČNA IGRA: Otroku pojasnim pravila didaktične igre. Vsak si izbere svojo figuro 
in jo postavi na začetno polje. Vrževa kocko in se glede na število pik premakneva naprej. 
Polja na igri so v treh barvah (rumena, roza in oranžna). Glede na barvo polja, ki jo označim 
na gibalnih karticah, izvedeva eno od opisanih vaj (vaje: Slon, Kamela ali Žaba). Pri vajah 
hoje prehodi pot z enega do drugega konca prostora. Začetek poti označiva z zelenim 
obročem, konec je pri modri blazini. Pri vaji metanja se postavi v zelen obroč in cilja modro 
blazino. Zmaga tisti, ki prvi pride do cilja. Pred začetkom igre vsa tri gibanja živali 
ponazoriva. 

 

 

 

 

 

Slika 35: Didaktična igra (Slapšak, 2019) 

Žaba (rdeče polje): Otrok skače kot žaba, pri tem najprej položi naprej roke, temu sledi skok. 

Kamela (roza polje): Otrok gre na vse štiri, kolena dvigne s podlage. Naprej se premika tako, 
da istočasno premika nasprotno roko in nogo. Hodi počasi in ravno.  

Slon (rumeno polje): Otrok z riževimi vrečkami cilja lužo, od katere je oddaljen približno 3 
m. Usmerjam ga, da med pobiranjem vrečke prenese težo na sprednjo nogo, ki je nasprotna 
roki, s katero bo metal. Z roko, s katero meče, zaniha nazaj, težo prenese na zadnjo nogo. 
Preden vrže, prenese težo ponovno na prvo nogo. Ponovi pet metov. Njegov cilj je, da čim 
vrečk pristane v luži.  

 

 

 

 

Slika 36: Vaja Slon (Slapšak, 2019) 

Podlasica: Otroku povem, da se bova pri vaji skrivala kot podlasica. Najprej ga spodbudim, 
da prime obroč, ki predstavlja njegovo skrivališča, in ga postavi na poljubno mesto v 
prostoru. Na steno, ki je levo od otrokovega brloga, nalepim sliko sove, na desno stran pa 
sliko lisice. Otroku demonstriram gibanje. Pojasnim, da bo stal v obroču, pri tem bo imel 
roke pokrčene v višini prsnega koša. Z dlanmi bo oblikoval tačke. Postavil se bo na prste in 
pogledoval naokoli. Pri pogledovanju naokoli sem pozorna, da je njegovo telo pri miru, 
obrača lahko samo glavo. Ko pride nevarnost, orel, katerega lutko držim v roki, se mora 
skriti. Skrije se tako, da počepne. Pri tem poskuša ohraniti enak položaj rok, kot jih je imel 
med stanjem. Ko se z orlom oddaljim, ponovno pokuka iz brloga. Med igranjem njegovo 
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gibanje verbalno usmerjam (npr. »Poglej, kaj dela sova.«, »Poglej, kaj dela lisica.«, »Pazi, 
prihaja orel!« ipd.). Zahtevnost naloge stopnjujem s podaljševanjem časa, ki ga ohranja pri 
stoji na prstih ali v počepu. 
ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 8 min 
Umirjanje:  

Ptice gnezdijo: Otrok se usede na tla, pred njega postavim pladenj z enako velikimi 
kroglicami v dveh barvah in teksturah (trde temno modre in mehke svetlo modre). Bleščeče 
kroglice predstavljajo ptičja jajca. Otroka spodbudim, da z dominantno roko z ravne površine 
pobira vse bleščeče predmete, pri tem uporablja palec, kazalec in sredinec. Ko jajce prime, 
ga potisne proti dlani iste roke, kjer ga prime s prstancem in mezincem. Otrok poskuša 
ugotoviti, ali lahko drži dve jajci hkrati. Ko ju ne mora več držati, ju odloži v gnezdo. Med 
izvajanjem vaje sem pozorna na ustrezno držo telesa. Igro zaključiva, ko s pladnja pobere 
vse svetleče predmete. 

 

  

 

 

 

Slika 37: Vaja Ptice gnezdijo (Slapšak, 2019) 
 
ANALIZA URE, POSEBNOSTI, OPOMBE: 
 

 

Zaporedna številka obravnave 20. Datum: 13. 12. 2018 Čas: 11.00–11.30 
Vključeni moduli  M1, M2, M4, M5, M7 
Pripomočki  Gibalne kartice, riževe vrečke, blazina, šestdelna 

sestavljanka, fotografija sove in lisice, lutka orla, obroč, 
fotografije kobre, modeli mišk, majhne kocke in kroglice, 
ščipalka, posoda 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 6 min 
Uvod: Pozdrav in napoved dejavnosti s pomočjo gibalnih kartic. 

 

Slika 38: Napoved dejavnosti, 20. obravnava (Slapšak, 2019) 
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Pred izvedbo vsake vaje otroka pozovem, da si na gibalnih karticah pogleda, katera žival je 
na vrsti. Vsako novo žival opiševa ter se pogovoriva, s čim se prehranjuje, kje živi in kako 
se oglaša. Otrok pri vseh dejavnostih pomaga s pripravo pripomočkov in tudi pri 
pospravljanju.  

Ogrevanje: 

Kamela: Otroku povem, da bova pri vaji hodila kot kamela. Gibanje demonstriram. Otroka 
spodbudim, da gre na vse štiri, kolena dvigne s podlage. Hodi tako, da istočasno premika 
nasprotno roko in nogo. Hodi počasi, v ravni liniji. Pazi, da mu med hojo vreča ne pade s 
hrbta. Otrokova naloga je, da vse vreče prenese z ene na drugo stran. Vreče so v treh barvah. 
Glede na barvo jih na cilju razvrsti v ujemajoče obroče. Igra je zaključena, ko vreč zmanjka.  

 

Slika 39: Vaja Kamela (Slapšak, 2019) 
 
GLAVNI DEL Trajanje: 16 min 
Snovna in metodična priprava: 

Delfinov ples: Z otrokom pripraviva na sredino prostora podolgovato modro blazino. Povem 
mu, da se bo kotalil tako, kot se obrača delfin v vodi. Pogledava posnetek delfinov, ki plavajo 
v morju. Gibanje ponazorim. Pojasnim, da se bo moral kotaliti z dvignjenimi rokami nad 
glavo, trikrat v levo in trikrat v desno. Spodbudim ga, da se uleže na hrbet in prične s 
kotaljenjem. Med izvajanjem gibanja ga spodbujam, da pri kotaljenju ne uporablja rok in 
nog, temveč mišice trupa in glave. Ko konča prvo ponovitev, torej se trikrat zakotali v levo 
in trikrat v desno, prejme kos sestavljanke. Igro zaključiva, ko zbere šest kosov sestavljanke 
in jo sestavi. 

Podlasica: Otroku povem, da se bova pri vaji skrivala kot podlasica. Najprej ga spodbudim, 
da prime obroč, ki predstavlja njegovo skrivališča, in ga postavi na poljubno mesto v 
prostoru. Pod obroč postaviva mehko blazino. Na steno, ki je levo od otrokovega brloga, 
nalepim fotografijo sove, na desno stran pa fotografijo lisice. Otroku demonstriram gibanje. 
Pojasnim, da bo stal v obroču, pri tem bo imel roke pokrčene v višini prsnega koša. Z dlanmi 
bo oblikoval tačke. Postavil se bo na prste in pogledoval naokoli. Pri pogledovanju naokoli 
sem pozorna, da je njegovo telo pri miru, obrača lahko samo glavo. Ko pride nevarnost, orel, 
katerega lutko držim v roki, se mora skriti. Skrije se tako, da počepne. Pri tem poskuša 
ohraniti enak položaj rok, kot jih je imel med stanjem. Ko se z orlom oddaljim, ponovno 
pokuka iz brloga. Med igranjem njegovo gibanje verbalno usmerjam (npr. »Poglej, kaj dela 
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sova.«, »Poglej, kaj dela lisica.«, »Pazi, prihaja orel!« ipd.). Zahtevnost naloge stopnjujem s 
podaljševanjem časa, ki ga ohranja pri stoji na prstih ali v počepu.  

Kobra: Z otrokom na spletu poiščeva fotografije kobre, ki je dvignjena od tal. Povem mu, da 
bo postal lačna kobra, ki bo malicala miške. Gibanje demonstriram, ob tem ga opisujem. 
Pojasnim mu, da bo najprej čakal na svoj plen. Ležal bo na trebuhu, pri tem bo imel noge 
iztegnjene in skupaj. Roke bo imel pokrčene, dlani pa bodo ob prsnem košu in se dotikale 
podlage. Ko bo prišla mimo miška, se bo moral odriniti od tal tako, da bo roke v komolcih 
iztegnil. To bo kobrin napad. Med napadom sika kot kača, jezik porine iz ust. Položaj drži 
toliko časa, dokler miška ne zakoraka pod njegov trebuh (približno 5 sekund). Med igro 
otroka verbalno usmerjam in spodbujam. Zahtevnost povečujem z upočasnjeno hojo miške. 

 

Slika 40: Vaja Kobra (Slapšak, 2019) 
 
ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 8 min 
Umirjanje:  

Lačni aligator: Otroku naročim, da se usede na blazino in zapre oči. Medtem po prostoru 
razporedim 20 manjših, trših predmetov (npr. manjše kroglice, kocke ipd.) tako, da bodo od 
otroka zahtevali, da med igro čepi, se sklanja in steguje ter stopa na prste. Ko zaključim, 
odpre oči. Podam mu srednje veliko, malce tršo, leseno ščipalko. Otroku povem, da ščipalka 
predstavlja lačnega aligatorja, majhni predmeti pa so njegova hrana. Gibanje ponazorim, nato 
otroka spodbudim k igri. S ščipalkami išče hrano. Ko hrano najde, se pretvarja, da jo aligator 
grize tako, da odpira in zapira ščipalke ter ob tem dela zvoke »jum, jum«. Dobro zgrizeno 
hrano odloži v posodico, ki je v višini njegovih ramen. Usmerjam ga, da pri stisku ščipalk 
uporablja palec, kazalec in sredinec. Ko najde vse predmete, igro zaključiva. 
ANALIZA URE, POSEBNOSTI, OPOMBE: 
 

 

Zaporedna številka obravnave 25. Datum: 8. 1. 2019 Čas: 9.20–9.55 
Vključeni moduli  M1, M2, M3, M6 
Pripomočki  Gibalne kartice, fotografija štorklje, igrača žabe in muh, 

različni manjši predmeti (npr. kocke, plošče ipd.), žoga, 
obroč, kvadri, palica, prstne lutke, modeli sadja 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 7 min 
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Uvod: Pozdrav in napoved dejavnosti s pomočjo gibalnih kartic. 

 

Slika 41: Napoved dejavnosti, 25. obravnava (Slapšak, 2019) 

Pred izvedbo vsake vaje otroka pozovem, da si na gibalnih karticah pogleda, katera žival je 
na vrsti. Vsako novo žival opiševa ter se pogovoriva, s čim se prehranjuje, kje živi in kako 
se oglaša. Otrok pri vseh dejavnostih pomaga s pripravo pripomočkov in tudi pri 
pospravljanju.  

Ogrevanje: 

Poskočna štorklja: Na tablo že pred uro narišem jezero in vanj nalepim fotografijo štorklje. 
Okoli štorklje nalepim deset muh. Z otrokom iz lista narediva lokvanj, na katerem sedi žaba, 
in ga postaviva na drugo stran sobe. Otroku povem, da je žaba lačna. Rada bi jedla muhe, 
vendar si ne upa do jezera, saj tam stoji štorklja, ki jo lahko poje. Žaba bo potrebovala najino 
pomoč. Pomagala ji bova tako, da bova vse muhe ujela in jih prinesla žabi. Otroku gibalni 
vzorec demonstriram in opišem. Pojasnim, da se bova pretvarjala, da sva štorklji in tako 
hopsala od žabe do muh in nazaj. V začetni fazi učim gibanje korak za korakom. Torej, 
narediva poskok z eno nogo, se ustaviva in nadaljujeva z drugo. Ko gibanje usvoji, dvigneva 
roke v odročenje. Roki predstavljata najina krila. Za dvig motivacije uporabljam spodbude 
(verbalne spodbude, petka). Proti koncu igre zahtevnost povečam tako, da gibalni vzorec 
izvajava ritmično. Igro zaključiva, ko na tabli zmanjka vseh muh. 

 

 

 

 

 

 

Slika 42: Uporaba pripomočkov pri vaji Poskočna štorklja (Slapšak, 2019) 
 
GLAVNI DEL Trajanje: 16 min 
Snovna in metodična priprava: 

Poskočni ptiček: Z otrokom po prostoru razporediva številne predmete (npr. taktilne ploščice, 
kocke ipd.). Predmeti so drug od drugega oddaljeni toliko, da lahko otrok naredi od prvega 
do drugega en sonožen poskok. Povem mu, da bo sonožno skakal kot veseli ptiček. Gib 
demonstriram in pojasnim, da mora narediti natančen poskok do predmeta, pri čemer mora 
paziti, da na predmet ne stopi. Ko je pri predmetu, počepne in ga z obema rokama pobere. 
Predmet drži in skoči k naslednjemu. To nadaljuje, dokler lahko predmete drži z obema 
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rokama. Ko tega ne zmore več, odskaklja do gnezda in vanj odloži nabrane dobrote. Otroka 
med igro verbalno usmerjam, spodbujam ga, da oponaša čivkanje ptic. Igra je zaključena, ko 
s tal pobere vseh 17 predmetov. 

     

 

 

 

 

 

Slika 43: Vaja Poskočni ptiček (Slapšak, 2019) 

Delfin: Z otrokom stojiva v paru, med nama je približno 2 m razdalje. Otroku pojasnim, da 
bo najina naloga podajati si žogo z enim vmesnim odbojem v tla. Met demonstriram, nato pa 
otroka pozovem k sodelovanju. Žogo si podajava. Za pomoč pri izvedbi odboja na tla položim 
obroč. Med izvajanjem giba sem pozorna na pravilno tehniko metanja in lovljenja. Tisti, ki 
lovi, jo ujame z obema rokama, pri tem se rahlo nagne na zadnjo nogo. Roke ima pripravljene 
na ulov, dlani sta obrnjeni druga proti drugi. Tisti, ki žogo odbija, prenese težo na sprednjo 
nogo. Otroka spodbujam, da žogo ves čas opazuje. Vsak žogo odbije dvajsetkrat. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 44: Vaja Delfin (Slapšak, 2019) 

Počasni konj: Otroka spodbudim, da mi pomaga iz kvadrov sestaviti ovire. Ko končava, mu 
pojasnim, da bo prestopal ovire, tako kot zmore to konj. Čeprav je otrok gib že izvajal, ga 
ponovno demonstriram in z besedami opišem. Pojasnim, da bo hodil preko ovir počasi, pri 
tem bo delal dolge korake. Spodbudim ga, da nogo dviga čim višje, prste dvignjene noga pa 
usmeri v tla. Ovire prestopa izmenično z levo in desno nogo. Višina ovir je 12, 5 cm. Med 
hojo ima roke pokrčene ob prsnem košu. Pretvarja se, da v rokah drži jermena. Za pomoč v 
roki drži palico. Med izvajanjem naloge uporabljam verbalne spodbude (npr. »Špičke.«, 
»Dvigni roke.« ipd.). Otrok ponovi vajo desetkrat, v vsakem krogu prestopi po osem ovir. 
Število narejenih primerov štejeva.  
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Slika 45: Vaja Počasni konj (Slapšak, 2019) 
 
ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 7 min 
Umirjanje:  

Prstne lutke: Otroka povabim za mizo. Spodbudim ga, da izdelava lutko slona. Otrok že 
narisano lutko slona izreže. Ko zaključiva, imava vsak svojo lutko. Primeva jo tako, da 
potisneva kazalec dominantne roke skozi luknjo na lutki. Najin prst predstavlja slonov rilec. 
Začneva se igrati, izmišljujeva si zgodbo in dogodke. Čez nekaj časa zamenjava uporabljeno 
roko in lutko slona prestaviva na levico. Ko se na gibanje kazalca otrok navadi, dodava 
zgodbi še dva nova lika. To sta dva zajca. Že izdelani lutki zajca primeva z dominantno roko, 
in sicer tako, da preko dveh lukenj potisneva palec in kazalec. Z igro nadaljujeva. Igri dodava 
tudi gumijaste modele sadja, s katerimi manipulirava. Med igro sem pozorna na pravilno držo 
telesa. 
ANALIZA URE, POSEBNOSTI, OPOMBE: 
 

 

Zaporedna številka obravnave 26. Datum: 9. 1. 2019 Čas: 11.00–11.30 
Vključeni moduli  M1, M2, M3, M7 
Pripomočki  Gibalne kartice, fotografija štorklje, igrača žabe in muh, 

ravnotežne plošče, igrače v obliki sadja, vrvica, ščipalke, 
iz papirja izdelani črvi, pladenj z različnimi manjšimi 
predmeti, steklenica z ozkim vratom 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 7 min 
Uvod: Pozdrav in napoved dejavnosti s pomočjo gibalnih kartic. 

 

 

 

Slika 46: Napoved dejavnosti, 26. obravnava (Slapšak, 2019) 
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Pred izvedbo vsake vaje otroka pozovem, da si na gibalnih karticah pogleda, katera žival je 
na vrsti. Vsako novo žival opiševa ter se pogovoriva, s čim se prehranjuje, kje živi in kako 
se oglaša. Otrok pri vseh dejavnostih pomaga s pripravo pripomočkov in tudi pri 
pospravljanju.  

Ogrevanje: 

Poskočna štorklja: Na tablo že pred uro narišem jezero in vanj nalepim fotografijo štorklje. 
Okoli štorklje nalepim enajst muh. Z otrokom iz lista narediva lokvanj, na katerem sedi žaba, 
in ga postaviva na drugo stran sobe. Otroku povem, da je žaba lačna. Rada bi jedla muhe, 
vendar si ne upa do jezera, saj tam stoji štorklja, ki jo lahko poje. Žaba bo potrebovala najino 
pomoč. Pomagala ji bova tako, da bova vse muhe ujela in jih prinesla žabi. Otroku gibalni 
vzorec demonstriram in opišem. Pojasnim, da se bova pretvarjala, da sva štorklji in tako 
hopsala od žabe do muh in nazaj. V začetni fazi igre ponoviva gibalni vzorec korak za 
korakom (poskok, se ustaviva, nadaljujeva z drugo). Kasneje spodbujam ritmično izvajanje 
poskokov z ene na drugo nogo. Roke imava v odročenju, predstavljajo krila. Za dvig 
motivacijo uporabljam spodbude (verbalne spodbude, petka). Proti koncu igre zahtevnost 
povečam tako, da otroka spodbujam, da dvigne nogo, ki je v zraku čim višje. Igro zaključiva, 
ko na tabli zmanjka vseh muh. 
GLAVNI DEL Trajanje: 16 min 
Snovna in metodična priprava: 

POLIGON: 

Papagaj: Otroka povabim k ogledu posnetka papagaja, ki hodi po tanki veji. Poslušava, kako 
se oglaša in ga oponašava. Iz ravnotežnih plošč skupaj sestaviva zavito pot, ki predstavlja 
dolgo vejo. Otroku podam verbalna navodila za izvedbo vaje. Pojasnim, da bo moral hoditi 
po veji in paziti, da z nje ne pade. Roke ima ves čas na bokih, oponaša oglašanje papagaja. 
Ko pride do prve okrogle plošče, se ustavi in naredi dva majhna počepa ter z mize vzame 
igračo sadja. Pot nadaljuje do druge okrogle plošče, kjer ponovno naredi dva majhna počepa 
in kos sadja vrže skozi kljun, ki ga oblikujem z rokami (vaja: Lačni pelikan). 

Lačni pelikan: Otrok stoji na dvignjeni plošči. Od njega sem oddaljena približno 1,5 m. S 
sklenitvijo rok oblikujem kljun, katerega lego spreminjam (višje, nižje, desno, levo), velikost 
pa ostaja ves čas enaka. Otroka spodbujam, da meče igrače sadja s spodnjim zamahom v 
kljun. Pozorna sem, da med metanjem vzdržuje pravilno držo telesa. Spodbujam ga, da 
preden vrže, pogleda tarčo, ki jo cilja. 

Z igro zaključiva, ko zmanjka vseh osem sadežev na mizi. 

 

 

  

 

Slika 47: Poligon pri vaji Papagaj (Slapšak, 2019) 
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Enonogi galeb: Z otrokom na vrvico s ščipalkami pritrdiva iz papirja izdelane črve. Vrvico 
napeljem z ene do druge strani prostora. Ustrezno višino ugotovim tako, da se otrok postavi 
na prste z iztegnjenimi rokami v zrak. Črvi morajo viseti približno 5 cm nad to višino. Otroku 
pojasnim, da bo moral skočiti in z vrvice sneti vse črve. V začetni fazi skače sonožno. 
Spodbujam ga, da pred skokom rahlo pokrči kolena, roke pa premakne navzdol. Ko se začne 
odrivati, dvigne tudi roke. Za dvig zahtevnosti ga spodbudim, da med skakanjem oponaša 
oglašanje galeba. Med izvajanjem vaje otroka verbalno usmerjam in spodbujam. Igra je 
zaključena, ko z vrvice pobere vse črve. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 48: Vaja Enonogi galeb (Slapšak, 2019) 
 
ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 7 min 
Umirjanje:  

Veveričkina lička: Otrok se usede na tla, pred njega položim pladenj z različnimi manjšimi 
predmeti (frnikole, lešniki, kocke, perle, cofi ipd.). Povem mu, da je njegova naloga poiskati 
vse lešnike in jih pospraviti v duplino, ki jo predstavlja steklenica z ozkim vratom. 
Spodbujam ga, da jih pobira z dominantno roko, pri tem pa uporablja palec, kazalec in 
sredinec. Ko lešnik prime, ga potisne proti dlani iste roke, kjer ga prime s prstancem in 
mezincem. Otrok poskuša ugotoviti, ali lahko drži dva lešnika hkrati. Ko jih ne mora več 
držati, jih odloži v duplino. Med izvajanjem vaje sem pozorna na ustrezno držo telesa. Igro 
zaključiva, ko na pladnju zmanjka lešnikov. 
ANALIZA URE, POSEBNOSTI, OPOMBE: 
 

 

Zaporedna številka obravnave 29. Datum: 15. 1. 2019 Čas: 9.15–9.45 
Vključeni moduli  M1, M2, M3, M6 
Pripomočki  Gibalne kartice, lepilni trak, kolo z vrtljivo puščico, glasba, 

20 kock, posoda, žoga, stopinja, gol, grafomotorične vaje, 
nalepke živali in slike njihovih mladičev 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 8 min 
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Uvod: Pozdrav in napoved dejavnosti s pomočjo gibalnih kartic. 

 

Slika 49: Napoved dejavnosti, 29. obravnava (Slapšak, 2019) 

Pred izvedbo vsake vaje otroka pozovem, da si na gibalnih karticah pogleda, katera žival je 
na vrsti. Vsako novo žival opiševa ter se pogovoriva, s čim se prehranjuje, kje živi in kako 
se oglaša. Otrok pri vseh dejavnostih pomaga s pripravo pripomočkov in tudi pri 
pospravljanju.  

Ogrevanje: 

DIDAKTIČNA IGRA: Otroka spodbudim, da mi pomaga z lepilnim trakom oblikovati rahlo 
zakrivljeno pot. Ko končava, pred njega postavim kolo z vrtljivo puščico, na katerem sta 
fotografija vrane in fotografija konja. Razložim mu, da bova puščico izmenično vrtela. Glede 
na žival, ki jo bo puščica pokazala, bova izvedla gib. Med igro poslušava poskočno glasbo. 
Pri izvedbi vsake vaje ga spodbujam, da jo izvajava čim dalj časa. Pred začetkom igre 
ponazoriva gibanje obeh živali (vaja: Poskočna vrana in Konj). Z igro zaključiva po 8 
minutah. 

Poskočna vrana: Otrok se postavi na sredino prostora. Stoji na prstih, roke ima na bokih. 
Poskakuje z ene na drugo nogo. Prosto pleševa po ritmu glasbe. 

Konj: Otrok galopira po rahlo zakrivljeni poti, ki sva jo označila z lepilnim trakom. Obrnjen 
je v smer gibanja, eno nogo ima pred drugo. Roke ima pokrčene v višini ramen. Galopira, pri 
tem mu pomagam z demonstracijo giba in verbalnimi namigi. Spodbujam ritmično gibanje. 
Najprej začneva izvajati gibanje z dominantno nogo spredaj, nato gibanje vodi tudi druga 
noga.  

 

 

 

 

 

 

Slika 50: Vaja Konj (Slapšak, 2019) 
 
GLAVNI DEL Trajanje: 15 min 
Snovna in metodična priprava: 

Poskočni ptiček: Vzdolž že označene poti, ki predstavlja dolgo vejo, prilepim prečne kose 
krajšega lepilnega traku. Krajši kosi, ki predstavljajo vejice, so drug od drugega različno 
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oddaljeni, vendar ne več, kot zmore otrok sonožno skočiti. Z otrokom skupaj na stran 
nekaterih prečnih kosov postaviva rjave kocke, ki predstavljajo žir. Gibanje demonstriram. 
Pojasnim, da bo moral narediti natančen poskok z ene na drugo vejico, pri čemer mora paziti, 
da ne stopi na žir ali pade z vejice. Ko je pri žiru, počepne in ga z obema rokama pobere. 
Predmet drži in skoči k naslednjemu. To nadaljuje, dokler lahko žir drži z obema rokama. Ko 
tega ne zmore več, odskaklja do gnezda in vanj odloži nabrane dobrote. Otroka med igro 
verbalno usmerjam, spodbujam ga, da oponaša čivkanje ptic. Igra je zaključena, ko pobere 
vseh 20 predmetov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 51: Vaja Poskočni ptiček (Slapšak, 2019) 

Emu: Otroku povem, da je na vrsti igra brcanja žoge. Gibanje demonstriram. Otroka 
spodbudim, da se postavi en korak stran od žoge, ki počiva na manjši riževi vrečki. Naredi 
korak proti žogi tako, da nogo, s katero ne brca, postavi poleg žoge. Za pomoč, da ve, kam 
stopiti, mu nastavim na tla stopinjo, ki jo kasneje umaknem. Pred brco nogo v kolenu pokrči. 
Med igro spodbujam usmerjeno brcanje in pravilen prenos teže z ene na drugo nogo. 
Spodbujam vse hitrejše izvajanje giba. Vsakič, ko zadane gol na drugi strani, si dava petko.  

     

Slika 52: Vaja Emu (Slapšak, 2019) 
 
ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 7 min 
Umirjanje:  

Reševanje živali: Otrok se usede za mizo. Pred njega postavim nalepke različnih živali in ga 
spodbudim, da izbere štiri ter jih nalepi na označena mesta na levi strani lista. Od označenih 
mest, kamor nalepi živali, je narisana pot na drugo stran lista. Otrokova naloga je, da sledi 
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poti in živali pripelje na drugo stran, kjer so prav tako prazna mesta. V prazna mesta nalepi 
sličico mladička, ki živali pripada. Mladičke tudi poimenuje. Pot najprej pokaže s koncem 
svinčnika, ki ga nato obrne in pot začrta. Pri tem pazi, da ne prekorači poti, ki je v najširšem 
predelu široka 2 cm in v najožjem 2 mm. Pri dečku spodbujam pravilen prijem pisala in 
pravilno pozicijo celotne roke. Verbalno ga usmerjam, da vajo izvaja počasi in natančno. 
Med izvajanjem vaje sem pozorna na ustrezno držo telesa. Vaja je končana, ko vsem štirim 
živalim pokaže pot. 
ANALIZA URE, POSEBNOSTI, OPOMBE: 
 

 

Zaporedna številka obravnave 30. Datum: 16. 1. 2019 Čas: 11.00–11.40 
Vključeni moduli  M1, M2, M3, M4, M7 
Pripomočki  Gibalne kartice, pet odbojnih žog, vrvica, ribe, vrv, 

štampiljka papagaja, fotografija džungle, blazine, pladenj, 
manjši predmeti (npr. fižol, perle, makaroni ipd.), posoda 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 6 min 
Uvod: Pozdrav in napoved dejavnosti s pomočjo gibalnih kartic. 

 

Slika 53: Napoved dejavnosti, 30. obravnava (Slapšak, 2019) 

Pred izvedbo vsake vaje otroka pozovem, da si na gibalnih karticah pogleda, katera žival je 
na vrsti. Vsako novo žival opiševa ter se pogovoriva, s čim se prehranjuje, kje živi in kako 
se oglaša. Otrok pri vseh dejavnostih pomaga s pripravo pripomočkov in tudi pri 
pospravljanju.  

Ogrevanje: 

Važni tjulenj: Pred otroka postavim več žog, ki so precej odbojne. Spodbudim ga, da izbere 
eno žogo zase in eno zame. Postaviva se drug nasproti drugega, vsak z obema rokama drži 
svojo žogo. Gibanje demonstriram, otrok me oponaša. Žogo vrževa na tla, da se enkrat odbije, 
in jo takoj za tem ujameva. Narediva pet zaporednih ponovitev, potem žogo zamenjava. 
Kasneje povečam zahtevnost tako, da odboje izvajava hitreje, v ritmu. Otroka spodbujam, da 
žogo ves čas opazuje. Otrok naredi petindvajset odbojev. 
GLAVNI DEL Trajanje: 26 min 
Snovna in metodična priprava: 

Enonogi galeb: Z otrokom na vrvico s ščipalkami pritrdiva ribe, izdelane iz papirja. Vrvico 
napeljem z ene do druge strani prostora. Ustrezno višino ugotovim tako, da se otrok postavi 
na prste z iztegnjenimi rokami v zrak. Ribe morajo viseti približno 5 cm nad to višino. Otroku 
pojasnim, da bo moral skočiti in z vrvice sneti vse ribe. V začetni fazi skače sonožno, kasneje 
poskušam spodbuditi skoke po dominantni nogi. Spodbujam ga, da pred skokom rahlo pokrči 
kolena, roke pa premakne navzdol. Ko se začne odrivati, dvigne tudi roke. Spodbujam 
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oponašanje oglašanja galeba. Med izvajanjem vaje otroka verbalno usmerjam in spodbujam. 
Igra je zaključena, ko z vrvice pobere vse ribe. 

 

 

 

 

 

Slika 54: Priprava prostora pri vaji Enonogi galeb (Slapšak, 2019) 

Papagaj: Z otrokom po tleh položiva debelo vrv. Povem mu, da bo hodil po vrvi kot hodi 
papagaj po veji. Otroku podam verbalna navodila za izvedbo vaje ter jo demonstriram. 
Pojasnim, da bo moral po vrvi hoditi bočno, pri tem bo imel roke ves čas na bokih. Med 
izvajanjem vaje na mojo pobudo oponaša oglašanje papagaja. Vsakič, ko pride do konca poti, 
na označeno mesto na fotografiji džungle odtisne štampiljko papagaja. Za dvig zahtevnosti 
naredi na vsake tri korake dva majhna počepa. Igra je končana, ko je vseh devet prostorčkov 
na fotografiji zapolnjenih s štampiljko. 

 

 

 

 

 

Slika 55: Zbiranje štampiljk pri vaji Papagaj (Slapšak, 2019) 

Ježek: Z otrokom po prostoru razporediva različne blazine: ravne, nagnjene, blazine z 
luknjami ipd. Otroku demonstriram gibanje, zraven ga opisujem. Pojasnim, da bo hodil po 
blazinah, preko njih, med njimi in tudi skozi luknje. Hodil bo po vseh štirih tako, da bo 
istočasno premikal isto roko in nogo. V prvi fazi izvedbe gibanja se osredotočam na pravilno 
izvedbo gibanja, pri čemer mu pomagam tako, da mu z dotikom roke pokažem, katero roko 
in nogo mora premakniti naprej. Za dvig motivacije prileti vsake toliko časa plenilec, zato se 
ustavi in zvije v klopčič tako, da k sebi povleče glavo, roke in noge. V položaju počaka, 
dokler plenilec ne odide stran. 
ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 8 min 
Umirjanje:  

Ptice gnezdijo: Otrok se usede na tla, pred njega postavim pladenj z različnimi predmeti 
(perle, makaroni, fižol). Bleščeče perle predstavljajo ptičja jajca. Otroka spodbudim, da z 
dominantno roko z ravne površine pobira vse bleščeče predmete, pri tem uporablja palec, 
kazalec in sredinec. Ko jajce prime, ga potisne proti dlani iste roke, kjer ga prime s prstancem 
in mezincem. Otrok poskuša ugotoviti, ali lahko drži dve jajci hkrati. Ko ju ne mora več 
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držati, ju odloži v gnezdo. Med izvajanjem vaje sem pozorna na ustrezno držo telesa. Igro 
zaključiva, ko s pladnja pobere vse svetleče predmete. 

 

Slika 56: Material, uporabljen pri vaji Ptice gnezdijo (Slapšak, 2019) 
 
ANALIZA URE, POSEBNOSTI, OPOMBE: 
 

 

Zaporedna številka obravnave 32. Datum: 18. 1. 2019 Čas: 11.00–11.40 
Vključeni moduli  M1, M2, M4, M8 
Pripomočki  Gibalne kartice, obroč, lepilni trak, stožci, tri žoge, zvočni 

posnetek galopiranja, stopinje, skodelice, figure sadja, 
vedro, blazina v obliki črke U, ribe z magnetom, magnetna 
ribiška palica 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 8 min 
Uvod: Pozdrav in napoved dejavnosti s pomočjo gibalnih kartic. 

   

 

Slika 57: Napoved dejavnosti, 32. obravnava (Slapšak, 2019) 

Pred izvedbo vsake vaje otroka pozovem, da si na gibalnih karticah pogleda, katera žival je 
na vrsti. Vsako novo žival opiševa ter se pogovoriva, s čim se prehranjuje, kje živi in kako 
se oglaša. Otrok pri vseh dejavnostih pomaga s pripravo pripomočkov in tudi pri 
pospravljanju.  

Ogrevanje: 

POLIGON: 

Konj: Otroku povem, da se bova ogrela z galopiranjem. Začetno točko gibanja označiva z 
zelenim obročem. Od obroča naprej nalepiva lepilni trak v ravni črti, ki je dolg približno 1,5 
m. Od ravne črte naprej postaviva pet stožcev. Na koncu je blazina. Gibanje ponazorim, nato 
prižgem glasbo, ki vsebuje zvoke konjskega galopa. Otrok se obrne v smer gibanja in sledi 
poti. Najprej galopira ravno, nato še med stožci, pri tem ima eno nogo pred drugo. Roke ima 
pokrčene v višini ramen, ob izvajanju gibov rezgeta. V začetni fazi galopira z dominantno 
nogo spredaj, kasneje nogo zamenja. Spodbujam galopiranje po ritmu. V začetni fazi mu 
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pomagam tako, da vajo izvajam pred njim in on mi sledi, spodbujam ga z verbalnimi namigi. 
Ko pride do blazine, izvede vajo Jezni konj. 

Jezni konj: Otrok se nagne naprej in se z rokami dotakne podlage. Dvigne nogo in z njo brcne 
žogo, ki jo držim za njegovo nogo. Pri tem so njegove roke pri miru. Gib ponovi trikrat z 
desno nogo, nato še trikrat z levo nogo. Preden žogo brcne, zarezgeta.   

 

 

 

 

 

 

Slika 58: Vaja Jezni konj (Slapšak, 2019) 

Ko z vajo Jezni konj zaključi, teče do zelenega obroča, ki predstavlja začetno točko poligona. 
Vsakič, ko se vrne na začetno točko, s table pobriše eno od narisanih podkev na tabli. Igro 
zaključiva, ko zbriše vse štiri podkve. 

GLAVNI DEL Trajanje: 19 min 
Snovna in metodična priprava: 

POLIGON: 

Papagaj: Otroka spodbudim, da mi pomaga na tla prilepiti štiri različne vijugaste poti, ki se 
med sabo prepletajo. Začetek poti označim s parom stopinj v štirih različnih barvah (rumene, 
modre, zelene in rdeče). Na konec poti postavim skodelico, ki je enake barve kot začetni par 
stopinj, katere pot vodi do nje. Otroku povem, da imam v vrečki spravljeno sadje v vseh štirih 
barvah. Njegova naloga je, da iz vrečke vleče sadje in se glede na ujemajočo barvo postavi 
na začetno stopinjo. Hodi po označeni poti. Če poti pravilno sledi, pride do posodice, ki je 
enake barve kot sadje, ki ga ima v roki. Med hojo ima roke na bokih, oponaša oglašanje 
papagaja. Na sredini poti je z barvico označena zvezdica, tam naredi dva majhna počepa. 
Med izvajanjem vaje uporabljam verbalne spodbude. Nalogo zaključi, ko sadja v vrečki 
zmanjka. 

 

 

 

 

 

Slika 59: Vaja papagaj (Slapšak, 2019) 
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Izbirčni papagaj: Otrok se postavi na blazino. Gibanje demonstriram, zraven ga opisujem. 
Pojasnim, da bo moral prenesti vrečke, polne slastnih semen, z enega konca blazine na 
drugega. Povem, da lahko pri tem uporablja zgolj noge, pri čemer pa mora biti pazljiv, da ne 
pade z blazine. Na drugi strani vrečko pobere in jo vrže v vedro, oddaljeno od njega približno 
1 m. Za dvig motivacije uporabljam spodbude (verbalne spodbude, petka). Pozorna sem, da 
otrok pri vaji uporablja obe nogi. Z igro zaključiva, ko prenese z ene na drugo stran vseh 
osem vrečk. 

  

Slika 60: Vaja Izbirčen papagaj (Slapšak, 2019) 
 
ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 13 min 
Umirjanje:  

Ribe za večerjo: Z otrokom postaviva na sredino sobe čoln (blazino v obliki črke U). Otrok 
se usede preko blazine tako, da ima noge na vsaki strani blazine. Noge drži v zraku, pazi, da 
jih ne namoči v morje. Najprej otrok pluje po morju tako, da se ziba z blazino naprej in nazaj. 
Medtem okoli njega razporedim nekaj rib, na katerih je magnet. Ko se ustavi, jih z magnetno 
ribiško palico ulovi. Ribe so od čolna različno oddaljene, vendar so še vedno v njegovem 
dosegu. Otrok se steguje v vse smeri, pri tem pazi, da ne pade iz čolna. Da se med njegovim 
nagibanjem čoln ne bi prevrnil, ga držim. Ko otrok z ribiško palico ulovi vse ribe, nadaljuje 
pot (se ziba naprej in nazaj), dokler ne najde nove jate rib, ki jih ponovno ulovi. Igro zaključi, 
ko ujame vseh 20 rib. 

    

Slika 61: Vaja Ribe za večerjo (Slapšak, 2019) 
 
ANALIZA URE, POSEBNOSTI, OPOMBE: 
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Zaporedna številka obravnave 33.  Datum: 21. 1. 2019 Čas: 7.00–7.30 
Vključeni moduli  M1, M2, M3, M7 
Pripomočki  Gibalne kartice, taktilne plošče, kvadri, lepilni trak, kocke, 

pladenj, koruzni zdrob, perle, posoda 
PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 10 min 
Uvod: Pozdrav in napoved dejavnosti s pomočjo gibalnih kartic. 

 

Slika 62: Napoved dejavnosti, 33. obravnava (Slapšak, 2019) 

Pred izvedbo vsake vaje otroka pozovem, da si na gibalnih karticah pogleda, katera žival je 
na vrsti. Vsako novo žival opiševa ter se pogovoriva, s čim se prehranjuje, kje živi in kako 
se oglaša. Otrok pri vseh dejavnostih pomaga s pripravo pripomočkov in tudi pri 
pospravljanju le teh.  

Ogrevanje:  

POLIGON: Z otrokom sestaviva poligon. Prvi del poligona predstavlja deset taktilnih plošč, 
po katerih otrok skače kot vrana (vaja: Poskočna vrana). Za drugi del poligona sestaviva iz 
gumijastih kvadrov pot z osmimi ovirami (najnižji del meri 14,5 cm, najvišji del meri 21,5 
cm). Otrok hodi preko ovir kot konj (vaja: Počasni konj). Pred začetkom igre obe že poznani 
vaji ponovno demonstriram. Otrok vsak krog ponovi desetkrat. Število narejenih krogov 
seštevava, skupni cilj je priti do števila deset. Za dvig motivacije uporabljam različne 
spodbude (verbalne pohvale, petke, štetje ipd.) 

Poskočna vrana: Otrok stoji na prstih, roke ima na bokih. Po taktilni poti, sestavljeni iz 
desetih plošč, poskakuje z ene na drugo nogo.  

  

Slika 63: Vaja Poskočna vrana (Slapšak, 2019) 

Počasni konj: Otrok prestopa ovire, pri tem dela dolge korake. Nogo dvigne čim višje, prste 
dvignjene noge usmeri v tla. Ovire prestopa izmenično z levo in desno nogo. Roke ima med 
hojo pokrčene ob prsnem košu. Pretvarja se, da v rokah drži jermena. Spodbujam ga, da 
oponaša rezgetanje konja.  
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Slika 64: Vaja Počasni konj (Slapšak, 2019) 
 
GLAVNI DEL Trajanje: 12 min 
Snovna in metodična priprava: 

Izbirčni papagaj: Otroku povem, da greva na lov za hrano. Njegova naloga bo, da spleza na 
vejo in mi podaja hrano. Gibanje demonstriram in opišem. Pojasnim, da bo stal z eno nogo 
na lepilnem traku, ki predstavlja vejo, z drugo nogo pa mi bo podajal hrano (kocke). Na obe 
strani črte položim trde kocke, na katere se lahko opira. Hrano mi podaja z rahlo brco kocke 
naprej, jaz pa jo spravljam v vrečko. Predmete na desni strani mi podaja z desno nogo, 
predmete na levi strani pa z levo nogo. Spodbujam ga, da ima med gibanjem roke na boku. 
Zahtevnost povečam, ko se postavim za njega, kar zahteva brco nazaj. Z igro zaključiva, ko 
mi otrok poda vse predmete. 

   

 

 

 

 

 

Slika 65: Vaja Izbirčni papagaj (Slapšak, 2019) 

Važni tjulenj: Otroku dam žogo, ki se dobro odbija. Postaviva se drug nasproti drugega, vsak 
z obema rokama drži svojo žogo. Gibanje demonstriram, otrok me oponaša. Žogo vrževa na 
tla, da se enkrat odbije, in jo takoj za tem ujameva. Narediva pet zaporednih odbojev, vajo 
nekajkrat ponoviva. Nato vsak svojo žogo vrže v zrak, jo med letom opazuje in nato ujame z 
obema rokama. Narediva pet zaporednih ponovitev, vajo nekajkrat ponoviva. Za dvig 
zahtevnosti oba tipa nalog izvajava drug za drugim. Torej, najprej žogo petkrat odbijeva od 
tal, nato petkrat vrževa v zrak in ujameva. Ponovitve glasno štejeva. Otroka spodbujam, da 
žogo ves čas opazuje.  
ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 8 min 
Umirjanje:  

Ptice gnezdijo: Otrok se usede za mizo, pred njega postavim pladenj, napolnjen s koruznim 
zdrobom in perlami. Bleščeče perle predstavljajo ptičja jajčeca. Otroka spodbudim, da z 
dominantno roko z ravne površine pobira perle, pri tem uporablja palec, kazalec in sredinec. 
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Ko jajce prime, ga potisne proti dlani iste roke, kjer ga prime s prstancem in mezincem. Otrok 
poskuša ugotoviti, ali lahko drži tri jajčeca hkrati. Ko jih ne mora več držati, jih odloži v 
gnezdo. Med izvajanjem vaje sem pozorna na ustrezno držo telesa. Igro zaključiva, ko s 
pladnja pobere vsa jajčeca. 

 

Slika 66: Vaja Ptice gnezdijo (Slapšak, 2019) 
 
ANALIZA URE, POSEBNOSTI, OPOMBE: 
 

 

Zaporedna številka obravnave 34. Datum: 22. 1. 2019 Čas: 10.10–10.50 
Vključeni moduli  M1, M2, M3, M4, M8 
Pripomočki  Gibalne kartice, fotografija štorklje, figure muh, lepilni 

trak, manjše mehke žoge, zaboj, figure sadja, daljša 
blazina, manjša okrogla blazina, visoka 25 cm, ribe z 
magnetom, magnetne ribiške palice, posoda. 

PRIPRAVLJALNI DEL Trajanje: 10 min 
Uvod: Pozdrav in napoved dejavnosti s pomočjo gibalnih kartic. 

 

Slika 67: Napoved dejavnosti, 34. obravnava (Slapšak, 2019) 

Pred izvedbo vsake vaje otroka pozovem, da si na gibalnih karticah pogleda, katera žival je 
na vrsti. Vsako novo žival opiševa ter se pogovoriva, s čim se prehranjuje, kje živi in kako 
se oglaša. Otrok pri vseh dejavnostih pomaga s pripravo pripomočkov in tudi pri 
pospravljanju.  

Ogrevanje: 

Na tablo že pred uro narišem jezero in vanj nalepim fotografijo štorklje. Okoli štorklje 
nalepim deset muh. Z otrokom iz lista narediva lokvanj, na katerem sedi žaba, in ga postaviva 
na drugo stran sobe. Otroku povem, da je žaba lačna. Rada bi jedla muhe, vendar si ne upa 
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do jezera, saj tam stoji štorklja, ki jo lahko poje. Žaba bo potrebovala najino pomoč. 
Pomagala ji bova tako, da bova vse muhe ujela in jih prinesla žabi. Od žabe do muh se 
premikava kot štorklja (vaja: Poskočna štorklja), od muh do žabe nazaj pa kot rakovica (vaja: 
Rakovica). Pred začetkom igre otroku vsak gib demonstriram. Za dvig motivacije uporabljam 
spodbude (verbalne spodbude, petka). Igro zaključiva, ko na tabli zmanjka vseh muh. 

Poskočna štorklja: Otrok hopsa v ravni liniji. V začetni fazi igre izvajava gibalni vzorec korak 
za korakom (poskok, se ustaviva, nadaljujeva z drugo). Kasneje spodbujam ritmično 
izvajanje poskokov z ene na drugo nogo. Vsake toliko časa spremenim hitrost ritma. Roke 
imava v odročenju, predstavljajo krila. Proti koncu igre zahtevnost povečam tako, da otroka 
spodbujam, da dvigne nogo, ki je v zraku čim višje.  

Rakovica: Gib začneva izvajati tako, da se usedeva na tla, roke imava ob bokih. S podlage 
dvigneva zadnjico. Kolena imava pokrčena, stopala na podlagi. Med igro otroka spodbujam, 
da drži zadnjico v zraku čim dalj časa. Premikava se levo in desno. Med gibanjem oponašava 
klikajoče glasove rakovice. 
GLAVNI DEL Trajanje: 15 min 
Snovna in metodična priprava: 

Že pred uro na tleh iz lepilnega traku oblikujem drevo. 

Veveričke: Z otrokom na vrhove dreves položiva deset lešnikov (manjše, iz blaga narejene 
žoge). Otroku pojasnim, da sva prišla nabirat lešnike. On bo plezal po drevesu in mi jih 
podajal. Z igro začneva. Jaz stojim približno 2 m stran od otroka, 1,5 metra naprej od mene 
stoji zaboj. Otrok prime lešnik in mi ga vrže s spodnjim zamahom. Jaz lešnik ujamem in ga 
vržem v zaboj. Za dvig zahtevnosti svojo pozicijo spreminjam (rahlo v levo ali desno in 
stojim ali klečim). Pozorna sem, da otrok pri metu pravilno prenaša težo. Otrok nabere 10 
lešnikov in mi jih poda, potem vlogi zamenjava. 

Papagaj: Otroku povem, da bova sedaj papagaja. Skupaj po drevesu razporediva sadje. Hojo 
demonstriram. Pojasnim, da je njegova naloga, da pobere z drevesa vse sadeže. Hodi lahko 
samo po črti, oponaša oglašanje papagaja. Spodbujam ga, da nekaj časa hodi tudi po prstih. 
Igra je končana, ko nabere vse sadeže. 

   

Slika 68: Vaja Papagaj (Slapšak, 2019) 
 
ZAKLJUČNI DEL Trajanje: 5 min 
Umirjanje:  
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Ribe za večerjo: Z otrokom na sredino kabineta postaviva modro blazino, ki predstavlja 
jezero. Po jezeru plavajo ribe, na katerih je pritrjen magnet. Na sredino jezera postaviva 
manjšo okroglo blazino, ki je dvignjena od tal 25 cm. To je otrokov čoln. Otrok se na čoln 
usede s prekrižanimi nogami in z njega lovi ribe. V vsaki roki drži magnetno ribiško palico, 
tako da lahko lovi ribe z obema rokama sočasno. Otrok poskuša vse ribe ujeti čim hitreje, pri 
tem pazi, da ne pade s čolna. Spodbujam ga, da vzdržuje pravilno držo in da enakomerno 
uporablja obe roki. Pri lovljenju rib se otrok s čolna nagiba in steguje (naprej, nazaj, levo, 
desno). Igro zaključi, ko ujame vseh 15 rib. 
ANALIZA URE, POSEBNOSTI, OPOMBE: 
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