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POVZETEK 

Urška Žunič 

POMEN GROBE MOTORIKE ZA DEČKA S HEMOFILIJO 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 

 

Gibanje je eno najpomembnejših področij otrokovega celostnega razvoja in s tem njegova 

primarna potreba. Z ustreznimi gibalnimi izkušnjami otrok razvija in utrjuje gibalne 

sposobnosti in spretnosti. Poznavanje le-teh pa je ključno za pravilno in pravočasno ukrepanje 

ob zaznavi primanjkljajev oz. odstopanj v otrokovem gibanju. Značilnosti razvoja grobe 

motorike ter njeno pomembnost za otroka smo predstavili v teoretičnem delu. 

Namen magistrskega dela je prepoznati odstopanja v gibalnem razvoju 5,5 let starega 

dečka s hemofilijo ter oblikovati individualiziran program razvoja grobomotoričnih spretnosti. 

Slednjega smo oblikovali na podlagi strokovne literature in rezultatov začetnega merjenja 

gibalnih spretnosti. Pomemben korak pri načrtovanju programa je predstavljalo oblikovanje 

prilagoditev, vezanih na posebnosti dečkove bolezni. 

Za namene merjenja smo uporabili test MOT 4-6 in vprašalnik ABC gibanja 2. Na osnovi 

zbranih kvantitativnih podatkov začetnega in končnega merjenja smo analizirali, v kolikšni 

meri smo z oblikovanim programom pripomogli k izboljšanju dečkove gibalne predstave. 

Program smo izvajali štiri mesece, dvakrat tedensko. 

Rezultati merjenj so pokazali minimalni napredek v dečkovem gibalnem razvoju. Sami 

smo opazili nekaj kvalitativnih izboljšav, ki se nanašajo predvsem na tehniko oz. način izvedbe 

določenega gibanja (npr. met žoge) ter njegovo funkcioniranje v vsakodnevnih situacijah. 

  

KLJUČNE BESEDE: celostni razvoj, groba motorika, fizična aktivnost, hemofilija, ABC 

gibanja 2, MOT 4-6 

 



  

  



ABSTRACT 

Urška Žunič 

IMPORTANCE OF GROSS MOTOR FOR A BOY WITH HAEMOPHILIA 

The University of Ljubljana, Faculty of Education, 2019 

 

 

Movement is one of the most important parts in the integral development of a child and 

thus their primary need. The child develops and strengthens the motor abilities and skills with 

suitable locomotive experiences. It is important to know them in order to act correctly and in 

time when deficits or deviations in the child’s movement are noticed. The characteristics of the 

development of the gross motor skills and its importance are presented in the theoretical part.  

The purpose of the master's thesis is to recognize the deviations in the motor development 

of a 5 and a half-year-old child with haemophilia and to create an individualized programme 

for the development of the gross motor skills. It was created on the basis of the specialised 

literature and the results of the initial measurement of motor skills. The important step in 

planning the programme was to make adjustments connected with the child’s disease. 

Test MOT 4-6 and ABC’s of movement questionnaire were used for the purpose of 

measurement. Based on the gathered quantity data of the initial and final measurement we 

analysed to what extent we contributed to the improvement of the child’s motor perception. The 

programme was implemented for four months, twice a week.  

The results of the measurement showed a minimal progress in the child's motor 

development. We noticed some qualitative improvements related mostly on the technique or 

the way of implementing a certain move, e.g. the throw of the ball, and functioning in everyday 

situations. 

 

KEY WORDS: integral development, gross motor skills, physical activity, haemophilia, 

ABC's of movement, MOT 4-6 
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1 UVOD 

Hemofilija je redka hematološka bolezen, ki povzroča motnje v strjevanju krvi. Bojazen 

pred posledicami bolezni (krvavitve v sklepe in mišice, modrice) do katerih pride zaradi 

preobremenitve ali udarcev, starše pogosto privede do čezmerne zaščite otroka. Gibanje kot 

primarna potreba vsakega otroka je tako precej omejeno. Omejevanje gibanja, ki je 

najpomembnejše ravno v prvih letih otrokovega razvoja, pa lahko pripelje do slabšega 

celostnega razvoja in/ali odstopanja v gibalni predstavi. Namen študije primera je bil tako 

raziskati pomen grobe motorike za dečka s hemofilijo ter oblikovati program, s pomočjo 

katerega bi dečku omogočili napredek na gibalnem področju.  

Prvi, teoretični del magistrske naloge, smo posvetili raziskovanju gibalnega razvoja 

otrok, njegovemu pomenu in značilnostim. Pri tem smo se osredotočili na posebnosti 

grobomotoričnega razvoja 5,5 let starih otrok. Pomen gibanja za splošno populacijo otrok smo 

prenesli na populacijo otrok s hemofilijo. Ugotovili smo, da je gibalna aktivnost zanje precej 

pomembna in je pretiran strah razumljiv, vendar nepotreben. V ta namen znotraj vzgojno-

izobraževalnih ustanov vpeljejo potrebne prilagoditve prostora, opreme in izvajanja dejavnosti. 

Zaradi posebnosti bolezni so izrednega pomena varnostne prilagoditve (zaščite robov, dodatne 

blazine, prilagojen ležalnik, ščitniki ipd.). Otrok tako naj ne bi bil prikrajšan za raznolikost 

izkušenj.  

Problem magistrskega dela je ugotavljanje posebnosti v gibalnem razvoju dečka s 

hemofilijo. Zanj smo oblikovati individualni program za razvoj grobe motorike, kjer smo se 

osredotočili predvsem na področje koordinacije gibanja, ravnotežja in moči. Želeli smo 

ugotoviti, v čem se razlikuje načrtovanje gibalnega programa za otroka s hemofilijo v 

primerjavi s splošno populacijo otrok ter v kolikšni meri bo program pripomogel h gibalnemu 

razvoju dečka. Raziskavo smo izvedli po raziskovalnem pristopu študija primera. Gibalno 

učinkovitost pet in pol let starega dečka s hemofilijo smo ocenili s testom MOT 4-6 in 

vprašalnikom ABC gibanja 2. Dečka smo ocenili pred in po izvajanem programu, ki smo ga 

izvajali v obdobju štirih mesecev, dvakrat tedensko.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Gibalni razvoj 

Gibalna dejavnost je eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju, s katero otrok 

poleg gibalnih in funkcionalnih sposobnosti razvija tudi spoznavne, socialne in čustvene 

sposobnosti ter pridobiva zaupanje v svoje telo in gradi ustrezno predstavo o sebi. Gibanje je 

otrokova primarna potreba, ob kateri občuti veselje, ugodje, varnost, razvija samozaupanje in 

samozavest (Videmšek in Visinski, 2001).  

Gibalni razvoj predstavlja pomemben del v celostnem razvoju človeka (Škof in Žvan, 

2007). Je proces, ki vključuje rast, zorenje, izkušnje in adaptacijo ter poteka v različnih 

razvojnih obdobjih (Gregorc, 2015). Predstavlja dinamične in pretežno kontinuirane 

spremembe, ki se pojavijo v gibalnem vedenju in se kažejo v razvoju gibalnih sposobnosti 

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

spretnosti (lokomotorne, manipulativne in stabilnostne) (Gallahue in Ozmun, 2006, v Pišot in 

Planinšec, 2010).  

V procesu pridobljene gibalne spretnosti in vzorci, so plod interakcije genskih in 

okoljskih vplivov (Latash, 2008, v Pišot in Planinšec, 2010). Genski dejavniki predstavljajo 

prirojene biološke osnove, odločilne za živčno-mišično zorenje, morfološke (velikost, razmerje 

in sestava telesa) in fiziološke značilnosti ter tempo rasti in zorenja (Malina, Bouchard in Bar-

Or, 2004, v Zajec, 2009). Med okoljskimi dejavniki imajo pomembnejši vpliv predhodne 

gibalne izkušnje in pridobivanje novih (Videmšek in Pišot, 2007), mednje pa vključujemo tudi 

vlogo staršev, vzgojiteljev in učiteljev ter celoten življenjski slog (Zajec, Videmšek, Štihec in 

Šimunič, 2010). 

Gibalni razvoj se začne že v prenatalnem obdobju in je v ospredju predvsem v prvih letih 

življenja. Z zorenjem živčnega sistema, mišic, kosti in razvojem posameznih delov telesa 

prihaja do boljšega nadzora gibanja in koordinacije različnih mišičnih struktur. Slednje 

predstavlja bistvo motoričnega razvoja in se kaže v učinkovitejšem in bolj nadzorovanem 

gibanju (Videmšek in Jovan, 2002). Preproste refleksne gibe počasi zamenjajo celostne in 

skladnostno zahtevnejše gibalne dejavnosti (Cemič, 1997, v Videmšek in Jovan, 2002).  

Otrokov gibalni razvoj poteka v dveh smereh. Prva je cefalokavdalna smer razvoja, ki 

poteka od zgoraj navzdol in pomeni, da je otrok najprej sposoben nadzirati mišice glave, nato 

trupa in rok ter nazadnje še nog. Druga, proksimodistalna smer razvoja, pa poteka od sredine 

navzven in pomeni, da otrok najprej nadzira dele telesa bližje hrbtenici, sledijo trup, ramena, 

roke in noge ter na koncu še zapestje in prsti (Videmšek in Jovan, 2002).  

Gibanje vpliva na rast in razvoj otrokovega telesa. Prve gibalne izkušnje vodijo v gibalne 

vzorce, preko katerih se razvijejo gibalne spretnosti in sposobnosti (Babič, 2002, v Videmšek, 

Drašler in Pišot, 2003). Obvladovanje telesa daje otroku občutek veselja, varnosti in ugodja, 

pridobi si samozavest in samozaupanje (Kurikulum za vrtce, 1999). K optimalnemu gibalnemu 

razvoju pomembno pripomorejo tudi različni športni pripomočki in igrala, ki otroka spodbujajo 

h gibanju. Razvoj gibalnih funkcij je tako rezultat otrokovega zorenja in učenja. Pomanjkanje 
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možnosti izvajanja različnih gibalnih dejavnosti pa lahko pripelje do zaostanka v gibalnem 

razvoju (Videmšek in Visinski, 2001). 

Celoten gibalni razvoj poteka od preprostih refleksnih gibov do hotenih in sestavljenih 

gibanj. Refleksni gibalni vzorci predstavljajo osnovo za nadaljnji razvoj temeljnih gibalnih 

vzorcev in poznejših gibalnih stereotipov (Pišot in Planinšec, 2005; Videmšek in Pišot, 2007; 

Gallahue, Ozmun in Goodway, 2011, v Plevnik in Pišot, 2016).  

Gibanje lahko opredelimo z  različnih vidikov. (1) Eden izmed njih razlikuje grobo 

motorične sposobnosti (npr. hoja, tek, plazenje, plezanje, skakanje, metanje) in finomotorične 

sposobnosti, kamor spadajo drobni gibi rok, zapestja, prstov, ustnic in jezika (Turner in 

Hamner, 1994, v Zurc, 2008; Žgur, 2011). (2) Gibanje lahko opredelimo tudi kot razvoj 

motoričnih sposobnosti in spretnosti. Gre za enostavne in zrelostno zapletene gibalne vzorce, 

ki sestavljajo različne gibalne dejavnosti (Žgur, 2011). Te uvrščamo v tri kategorije: 

stabilnostna, lokomotorna in manipulativna gibanja. Stabilnost kot kategorija gibanja, omogoča 

motorično učenje in izvedbo gibanja v stabilni situaciji ter zajema vsa gibanja, kjer je potrebna 

določena raven ravnotežja. Lokomotorno gibanje je vsakršno gibanje, kjer telo spremeni 

začetno pozicijo (npr. hoja, tek, skakanje, preval itd.). Manipulativna gibanja zajemajo tako 

grobo kot finomotorično manipulacijo. Grobo motorična manipulacija vključuje gibanja, kot 

so: metanje, lovljenje, brcanje, udarjanje. Med finomotorična manipulativna gibanja pa 

prištevamo npr. šivanje, pisanje, rezanje, tipkanje (Gallahue in Ozmun, 1998). 

 

2.2 Faze in stopnje gibalnega razvoja 

Gibalni razvoj je povezan s kronološko starostjo, ni pa od nje odvisen. Poteka skozi 

različna obdobja oziroma razvojne stopnje, v katerih opazimo določeno vrsto značilnega 

gibalnega vedênja, ki velja za večino otrok. Vsaka stopnja je nadgradnja predhodne stopnje in 

pogoj za vzpostavitev naslednje, višje. Ob ustreznih spodbudah lahko posameznik prehaja z 

nižje na višjo razvojno stopnjo (Gallahue in Ozmun, 1998). Posamezne razvojne stopnje se 

praviloma pojavljajo v enakih starostnih obdobjih in trajajo približno enako dolgo. Zaporedje 

pojavljanja različnih razvojnih obdobij je pri vseh otrocih enak, spreminja se lahko le čas 

pojavljanja. Slednji je odvisen od dozorevanja funkcij, ki so gensko pogojene. V različnih 

starostnih obdobjih tako prihaja do individualnih razlik, ki jih je treba upoštevati pri obravnavi 

gibalnega razvoja (Haywood in Getchell, 2009, v Plevnik in Pišot, 2016).  

Gibalni razvoj poteka v štirih razvojnih fazah, znotraj katerih obstajajo različne stopnje 

(Gallahue in Ozmun, 1998). 

1. Refleksna gibalna faza 

Prve gibe, ki se pojavljajo že pri fetusu in potem novorojenčku, imenujemo refleksni 

gibi. Ti so nezavedno in subkortikalno nadzorovana gibanja, ki predstavljajo temelj za 

nadaljnji gibalni razvoj. Novorojenček se na dotik, svetlobo, zvok in premike telesa, 

odzove z nehotenim gibanjem, s katerim začne spoznavati svoje telo in okolje (Gallahue 

in Ozmun,1998). 
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Za refleksno fazo sta pomembni dve stopnji: 

- stopnja vkodiranja ali zbiranja informacij (od prenatalnega obdobja do četrtega 

meseca starosti), kjer refleksi predstavljajo otrokovo primarno sredstvo za zbiranje 

informacij. 

- stopnja dekodiranja ali procesiranja informacij (od četrtega meseca do prvega 

leta starosti), kjer otrok razvije zavestno kontrolo nad gibanjem skeletnih mišic 

tako, da uporabi uskladiščene informacije (Gallahue in Ozmun, 1998).  

 

2. Rudimentalna ali začetna gibalna faza 

Pojavijo se prve oblike hotenega (zavestnega) oziroma rudimentalnega gibanja. Ta so 

pogojena z zrelostjo organizma, zato se pojavljajo v določenem zaporedju. Stopnja 

pojavljanja se razlikuje od otroka do otroka in je odvisna od bioloških in okoljskih 

dejavnikov. Rudimentalna gibanja so osnovne oblike hotenega gibanja ter vključujejo 

razvoj: stabilnostnih gibanj (kontrola mišic glave, vratu in trupa), manipulativnih gibanj 

(grabljenje, stegovanje po predmetu, prijemanje in spuščanje predmeta) in lokomotornih 

gibanj (plazenje, hoja po štirih, vzravnana hoja) (Gallahue in Ozmun, 1998).  

Rudimentalno fazo razvoja delimo na: 

- Stopnjo inhibicije refleksov (od rojstva do prvega leta), kjer prihaja do 

postopnega izginjanja refleksov, katere nadomestijo zavestna gibanja.  

- predkontrolno stopnjo (od prvega do drugega leta), kjer se otrok nauči pridobiti 

in vzdržati ravnotežje, manipulirati s predmeti in gibanja v prostoru, ki jih izvede 

z določeno stopnjo natančnosti in kontrole(Gallahue in Ozmun, 1998). 

 

3. Temeljna ali fundamentalna gibalna faza 

V tej fazi otrok aktivno preskuša in raziskuje svoje gibalne zmožnosti. Odkriva 

možnosti, kako izvesti različna stabilizacijska (ravnotežje), lokomotorna (tek, skakanje) 

in manipulativna gibanja (metanje in lovljenje). Izvajajo različne gibalne spretnosti, 

sprva ločeno, nato bolj povezano. Z razvojem temeljnih gibalnih vzorcev gibanje 

postaja vse bolj koordinirano, usklajeno in učinkovitejše. Na razvoj temeljnih gibanj 

vpliva zorenje organizma, kakor tudi okolje–spodbudno okolje, priložnosti za 

dejavnosti in učenje. Temeljne gibalne sposobnosti so del vsakodnevnih dejavnosti, zato 

so pomemben sestavni del življenja otrok, mladostnikov in odraslih (Gallahue in 

Ozmun, 1998)   

Temeljna gibalna faza vključuje tri stopnje: 

- začetno stopnjo (od 2 do 3 let), ki predstavlja otrokove prve poskuse ciljno 

usmerjenega temeljnega gibanja. Značilno je pomanjkljivo zaporedje gibov, 

pretirano ali omejeno gibanje telesa ter skromen ritem in koordinacija gibanja. 

- osnovno stopnjo (od 4 do 5 let), kjer je gibanje bolj koordinirano, vendar še vedno 

nekoliko omejeno in pretirano.  

- zrelo stopnjo (od 6 do 7 let), kjer otrok razvije učinkovitejše, koordinirano in bolj 

nadzorovano gibanje. Nekateri otroci to stopnjo dosežejo z zorenjem in 

minimalnimi spodbudami okolja, medtem ko drugi potrebujejo ustrezne 
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priložnosti, spodbude in učenje. Če otrok ne doseže zrele stopnje temeljne faze 

razvoja, je njegov razvoj na naslednji fazi močno oviran ali celo onemogočen 

(Gallahue in Ozmun, 1998). 

 

4. Specializirana ali športna gibalna faza 

V zadnji fazi razvoja gibanje postane orodje, ki ga uporabljamo za vsakodnevne 

dejavnosti, rekreacijo in športne aktivnosti. Gibanje postaja bolj izpopolnjeno, 

sestavljeno in dovršeno ter omogoča zahtevnejše oblike gibanja. Razvoj gibalnih 

spretnosti v specializirani fazi je odvisen od posameznika in okoljskih dejavnikov 

(Gallahue in Ozmun, 1998). 

 

Zadnja faza gibalnega razvoja nastopi pri sedmem letu starosti in zajema tri stopnje: 

- Prehodno stopnjo (od 7 do 10 let), ki vključuje temeljna gibanja, ki jih otrok 

uporablja v bolj specifičnih in kombiniranih oblikah pri športu in rekreaciji, z večjo 

mero nadzora in natančnosti. Na tej stopnji otrok kaže veliko zanimanje za 

raznolike gibalne aktivnosti, ki mu omogočajo boljšo sposobnost gibanja; 

- Prilagoditveno stopnjo (od 11 do 13 let), kjer je večji poudarek na obliki, 

natančnosti, ritmičnosti in hitrosti gibanja. Je obdobje, ko se otrok začne zavestno 

usmerjati v določeno športno dejavnost.  

- Stopnjo trajne uporabnosti (od 14. leta naprej), ki predstavlja višek znanj, 

pridobljenih iz vseh predhodnih faz in stopenj.  

Tabela 1: Faze in stopnje gibalnega razvoja 

okvirno starostno 

obdobje razvoja 

faze motoričnega 

razvoja 

stopnje motoričnega  

razvoja 

prenatalno – 4 mes. 

4. mes. – 1 leto 

refleksna gibalna 

faza 

stopnja vkodiranja 

informacij 

stopnja dekodiranja  

informacij 

rojstvo – 1 leto 

1 – 2 leti 

rudimentalna gibalna  

faza 

stopnja inhibicije refleksov 

predkontrolna stopnja 

2 – 3 leta 

4 – 5 let 

6 – 7 let 

temeljna gibalna  

faza 

začetna stopnja 

osnovna stopnja 

zrela stopnja 

7 – 10 let 

11 – 13 let 

14  in več let 

specializirana gibalna  

faza 

prehodna stopnja 

prilagoditvena stopnja 

stopnja trajne uporabnosti 

 (Tancig, 1987) 

2.2.1 Gibalne značilnosti otrok v temeljni gibalni fazi 

V magistrskem delu, kot predmet študije primere, obravnavamo pet in pol letnega dečka. 

Glede na starost ga po zgornji klasifikaciji uvrščamo v temeljno gibalno fazo, znotraj nje pa je 

deček na prehodu iz obdobja osnovne stopnje gibalnega razvoja v obdobje zrele stopnje razvoja.  



6 

 

V tej fazi otrok raziskuje in razvija svoje gibalne sposobnosti. Naučijo se spretnosti 

premikanja po prostoru (lokomocija), izboljšajo nadzor nad svojim telesom, kar jim omogoča 

ohranjanje ravnotežja (stabilnost) ter razvijejo občutek in spretnost ravnanja s predmetom 

(manipulacija) (Gallahue in Ozmun, 1998).  

Otroci od 3. do 4. leta 

V tem obdobju otrok usvoji različne skoke: sonožno, v daljino z mesta in preskok ovire z 

mesta. Skoka po eni nogi in čez oviro v gibanju pa še ne zmore. Uživajo v plazenju, lazenju, 

valjanju in plezanju, kjer pa jim pri sestopu nekoliko ponagaja nesigurnost. Kljub temu da je 

gibanje še vedno negotovo in površno, začnejo s spoznavanjem osnovnih elementov različnih 

športov. Poleg tega pa jih lahko spoznamo tudi z zahtevnejšimi aktivnostmi, kot so smučanje, 

vodne igre in plavanje, ter vožnja s poganjačem, triciklom in skirojem. Pri tej starosti otroke 

vključujemo v preproste skupinske, plesne in rajalne igre (Videmšek in Jovan, 2002).  

Otroci od 5. do 6. leta 

Gibanje in izvajanje gibalno zahtevnejših nalog je pri petletnih otrocih hitrejše, spretnejše 

in preciznejše. Hoja postane enakomernejša in ravna, tek pa zanesljivejši, zato so padci redkost. 

Skoki so bolj stabilni in natančni, skoku v daljino pa pridružijo še skok v višino in globino. Pri 

plezanju postajajo zanesljivejši in samozavestnejši, zato jim izziv predstavljajo pokončnejša in 

višja plezala. Vse bolj posegajo po žogi, s katero je gibanje spretnejše in bolj koordinirano. 

Večina petletnih otrok uživa v aktivnostih na snegu in v vodi. Pozimi se večinoma sankajo, 

nekateri pa že usvajajo osnovne elemente smučanja. V vodi se igrajo z različnimi vodnimi 

pripomočki, všeč jim je potapljanje in skakanje v vodo ter spoznavajo tehniko plavanja. Vožnjo 

s poganjačem zamenja vožnja s kolesom (tudi brez pomožnih koles) in skirojem. V tem obdobju 

otroci zmorejo pri aktivnosti vztrajati dlje, zato jih vključujemo v zahtevnejše aktivnosti in igre 

(Videmšek in Jovan, 2002). 

Pri šestem letu otrok vstopi v zrelo stopnjo gibalnega razvoja. Že samo poimenovanje 

namiguje na bolj izdelano, kompleksno in prefinjeno gibanje, ki močno spominja na gibanje 

odraslega. Otroci so pri gibanju zanesljivejši, hitrejši, spretnejši in močnejši. Preizkuša 

sestavljene gibalne vzorce, katerih izvajanje je vse bolj prepričljivo. Spretno manipulirajo z 

žogo (metanje, lovljenje, zadevanje cilja), tuje pa jim ni niti premagovanje več zaporednih ovir 

(poligon), tudi z dodatnimi pripomočki (žoga, balon, riževa vrečka ipd.). Ravnotežje jim 

povzroča vse manj težav, zato v hoji brez težav premagujejo različne površine. V ospredje 

njihovega zanimanja stopijo tekmovalne in tekalne igre ter organizirane dejavnosti, ki še 

dodatno razvijajo njihov tekmovalni duh. Pri izboru dejavnosti namenjamo pozornost tudi 

učenju medsebojnega spoštovanja in upoštevanja različnosti med otroki (Videmšek in Jovan, 

2002). 

 

2.3 Gibalne sposobnosti otroka 

Razvoj gibalnih sposobnosti predstavlja pomembno področje gibalnega razvoja. Poteka 

kontinuirano kljub občasnim obdobjem stagnacije in upadanja sposobnosti. Za zgodnje otroštvo 



7 

 

je namreč značilno, da je razvoj nekaterih gibalnih sposobnosti zelo intenziven, razvoj drugih 

pa nekoliko počasnejši, zato nekatere najvišjo raven dosežejo prej, druge pozneje (Malina idr., 

2004; Thomas in French, 1985, v Videmšek in Pišot, 2007). Pojavljajo se pomembne 

individualne razlike, saj ima vsak posameznik svoj lastni tempo razvoja (Gallahue in Ozmun, 

2006, v Videmšek in Pišot, 2007). 

Skozi razvoj se otrok nenehno srečuje z učenjem in izvajanjem novih, zahtevnejših 

gibalnih spretnosti, kar pa je v veliki meri pogojeno z razvojem gibalnih sposobnosti. Slednje 

tako predstavljajo temelj za izvajanje različnih gibalnih spretnosti, čeprav so pomembne tudi 

druge človekove sposobnosti in značilnosti (telesne mere, delovanje organskih sistemov). V 

otroštvu je spodbujanje gibalnega razvoja ena temeljnih razvojnih nalog, saj otroku zagotavlja 

pridobivanje motorične kompetence, ki pomembno vplivajo tudi na druga razvojna področja 

(Pangrazi, 2000, v Videmšek in Pišot, 2007). 

Svoje gibalne sposobnosti otrok postopno usvaja in razvija skozi tri široke in prepletajoče 

se kategorije (stabilnostne, lokomotorne in manipulacijske). Te mu omogočajo kakovostno 

vključevanje v različne gibalne oziroma športne dejavnosti (Tancig, 1987; Videmšek in Pišot, 

2007).  

Spreminjajoča raven gibalnih sposobnosti celostno vpliva na posameznika in se kaže v 

spremembah vseh elementov, ki ga sestavljajo. Razvoj je tesno povezan z ustreznim 

delovanjem najpomembnejših podsistemov, ki opredeljujejo posameznika kot celoto (Pistotnik, 

2000, v Videmšek in Jovan, 2002).  

Posameznikovo gibalno učinkovitost omejuje šest primarnih oblik gibalnih sposobnosti, 

in sicer moč, hitrost, gibljivost, koordinacija, ravnotežje, natančnost (tudi preciznost) in 

vzdržljivost. Skupaj z ostalimi komponentami (socialna, čustvena, spoznavna) določajo 

učinkovitost posameznika pri realizaciji različnih gibalnih nalog. Ključen pomen pri realizaciji 

imajo predvsem koordinacija gibanja, moč in ravnotežje (Videmšek in Pišot, 2007).  

Program spodbujanja grobe motorike, izvajan v sklopu magistrskega dela, je bil osnovan 

na zgoraj omenjenih treh ključnih gibalnih sposobnostih. V nadaljevanju bomo predstavili 

njihove značilnosti:  

1. Koordinacija gibanja 

Koordinacija gibanja je sposobnost učinkovitega oblikovanja in izvajanja 

sestavljenih gibalnih nalog. Osnovne značilnosti koordiniranega gibanja so: pravilnost 

(ustreznost izvedbe gibov), pravočasnost (ustrezno zaporedje gibov), racionalnost 

(energijska ekonomičnost izvedbe gibov), izvirnost (prilagajanje gibanja različnim 

zahtevam) in stabilnost (zanesljivost, stalnost izvedbe v ponavljanju).  

Razvoj koordinacije se začne že v fetalnem obdobju, v katerem plod pridobiva 

prve gibalne izkušnje. V večji meri otroci te izkušnje pridobivajo do približno šestega 

leta starosti, saj so takrat najbolj dojemljivi za sprejem raznovrstnih gibalnih informacij 

in njihovo združevanje v gibalne strukture na višji ravni. Do enajstega leta je ta razvoj 

še vedno dokaj strm, v puberteti pa izraznost nekoliko upade, kot posledica hitre rasti. 

Vrhunec doseže okrog 20. leta starosti, nato pa po 35. letu začne postopno upadati. 
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Sposobnost lahko ohranjamo na ustrezni ravni z vadbo in novimi gibalnimi izzivi 

(Videmšek in Pišot, 2007; Pistotnik, 2017).  

Izrazitost koordinacije je najbolj odvisna od učinkovitega delovanja centralno 

živčnega sistema. Pojavnost pa je v veliki meri povezana z nivojem razvitosti ostalih 

gibalnih sposobnosti (Pistotnik, 2017). Sposobnost koordinacije posega tudi na druga 

področja otrokovega razvoja: spoznavno, čustveno in socialno, zato so jo nekateri 

poimenovali tudi gibalna inteligentnost. Neustrezno razvite koordinacijske sposobnosti 

se izražajo kot nespretnost in negotovost otroka pri gibalnih dejavnostih (Videmšek in 

Jovan, 2002).  

Koordinacijo gibanja razvijamo s pomočjo naravnih oblik gibanja, osnovnih 

elementov različnih športov, premagovanjem ovir (poligon), elementarnih in plesnih 

iger, dejavnosti v ritmu, gibalnih nalog z različnimi pripomočki, dejavnosti z obema 

rokama, manipulativnimi dejavnostmi ipd. Izbiramo med različnimi igrali in športnimi 

pripomočki, s čimer nudimo pester izbor gibanj in s tem lažje pridobivanje gibalnih 

izkušenj (Videmšek in Jovan, 2002). 

2. Moč 

Moč je sposobnost učinkovitega izkoriščanja sile, ki nastane pri napenjanju mišic 

in premagovanju zunanjih sil. Je temeljna gibalna sposobnost, brez katere ni aktivnega 

gibanja. Delimo jo na tri osnovne pojavne oblike: eksplozivno, repetitivno in statično 

moč. Glede na pojavljanje akcijske pojavne oblike delimo na: moč rok, moč trupa in 

moč nog (Pistotnik, 2017).  

Eksplozivna moč je sposobnost za maksimalni začetni pospešek telesa v prostoru 

(npr. start, skok, met). Sposobnost lahko izboljšamo le v manjši meri, saj je prirojenost 

slednje sorazmerno visoka (Videmšek in Pišot, 2007). 

Repetitivna moč je sposobnost opravljanja dolgotrajnega mišičnega dela, ki 

poteka na osnovi izmeničnega napenjanja in sproščanja mišic. Manifestira se pri 

izvajanju cikličnih gibanj kot na primer: hoja, tek, plavanje, veslanje, kolesarjenje ipd. 

Repetitivno moč lahko v veliki meri izboljšamo, saj je stopnja prirojenosti nizka 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

Statična moč je sposobnost dolgotrajnega napenjanja mišic pri zadrževanju 

položaja ob dalj časa trajajoči obremenitvi. Visoka stopnja statične moči se zahteva v 

športih, kjer je treba zadrževati različne položaje (npr. gimnastika, borilni športi ipd.). 

S primerno vadbo jo lahko v večji meri izboljšamo, saj je vpliv prirojenosti nizek 

(Pistotnik, 2017). Poudariti pa je treba, da se pri vadbi v predšolskem obdobju 

izogibamo statičnega naprezanja (Videmšek in Pišot, 2007). 

Pri otrocih se izogibamo statičnih vaj za razvoj moči, zato poiščemo ustreznejše 

oblike vadbe, kot npr. zajčji in žabji poskoki, skoki s kolebnico, gumitvist, plezanje po 

lestvi, vrvi, žrdi, letveniku, različne elementarne igre (meti, poskoki, plezanja) ipd. Pri 

izvajanju gibalnih nalog pazimo, da sklepov in hrbtenice ne obremenjujemo preveč, zato 

vmes izvajamo različne raztezne vaje (Videmšek in Jovan, 2002).  
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Moč ima pri večini gibalnih nalog pomembno vlogo. Posledica slabo razvite moči 

je prehitra utrujenost, kar se kaže kot pasivnost in nezmožnost premagovanja naporov v 

igri oziroma športni dejavnosti (Videmšek in Jovan, 2002). 

3. Ravnotežje 

Ravnotežje je sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitrega oblikovanja 

kompenzacijskih gibov. Delimo ga na dve pojavni obliki: statično ravnotežje 

(ohranjanje ravnotežnega položaja) in dinamično ravnotežje (vzpostavljanje 

ravnotežnega položaja) (Videmšek in Pišot, 2007). 

Za oblikovanje ustreznih korekcijskih programov je potrebna sinteza informacij 

iz ravnotežnega programa v srednjem ušesu ter pomožnih organov – čutila za vid in sluh 

(Pistotnik, 2017). 

Sposobnost ravnotežja je treba začeti razvijati že pri mlajših otrocih. Ti imajo 

sposobnost slabše razvito, kar lahko zavira razvoj drugih gibalnih sposobnosti. V ta 

namen oblikujemo različne gibalne naloge, kot so: hoja po črti, vrvi in gredi, stoja na 

eni nogi, skakanje po eni nogi, obračanje na ozki gredi, nošenje bremena, stopanje na 

valj ali kvader, rolanje, drsanje ipd. (Videmšek in Jovan, 2002). 

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

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

 

2.4 Vpliv gibalnega razvoja na celostni razvoj 

Z gibalno dejavnostjo močno vplivamo na otrokov razvoj. Raznolikost in ustreznost 

dejavnosti omogočata razvoj tako gibalnih in funkcionalnih sposobnosti kot tudi spoznavnih, 

čustvenih in socialnih sposobnosti. Otrok pridobiva zaupanje v svoje telo in gibalne 

sposobnosti, gradi ustrezno predstavo o sebi, se potrjuje in čustveno povezuje z okoljem 

(Videmšek in Visinski, 2001). Gibanje je vpeto v vsa področja razvoja, zato pravimo, da je 

človek celota psihomotoričnega, kognitivnega in čustveno-socialnega razvoja (Tancig, 1987). 

Omenjena področja so v medsebojni soodvisnosti, kar pomeni, da napredek na enem področju 

spodbudi napredek na drugem, ali obratno zaostanek na enem spodbudi zaostanek na vseh 

ostalih (Ismail, 1976, v Zurc, 2008). 

2.4.1 Gibalna dejavnost in kognitivni razvoj 

Kognitivno področje sestavljajo intelektualni procesi, kot so spomin, sklepanje, reševanje 

problemov, govor, presojanje, zaznavanje in predstavljanje, ki omogočajo mišljenje, učenje in 

odločanje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

S povezanostjo gibalne dejavnosti in kognitivnega razvoja so se ukvarjali številni avtorji 

(npr. Platon, Sokrat, Locke, Komenski), ki so verjeli v gibanje kot osnovo intelektualnega 

razvoja. Načrtna raziskovanja v prejšnjem stoletju, za kar gre veliko zaslug Piagetu, so dokazala 
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obstoj statistično pomembne povezave med motoričnimi in intelektualnimi sposobnostmi 

(Tancig, 1987; v Zurc, 2008).  

Tancig (1987) poudarja, da je gibalna dejavnost zelo učinkovito sredstvo za spoznavanje 

in razumevanje raznih pojmov in znanj, kot tudi primeren način raziskovanja in spoznavanja 

okolja. Hkrati, ko se otroci učijo gibanja, se tudi učijo z gibanjem. Gibanje tako otroku omogoča 

napredovanje od konkretnega k abstraktnemu mišljenju. Gardner (1997, v Zurc, 2008) pa 

ugotavlja pomembnost gibalne dejavnosti pri poznavanju in razumevanju matematičnih pojmov 

ter reševanju enostavnih matematičnih problemov.  

Gibalne in druge problemske izkušnje so izrednega pomena za otrokov razvoj predvsem 

v prvih šestih letih življenja.  

2.4.2 Gibalna dejavnost in čustveno-socialni razvoj 

Čustveni in socialni razvoj sta med seboj tesno povezana in predstavljata pomembno 

področje razvoja. Predvsem v obdobju otroštva gibalna dejavnost vpliva na pojmovanje samega 

sebe, razvoj vrstniških odnosov ter sodelovanje v skupini (Tancig, 1987). 

Vse od rojstva naprej je otrok sposoben izražati čustva, kot so veselje, jeza, strah, 

ljubosumnost, zaskrbljenost in naklonjenost. Z razvojem postajajo vse bolj diferencirana ter 

spreminja se moč njihovega izražanja in doživljanja. Pojavljajo se tako pozitivna kot negativna 

čustva. Medtem ko pozitivna prispevajo k boljšemu pojmovanju samega sebe, pa prisotnost 

negativnih čustev slabo vpliva na ostala razvojna področja (Kavčič in Fekonja, 2004; Zupančič, 

1994, v Videmšek in Pišot, 2007).   

Eden pomembnejših vidikov čustvenega področja je pojmovanje samega sebe ali 

samopodoba. Slednje stopi v ospredje v šolskem obdobju, kjer je od otrokovega vrednotenja 

samega sebe odvisen njegov uspeh oziroma neuspeh. Gibalna dejavnost je eden 

najpomembnejših načinov oblikovanja samopodobe, zato je treba otroke vključiti v ustrezne 

gibalne dejavnosti, ki bodo omogočale največji možni uspeh (Tancig, 1987). 

Enako kot čustveni je tudi socialni razvoj v veliki meri odvisen od učenja in izkušenj v 

zgodnjem otroštvu. Otrokovo socialno okolje se vse bolj širi med vrstnike v vrtcu in bivalnem 

okolju. Preko različnih dejavnosti otrok v skupini spoznava pravila vedênja in medsebojnih 

odnosov. Predvsem v kontekstu igre otrok razvija socialne kompetence in samopodobo. 

Gibalne igre pozitivno vplivajo na otrokov čustveno-socialni razvoj, predvsem v smislu 

čustvenega dozorevanja, pridobivanja socialnih spretnosti, medosebne interakcije ter razvoja 

samopodobe in samospoštovanja (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

2.5 Pomen gibanja v predšolskem obdobju 

Po mnenju številnih avtorjev je čas od drugega do šestega leta starosti »zlato obdobje« 

gibalnega razvoja (Gallahue in Donnely, 2003; Williams, 1983, v Pišot in Jelovčan, 2016). 

Razvoj je zelo dinamičen in celosten, kjer hkrati poteka usvajanje znanj in razvijanje 
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sposobnosti ter obratno (Kovač, Starc in Jurak, 2003; Peternelj, 2007; Završnik, Pišot, Fras, 

Zaletel-Kragelj, Sila in Razter, 2003, v Makuc, 2011, v Pišot in Jelovčan, 2016). Gibanje otroku 

omogoča učenje in uči se z gibanjem (Tancig, 1987). Z gibanjem se otrok uveljavlja, si ustvari 

podobo o sebi, pridobi svoje mesto v družbi ter oblikuje svojo osebnost. Vpliv gibanja je izrazit, 

zato moramo poznati razvoj, odklone in odstopanja. Poznavanje je potrebno za pravilno 

načrtovanje nadaljnjega vsestranskega razvoja (Kremžar in Petelin, 2001). Optimalni gibalni 

razvoj zahteva zadostno količino ustreznih spodbud v naravnem okolju in čim manj omejevanja 

na prostem (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). 

Otrok se s prvimi organiziranimi gibalnimi dejavnostmi sreča ob vstopu v vrtec. Ta mu 

nudi različne dejavnosti v zaprtem prostoru in na prostem, s čimer razvija gibalne in 

funkcionalne sposobnosti. Postopno spoznava in usvaja tudi osnovne prvine različnih športnih 

zvrsti. Gibalne dejavnosti, kot so dejavnosti v paru ali skupini in elementarne igre, od otroka 

zahtevajo zavedanje drugih otrok in odraslih, deljenje prostora in stvari, sodelovanje, 

upoštevanje pravil ter spoštovanje različnosti. Z iskanjem svojih načinov in poti za rešitev 

gibalnih nalog ter izražanjem svojih čustev in občutja, spodbujamo otrokovo ustvarjalnost in 

domišljijo (Videmšek in Pišot, 2007). 

Gibalne dejavnosti predstavljajo pomemben segment v prvih letih otrokovega razvoja. 

Pomembno je, da so sistematično načrtovane, privlačne in domiselne ter da otroci ob njih 

uživajo in si gradijo pozitivne izkušnje (Zajec, Videmšek, Štihec in Šimunič, 2010). Vsebine 

gibalnih dejavnosti naj izhajajo iz otroka in naj bodo prilagojene njegovim sposobnostim, 

lastnostim, potrebam in interesom (Tancig, 1987).  

H kakovostnejšemu gibalnemu programu v vrtcih lahko v veliki meri prispevamo z 

ustreznimi športnimi pripomočki in igrali ter s primernim prostorom. Pomanjkanje gibanja 

lahko med otroki povzroči nemirnost, neprimerno vedenje ali celo agresivnost (Videmšek in 

Jovan, 2002). Z raznovrstnimi didaktičnimi materiali in drugimi pripomočki oblikujemo 

ustrezno okolje za razvoj otrokovih gibalnih sposobnosti in osnovnih gibalnih konceptov 

(Flisek, 2000, v Videmšek in Jovan, 2002). Poleg tega ima gibanje pomembno vlogo tudi pri 

razvoju intelektualnih sposobnosti ter emocionalnem in socialnem razvoju (Kurikulum za vrtce, 

1999).  

2.5.1 Gibanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami 

Po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) so otroci s posebnimi 

potrebami opredeljeni kot otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi 

in slabovidni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 

dolgotrajno bolni otroci in otroci z avtističnimi motnjami (Uradni list Republike Slovenije, 

2011). 

Področje vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok s posebnimi potrebami ureja 

dokument »Navodila h kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami« kot priloga Kurikulumu za vrtce. 
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Namenjena je strokovnim delavcem vrtca, ki imajo v svoje oddelke vključene otroke s 

posebnimi potrebami, za primerno izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa ter se 

uporabljajo skupaj s Kurikulumom za vrtce (Navodila h kurikulumu za vrtce v programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, 2003).  

Otrok s posebnimi potrebami je sposoben učenja in napredka na vseh razvojnih področjih, 

zato je pomembno spodbujanje njegove dejavnosti na vseh področjih življenja v vrtcu. Splošni 

cilji predšolske vzgoje otrok s posebnimi potrebami se tako ne razlikujejo od ciljev vzgoje otrok 

brez težav v razvoju (Navodila h kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, 2003).  

Na področju gibanja sledimo naslednjim globalnim ciljem (Kurikulum za vrtce, 1999): 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

- omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

- razvijanje gibalnih sposobnosti, 

- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 

- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 

- postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti, 

- spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.  

Z omogočenim dostopom do raznovrstne ponudbe materialov in športnih pripomočkov 

otroku s posebnimi potrebami ponudimo možnost izbire dejavnosti, igralne skupine ali umik v 

zasebnost za dosego osebnega uspeha in potrditve. S pozitivnimi spodbudami otroka 

motiviramo za izvajanje različnih dejavnosti v prostoru in na prostem, kjer bo lahko spoznaval 

in razvijal gibalne sposobnosti (Navodila h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, 2003).  

Košir (2010) opozarja na pomembnost zgodnjega udejstvovanja otrok s posebnimi 

potrebami v gibalnih dejavnostih, saj pripomorejo k boljši umski storilnosti in boljšemu 

duševnemu zdravju. Starši pogosto zmotno mislijo, da bo aktivnost otroku škodovala, zato so 

ti otroci navadno prikrajšani za raznolike gibalne dejavnosti, njihove gibalne sposobnosti 

nazadujejo oziroma se ne razvijajo po pričakovanjih. 

Pogosta težava otrok s posebnimi potrebami je enakovredno sodelovanje v igri ali delu. 

Pomembno je, da odrasli opazijo otrokove težave, poskušajo ugotoviti njihov vzrok ter jim 

pomagajo pri omiljenju ali odpravljanju le-teh. Pomembno je, da vzgojitelj ostalih otrok v 

oddelku ne opozarja na njegovo drugačnost. Tako ostali otroci drugačnosti otroka ne bodo 

pripisovali posebnega pomena in ga bodo lažje in enakovredno sprejeli medse (Navodila h 

kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoč za 

otroke s posebnimi potrebami, 2003).  

Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo več ukvarjanja, motivacije, spodbude, bližine 

in razumevanja. Le tako bodo pridobili samozavest in razvijali svoj potencial na gibalnem 

področju kot tudi na ostalih razvojnih področjih (Košir, 2010). 
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2.6 Groba motorika 

Groba motorika zahteva uporabo večjih mišic (trupa, rok in nog) in mišičnih skupin, ki 

omogočajo gibanja, kot so hoja, tek, skakanje, metanje, plezanje ipd. Potrebno je koordinirano 

delovanje mišice in mišične skupine. Med pomembna dejavnika grobe motorike uvrščamo 

ravnotežje in koordinacijo, ki zagotavljata funkcionalnost gibanja. Groba motorika otroku 

omogoča gibanje v različne smeri ter je nujna za lokomocijo telesa. Poleg tega je tudi pogoj za 

izvedbo fine motorike (Kremžar, 1997/1998, v Kalar, 2008).  

Največji napredek v razvoju motoričnih spretnosti je viden med tretjim in šestim letom 

starosti. Kot nadgradnja dosežkov iz obdobja dojenčka in malčka se razvijejo grobomotorične 

spretnosti, ki predstavljajo temelj za športne, plesne in druge dejavnosti (Papalia idr., 2003) 

Papalia idr. (2003) navajajo, da otroci svoje motorične spretnosti najbolje razvijejo pri 

nestrukturirani igri. Tukaj imajo pomembno vlogo tudi starši in vzgojitelji, ki otrokom 

priskrbijo različne pripomočke in igrače ter jih vodijo, ko potrebujejo pomoč.  

2.6.1 Značilnosti razvoja grobe motorike 

Razvoj grobe motorike se začne že kmalu po rojstvu, znotraj določenih mejnikov. To so 

določena ključna vedênja, pomembna za posamezno razvojno obdobje, in se pojavljajo po 

točno določenem zaporedju. Služijo bolj ali manj natančnemu napovedovanju otrokovega 

razvoja, ki poteka skladno z otrokovo optimalno hitrostjo (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). 

Pridobljene gibalne sposobnosti in spretnosti otrokom omogočajo bolj raznoliko in 

natančno gibanje. Z razvojem se postopno prilagajajo in združujejo v bolj celovite sisteme 

gibalnih dejanj, kar omogoča učinkovitejše raziskovanje in nadzorovanje okolja. Dojenček tako 

na primer najprej usvoji posamezne gibe zgornjih in spodnjih okončin, ki jih združi v hojo. 

Prehod od preprostih gibov v bolj celovite in zahtevne pa se kaže tudi pri razvoju drobnih gibov 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Razvoj večine otrok sledi določenemu zaporedju, vendar se hitrost razvoja razlikuje glede 

na njihove individualne posebnosti. Mejniki, skupaj z navedenimi leti, nam tako služijo bolj kot 

opomnik, da je otrok pripravljen na usvajanje naslednje stopnje (Videmšek in Pišot, 2007).   

V nadaljevanju predstavljamo gibalne spretnosti, ki jih otrok razvije v predšolskem 

obdobju in starostni okvir, znotraj katerega večina otrok usvoji določeno spretnost (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004; Videmšek in Pišot, 2007).  

2.6.2 Hoja in tek 

V prvem letu starosti se otrok postopno pripravlja na prve samostojne korake. Večina 

otrok zna sedeti brez opore pri šestih mesecih. Med šestim in desetim mesecem se premikajo s 

plazenjem in lazenjem. Pri osmih mesecih se postavljajo na noge in za premikanje potrebujejo 

pomoč. Hoja brez opore pri večini otrok nastopi od devetega do trinajstega meseca starosti. 

Hoja postaja vse bolj usklajena in v prvi polovici drugega leta večina otrok napravi nekaj 
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korakov vzvratne, nato tudi bočne hoje. Med dvanajstim in osemnajstim mesecem starosti 

večina otrok s pomočjo hodi po stopnicah naprej navzgor in nato navzdol. Z razvojem pa 

postopno usvojijo samostojno hojo po stopnicah. Do konca drugega leta razvijejo dokaj 

usklajen tek. Sprva imajo pri teku težave z ohranjanjem ravnotežja, zato pogosto padejo. Do 

petega leta večina otrok tek razvije do stopnje, kjer se brez težav hitro ustavi ali spremeni smer 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004; Videmšek in Pišot, 2007). 

2.6.3 Skoki in poskoki 

Sposobnost skakanja se razvije kasneje kot hoja. Prvi skoki so podobni daljšim korakom 

in jih izvaja npr. ob hoji po stopnicah navzdol (Bayley, 1993, v Videmšek in Pišot, 2007). Po 

drugem letu starosti se pojavijo poskusi sonožnega skakanja ter skakanje v daljino, globino in 

višino. Pri treh letih otrok že skače enonožno, skoke v višino pa poskuša izvajati v teku. Tri- in 

štiriletni otroci lahko v višino skočijo od 30 do 60 centimetrov, nato se sposobnost skakanja 

postopno izboljšuje in otroci skačejo vedno višje in dlje. Do petega leta se poskakovanje in 

preskakovanje razvijeta do stopnje, ko otrok brez težav skače enonožno in sonožno, na mestu 

ali v gibanju ter poskuša preskakovati tudi kolebnico. Z različnimi skoki in poskoki razvija 

odrivno moč, krepi trebušne, prsne in hrbtne mišice ter mišice ramenskega obroča. Razvija tudi 

sposobnost ravnotežja, koordinacije gibanja in pogum pri skokih v globino in daljino 

(Videmšek in Pišot, 2007).  

2.6.4 Lazenje, plazenje 

S plazenjem in lazenjem se začne otrok samostojno premika že po šestem mesecu starosti. 

Do četrtega leta otrok razvije plazenje po trebuhu, hrbtu in boku ter lazenje po kolenih in rokah. 

Priporoča se spodbujanje obeh gibanj, saj zelo ugodno vplivata na razvoj hrbtenice. Poleg tega 

otrok razvija sposobnost koordinacije, ravnotežja in moči ter krepi hrbtne, ramenske mišice in 

mišice lahti (vlečenje telesa za seboj) ter mišice spodnjega dela trupa, nog in stopal (potiskanje 

telesa pred seboj) (Videmšek in Pišot, 2007). 

2.6.5 Plezanje 

Pojavi se zelo zgodaj kot posebna oblika gibanja. Otrok želi splezati na kakšen višji 

predmet, še preden shodi. Plezanje triletnega otroka je še nezanesljivo, težave ima tudi pri 

spustu. Od četrtega leta naprej pa je plezanje zanesljivejše in pogumnejše. Pleza po navpičnih 

plezalih, kot so letveniki, zvirala, plezala. S plezanjem otrok razvija predvsem moč, 

koordinacijo in ravnotežje (Videmšek in Pišot, 2007).  

2.6.6 Metanje, lovljenje, zadevanje 

Metanje predmetov se začne razvijati v šestem mesecu, ko dojenčki iz sedečega položaja 

predmete spuščajo na tla. Dveletni otrok predmete meče stoje z nenatančnimi gibi, pri čemer se 

z obrazom obrne v smer metanja, ki je ravno tako nenatančna. Pri treh letih ima otrok še vedno 

težave z metanjem in lovljenjem. Pri lovljenju mu žoga pogosto pade na tla, z metom pa 

velikokrat ne zadene cilja. Otrok v tej starosti je sposoben kotaljenja žoge z levo in desno roko 

(Videmšek in Pišot, 2007).  
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S štirimi leti otrok precej napreduje, saj je pri lovljenju skoraj vedno uspešen ter v razdalji 

do treh metrov pogosto zadene cilj. Nadzor mišic je večji, zato otrok pred metom trup obrne v 

eno stran, pri iztegu roke v met pa v nasprotno stran (Safarino in Armstrong, 1986, v Videmšek 

in Pišot, 2007). Po petem letu starosti otrok zmore uskladiti hojo in tek z metanjem, lovljenje, 

vodenjem, odbijanjem ipd. Pri igrah z žogo je uspešnejši, meti so daljši in natančnejši, ujemanje 

pa ni več naključno (Videmšek in Pišot, 2007). 

Dejavnosti z žogo omogočajo razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, moči rok in 

ramenskega obroča, natančnost podajanja, lovljenja in zadevanja ter odzivne hitrosti (Videmšek 

in Pišot, 2007). 

2.6.7 Dvigovanje, nošenje, vlečenje, potiskanje 

Gre za koristna gibanja, saj imajo krepilni učinek na otroka. Pri izbiri dejavnosti moramo 

biti previdni, saj teža bremena ne sme priti prevelika. Kadar imamo možnost, otroke vključimo 

tudi v pripravo in pospravljanje različnih igral oziroma pripomočkov (Videmšek in Pišot, 

2007).    

2.6.8 Vese 

Otrok preizkuša moč svojih rok v vesi že pred tretjim letom. Po četrtem letu koleba z 

držanjem v nadprijemu in v mešani vesi. Spretnejši postane po petem letu, ko poskuša tudi s 

podprijemom (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

2.7 Odstopanja v razvoju grobe motorike 

Galeša (1995) otroka s težavami na področju motorike opiše kot »nerodnega, nespretnega 

in okornega. Pripisuje mu težave pri vzpenjanju in hoji navzdol po stopnicah, pri skakanju, 

preskakovanju ter hoji nazaj, zavezovanju čevljev, držanju stvari, plezanju, plazenju, plavanju 

in vožnji s kolesom. Neuspešen je tudi pri športnih dejavnostih, kot so igre z žogo (odbijanje, 

kotaljenje, ujemanje) in igrah, ki zahtevajo splošno telesno ravnotežje.« 

Oslabljene gibalne sposobnosti otroku otežujejo prilagajanje in osredotočanje na učenje 

vsakdanjih opravil. Dejavnosti so upočasnjene in brez ustrezne moči, kar se izraža kot okornost. 

V gibanju so negotovi, boječi, zavrti, nesproščeni in primanjkuje jim ritma. Naravne oblike 

gibanja so šibko razvite, ne znajdejo se v gibalnih situacijah ter nenehno iščejo pomoč 

(Kremžar, 1978, v Kremžar in Petelin, 2001). 

Ustrezno razvite grobo motorične sposobnosti otroku omogočajo aktivno vključevanje v 

različne gibalne dejavnosti (National Health and Nutrition Examination Survey, 2012). 

2.7.1 Merjenje razvitosti gibalnih sposobnosti 

Za merjenje razvitosti gibalnih sposobnosti uporabljamo različne motorične teste. Ti 

morajo biti dobro zasnovani in uporabni ter ustrezati morajo merskim kriterijem objektivnosti, 

veljavnosti in zanesljivosti (Gallahue in Ozmun, 1998). Podobnega mnenja sta tudi Adahl in 
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Jorgensen (2003, v Zurc, 2008), ki poudarjata, da je pri »merjenju najpomembnejša uporaba 

merskega pripomočka, ki ga odlikujejo preprostost uporabe, natančnost, veljavnost in 

zanesljivost«, da je »iznajdljiv in enostaven za shranjevanje podatkov.« Motorični testi so 

primarno namenjeni odkrivanju primanjkljajev, vendar nam nudijo tudi informacije za nadaljnji 

pristop in nudenje pomoči (Kremžar in Petelin, 2001). 

Način gibanja predšolskih otrok se razlikuje od gibanja starejših skupin. Ravno zato se 

lahko pri merjenju gibalnih sposobnosti v otroštvu srečamo z nekaterimi težavami. M. 

Videmšek in Pišot (2007) osnovni problem povezujeta z merilnimi postopki, saj še ni v celoti 

izdelane ustrezne testne baterije za merjenje gibalnih sposobnosti mlajših otrok. Isti testi 

opredeljujejo različne motorične dimenzije, zato je pri nekaterih težko razločiti dejanski 

predmet merjenja.  

Pišot in Planinšec (2005) kot problem navajata premajhno število uporabljenih testov pri 

meritvah predšolskih otrok. Večje število testov bi gibanje otrok tega starostnega obdobja 

predstavilo v realnih okoliščinah. Vendar zaradi posebnosti starostnega obdobja to v praksi ni 

izvedljivo.  

Problem predstavlja tudi časovna omejenost, kar pomeni, da lahko v določeni časovni 

enoti pri testiranju predšolskih otrok zberemo manj podatkov kot pri šolarjih (Videmšek, 1996, 

v Videmšek in Pišot, 2007). 

Naslednji problem predstavlja število ponovitev posameznega motoričnega testa, s čimer 

vplivamo na zanesljivost merskega postopka. Velja, da manjše število ponovitev zmanjša 

zanesljivost merjenja. Za predšolske otroke bi bilo večje število ponovitev preobremenjujoče, 

zato se navadno odločimo za tri ponovitve. Pri merjenju moramo biti pozorni tudi na raven 

motivacije, ki lahko bistveno vpliva na rezultat. Otroci pri izvajanju testov naredijo tudi 

relativno veliko število napak, čemur pa se pri mlajših otrocih enostavno ni mogoče izogniti. 

Napake se najpogosteje pojavljajo pri informacijsko zahtevnejših nalogah (Videmšek, 1996, v 

Videmšek in Pišot, 2007). 

Kljub temu da je zbrane podatke o gibalnih sposobnostih mlajših otrok včasih potrebno 

jemati z določeno mero zadržanosti (Pišot in Planinšec, 2005), je proces merjenja pomemben 

za spremljanje razvojnih sprememb, odkrivanje razvojnih primanjkljajev in načrtovanje 

nadaljnjih strategij pomoči (Gallahue in Ozmun, 1998).   

Testi, ki naj bi bili primerni za merjenje gibalnih sposobnosti predšolskih otrok, so (Humar, 

2016):  

 v Sloveniji: 

- Motoriktest für Vier-bis Sechjärige Kinder (MOT 4-6), 

- Baterija za oceno otrokovega gibanja –ABC gibanja 2, 

- Bruininks-Oseretsky test motoričnih sposobnosti (BOTMP), 
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 v Evropi: 

- Peabody Development Scales (PDMS), 

- Test ob Gross Motor Development (TGMD), 

- Körperkoordinationtest für Kinder (KTK). 

 

V nadaljevanju bomo opisali testne inštrumentarije, prirejene za slovenski prostor. Od teh 

smo za namene študije primere uporabili: motorični test MOT 4-6 in vprašalnik ABC gibanja 

2 (v nadaljevanju V-ABC 2).  

2.7.2 Test MOT 4-6 

Test MOT 4-6 (orig. Motoriktest für vier-bis sechsjährige Kinder) sta leta 1981 razvila 

Zimmer in Volkmer ter ga standardizirala za nemško populacijo otrok. Preučevala sta gibalni 

razvoj štiri- do šestletnih otrok in razvila postopek za ugotavljanje relativnega položaja otroka 

znotraj starostne skupine. Test lahko uporabljamo za zaznavanje odstopanj v razvoju 

posameznega otroka ali kot diagnostični pripomoček za šolanje otrok oziroma v terapevtske 

namene (Cemič, 1997). 

Cemič (1993) je test MOT 4-6 standardizirala za otroke ljubljanskega območja ter na 

podlagi dobljenih rezultatov ugotovila normalno porazdeljenost rezultatov in primerne merske 

značilnosti testa. S standardizacijo smo pridobili možnost objektivnega ugotavljanja razvitosti 

motoričnih sposobnosti otrok te starosti v slovenskem prostoru.  

Test obsega 18 gibalnih nalog ter 7 gibalnih področij (hitrost in natančnost gibov, hitrost 

reakcije, odrivna moč, ravnotežje, finomotorične spretnosti, splošne telesne spretnosti ter 

koordinacijske sposobnosti(Pišot in Planinšec, 2005). Prva naloga je namenjena prilagoditvi 

otroka na testno situacijo, zato je ne ocenjujemo. Ostale naloge ocenjujemo na tristopenjski 

lestvici (0, 1, 2 točki), kjer 0 točk pomeni, da otrok naloge ne obvlada in 2 točki, da otrok nalogo 

obvlada (Cemič, 1993). 

Tabela 2: Vsebina testa MOT 4-6 

Št. Gibalne naloge Pripomočki 

0 skok v obroč obroč premera 70 cm 

1 hoja naprej oznaka na tleh 200 x 10 cm 

2 tapping list papirja, flomaster, štoparico, mizo, stol 

3 prijem krpe s prsti nog krpa 

4 bočni preskoki 2 m dolga vrv 

5 ujem palice palica, dolga 80 cm in razdeljena na 4 enake 

dele 

6 polaganje teniških žog tri teniške žoge, dve kartonasti škatli (20 cm x 

15 cm x 8 cm) 
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7 hoja nazaj oznaka na tleh 200 x 10 cm 

8 zadevanje cilja okrogla tarča premera 40 cm 

9 zbiranje palčk 40 enakih palčk, škatla 

10 prehod skozi obroč obroč premera 70 cm 

11 enonožni skok v obroč obroč premera 70 cm 

12 ujem obroča obroč premera 15 cm 

13 možiček kopitljaček / 

14 preskok vrvice vrvica 

15 bočno valjanje blazina 

16 vstajanje in sedenje z žogo gimnastična žoga 

17 skok z obratom obroč premera 70 cm 

(Cemič, 1993) 

 

2.7.3 Abc gibanja 2 

Baterijo za oceno otrokovega gibanja 2 (orig. Movement Assessment Battery for children 

– Movement ABC-2) oziroma test ABC gibanja 2, so razvili avtorji Sheila E. Henderson, David 

A. Sugden in Anna L. Barnett. Baterija je prirejena tudi za slovenski prostor, in sicer je prvič 

izšla leta 2005, druga verzija oziroma nadgradnja pa je izšla leta 2014. Je veljaven in zanesljiv 

testni inštrumentarij, s katerim dobimo kvalitativne in kvantitativne podatke o otrokovem 

gibanju. Uporabljamo ga za prepoznavanje in opisovanje primanjkljajev v otrokovem gibalnem 

razvoju, in sicer za otroke, stare od 3. do 16. leta (Baterija za oceno otrokovega gibanja ABC 

gibanja 2, 2014). 

Baterijo sestavljata dva merska pripomočka: test, ki ga v strokovne namene lahko 

uporabljajo specialni pedagogi, fizioterapevti, pediatri, delovni terapevti, športni pedagogi, 

logopedi in psihologi ter vprašalnik, ki je namenjen staršem, učiteljem in drugim strokovnim 

delavcem. Poleg njiju je del baterije tudi priročnik za obravnavo otrok z gibalnimi težavami v 

njihovem naravnem okolju, ki vsebuje navodila za uporabo, način točkovanja in interpretacijo 

vprašalnika ter vodi strokovnjaka pri nadaljnjem ocenjevanju, obravnavi in načrtovanju 

programov pomoči. Za uporabo testa morajo strokovnjaki opraviti posebno usposabljanje, 

medtem ko za vprašalnik in priročnik usposabljanje ni potrebno (Baterija za oceno otrokovega 

gibanja ABC gibanja 2, 2014). 

Test sestavlja 32 nalog, organiziranih v tri starostne skupine (3–6, 7–10 in 11–16), torej 

osem nalog v vsaki skupini. Naloge so razdeljene v tri področja: spretnost rok (tri naloge), 

ciljanje in lovljenje (dve nalogi) ter ravnotežje (tri naloge). Odvisno od otrokove starosti in 

težavnosti naloge traja izvedba osmih nalog od 20 do 40 minut. Test izvajamo individualno v 
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ustreznem prostoru, pri tem pa moramo upoštevati navedene standarde. Test je standardiziran, 

zato so testatorju na razpolago starosti prilagojene standardne vrednosti in centili. Postopek 

omogoča tudi pridobitev različnih vrst kvalitativnih opisov otrokove izvedbe nalog, kot so: 

zaznavno-gibalno področje (npr. drža med izvajanjem naloge, tempo gibanja) ter čustvene in 

motivacijske težave (npr. anksioznost, nemotiviranost) (Baterija za oceno otrokovega gibanja 

ABC gibanja 2). 

2.7.3.1 Vprašalnik ABC gibanja 2 (V-ABC 2) 

Namen vprašalnika je opazovanje in ocena otrokovega gibanja. Izpolni ga lahko oseba, 

ki otroka pozna in je z njim v rednem stiku. To so lahko učitelji ali vzgojitelji, starši, terapevti, 

tudi raziskovalci. Vprašalnik se osredotoča na otrokovo obvladovanje vsakodnevnih opravil, 

zato si je treba pri ocenjevanju vzeti dovolj časa ter otroka opazovati v čim bolj specifičnih 

okoljskih in gibalnih situacijah. Le tako bodo rezultati prikazali dejansko stanje otrokovih 

sposobnosti (Sevšek, 2014; Baterija za oceno otrokovega gibanja – druga izdaja – ABC gibanja 

2). 

Vprašalnik je razdeljen na dve komponenti: 

- Gibalno komponento, ki je razdeljena na dva razdelka (A in B), ki skupaj obsegata 30 

postavk. Razdelek A se nanaša na gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju, v 

razdelku B pa na gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju.  

- Negibalno komponento, ki se nanaša na negibalne dejavnike vedenja, kot so npr. 

nepozornost, neorganiziranost, impulzivnost in lahko vplivajo na zmožnost izvedbe in 

učenja gibalnih sposobnosti.  

Ocenjevanje poteka tako, da ocenjevalec pri gibalni komponenti postavke oceni s točkami 

od 0 do 3. Pri tem 0 pomeni najboljši, 3 pa najslabši rezultat. Vsota točk v razdelkih A in B nam 

predstavlja skupni gibalni dosežek. Slednjega interpretiramo v okviru sistema »semafor«, kjer 

zeleno področje predstavlja izvedbo v normativnem razponu, rumeno področje označuje 

izraženo tveganje za gibalne težave in skrbno spremljanje otrokovega razvoja ter rdeče 

področje, ki označuje prepoznane gibalne težave. Postavke negibalne komponente pa 

ocenjujemo s točkami od 0 do 2, kjer 0 pomeni redko, 2 pa pogosto.  

Sestava vprašalnika omogoča ekonomično in enostavno reševanje. Ravno tako ga lahko 

uporabimo kot presejalni pripomoček, ki nas usmeri v poglobljeno oceno gibalnih težav ali v 

odločitev o uporabi testa ABC gibanja 2. Z danimi rezultati dobimo dober vpogled v področje, 

ki otroku povzroča težave, kar lahko uporabimo pri načrtovanju obravnave oziroma pomoči 

otroku (Baterija za oceno otrokovega gibanja ABC gibanja 2). 

2.7.4 Bruininks-Oseretsky test motoričnih sposobnosti (BOTMP) 

Test Bruininks-Oseretsky (orig. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency – 

BOTMP) je namenjen prepoznavanju gibalnih sposobnosti otrok, starih od 4,5 leta do 14,5 leta 

in temelji na intenzivnem opazovanju otroka. Celoten test sestavlja 8 podtestov, skupaj 46 

različnih nalog, ki podajo obsežno sliko posameznikovih motoričnih sposobnosti s področja 
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grobe in fine motorike. Podtesti obsegajo naslednja področja merjenja: hitrost, ravnotežje, 

bilateralna koordinacija, moč, koordinacija rok, reakcijska hitrost, vizualno-motorična 

koordinacija in ročnost/spretnost. Poleg razširjene različice je na voljo tudi krajša oblika testa, 

ki zajema 14 nalog ter nudi hiter pregled osnovnih motoričnih sposobnosti posameznika. 

Izvajanje testa traja približno od 45 do 60 minut, krajše oblike testa pa od 15 do 20 minut. Za 

izvajanje ne potrebujemo posebnega usposabljanja, vendar se je treba predhodno dobro 

seznaniti z vsebino in navodili za izvajanje. Namenjen je učiteljem, zdravstvenim delavcem in 

raziskovalcem, ki želijo pridobiti uporabne informacije o gibalnih sposobnostih posameznika 

(Bruininks, 1978). 

 

2.8 Hemofilija 

Hemofilija je prirojena kronična motnja strjevanja krvi. Je dedna bolezen vezana na 

kromosom X. Z motnjo zbolijo skoraj izključno moški, medtem ko so ženske prenašalke 

okvarjenega gena. Motnja zmanjšuje sposobnost strjevanja krvi, saj posamezniku v krvni 

plazmi primanjkuje enega od strjevalnih faktorjev, kar se odraža z značilnimi krvavitvami 

(Benedikt Dolničar, 2015). 

Hemofilija je bolezen, pri kateri vsaj eden od faktorjev strjevanja (faktor VIII ali IX) ne 

nastaja v zadostni količini, ki bi omogočila normalno strjevanje krvi. Nižja, kot je raven faktorja 

strjevanja, dalj časa traja krvavitev (Odkrit pogovor o hemofiliji, 2014).  

Raven pomanjkanja faktorja strjevanja je neposredno povezana z izraženostjo bolezni, ki 

je lahko blaga, zmerna ali težka (Carcao, 2001): 

 Težka: aktivnost faktorja strjevanja je pod 1 odstotkom.  

Pojavljajo se t. i. spontane krvavitve, tudi večkrat mesečno, v sklepe ali mišice. Z 

ustreznim preventivnim zdravljenjem lahko preprečimo možne bolezni sklepov, 

poškodbe mišic ali artritis 

 Zmerna: aktivnost faktorja je med 1 in 5 odstotki.  

Spontanih krvavitev je manj kot pri osebah s težko obliko. Pogosto se pojavijo 

dolgotrajnejše krvavitve že ob manjših poškodbah (npr. pri športu) ali kirurških 

posegih. Posebno pri osebah z aktivnostjo faktorja od 1 do 2 odstotka se pojavijo 

krvavenja v sklepih in mišicah brez očitnega vzroka.  

 Blaga: aktivnost faktorja je med 5 in 40 odstotki.  

Redko pride do krvavitev iz nepojasnjenih razlogov. Pojavijo se predvsem v primerih 

resne poškodbe, velike operacije ali zobozdravstvenega posega. Osebe z blago obliko 

pogosto ostanejo neprepoznane vse do resnejše poškodbe ali operativnega posega, kar 

lahko vodi do resne življenjske ogroženosti.  
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Tabela 3: Primerjava blage, zmerne in težke oblike hemofilije 

Stopnja Aktivnost 

faktorja 

VIII oz. IX 

v krvi 

Najpogostejši tipi 

krvavitev 

Običajni vzroki 

krvavitev 

Pogostost 

krvavitev 

Lahka  5 – 40 %  krvavitev sluznice 

(usta, nos ipd.) 

 notranje krvavitve 

 resne poškodbe pri 

športu 

 zobna ekstrakcija 

 operacija 

 

 precej redke 

Zmerna 1 – 5 %  krvavitve sluznice 

 notranje krvavitve 

 krvavitev sklepov, 

mišic 

 krvavitev mehkega 

tkiva 

 manjše poškodbe pri 

športu  

 nepojasnjen vzrok 

 odvisno od 

individualnih 

razlik in 

vsebnosti 

faktorja.  

Težka pod 1%  kombinacija blage 

in zmerne oblike 

 kar velja za blago in 

zmerno obliko  

 manjši zvini ali udarci 

 večkrat na 

mesec 

(Carcao, 2001) 

Razlikujemo dve vrsti hemofilije (Kralj, 1997): 

 hemofilija A je najpogostejša vrsta bolezni in jo povzročajo nezadostne količine 

faktorja strjevanja VIII, 

 hemofilijo B povzročajo nezadostne količine faktorja strjevanja IX. 

 

2.8.1 Razširjenost 

Hemofilija je zelo redka bolezen. Prizadene približno 1 od 10 000 oseb v primeru 

hemofilije A ter 1 od 60 000 oseb v primeru hemofilije B. Hemofilija A predstavlja 80–85 % 

celotne populacije bolnikov, kar jo uvršča med pogostejše oblike.  

V spodnji tabeli je prikazana razširjenost hemofilije A in B v Sloveniji za leto 2016 

(Nacionalna priporočila za obravnavo, 2017): 

Tabela 4: Prevalenca hemofilija v Sloveniji leta 2016 

Leto Prevalenca hemofilije 

A/B A/B težka 

2016 191/25 82/8 
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2.8.2 Zdravljenje bolezni 

Zdravljenje oseb s hemofilijo je v preteklosti potekalo po tem, ko so se krvavitve že 

pojavile. Leta 1964 so odkrili prvo zdravilo, imenovano krioprecipitat, ki so ga v naslednjih 

desetletjih še izpopolnili. Danes je uveljavljeno predvsem preventivno zdravljenje, s čimer 

krvavitve preprečujemo (Benedik Dolničar, 2015).  

Načinu zdravljenja hemofilije pravimo »nadomestno« zdravljenje, saj z zdravilom 

nadomestimo manjkajoči faktor strjevanja (faktor VIII pri hemofiliji A in faktor IX pri 

hemofiliji B), in sicer ga je treba vbrizgati neposredno v žilo (Odkrit pogovor o hemofiliji, 

2014). 

Ločimo dve obliki nadomestnega zdravljenja (Benedik Dolničar, 1998): 

1) »Preventivno« ali »profilaktično« zdravljenje je proaktiven način, ki ga uporabljamo za 

zmanjšanje možnosti krvavitve. To lahko dosežemo z rednim nadomeščanjem 

ustreznega faktorja 1- do 3-krat tedensko. V zadnjih dveh desetletjih uvajajo 

preventivno zdravljenje takoj, ko se otrok začne gibati po prostoru (se plazi ali hodi). Z 

zgodnjim preventivnim zdravljenjem lahko preprečimo pojavljanje pomembnih 

krvavitev v velike sklepe in posledično hude degenerativne poškodbe le-teh.  

2) Zdravljenje »po potrebi« pa pomeni zaustavljanje krvavitev, ki so se že začele z 

nadomeščanjem faktorja VII/IX. 

S pomočjo sodobnih pristopov zdravljenja lahko osebe s hemofilijo živijo dolgo in 

aktivno življenje. Kljub temu je priporočljivo izogibanje dejavnostim, ki predstavljajo visoko 

tveganje za poškodbe (Felc, 2011, v Jagrič, 2015). 

2.8.3 Posledice bolezni 

Za hemofilijo so značilne spontane krvavitve ali krvavitve kot posledica poškodb. Lahko 

se pojavijo v notranjosti ali na površini telesa. Najpogosteje se pojavijo v velikih sklepih in 

mišicah, kar povzroča bolečine, otekanje in otrdelost. Vidni znak krvavitve predstavljajo 

podplutbe (Faganel, 1983).  

Pri hemofiliji se pojavljajo naslednji tipi krvavitev (Bedenik Dolničar, 1991): 

 krvavitve v velike sklepe: pojavijo se zlasti v sklepih spodnjih okončin (značilno za 

težko obliko), kar bolniki občutijo kot mravljince oziroma zbadanje, občutek toplote, 

okorelosti v sklepih in omejena gibljivost sklepa; tovrstne krvavitve povzročajo 

oslabelost mišic in nestabilnost sklepov, kar dolgoročno lahko vodi tudi do artritisa; 

poleg sklepov spodnjih okončin, se krvavitve pojavljajo tudi v komolcih in ramenskem 

obroču; 

 krvavitev v mišice: druga najpogostejša vrsta pogostih spontanih krvavitev pri osebi s 

težko obliko hemofilije;  

 krvavitev v prebavila: najpogosteje se pojavi po uporabi protivnetnih zdravil; razvije 

se hematom v steni črevesja, kar se kaže kot krčevita, izjemno močna bolečina, 

bruhanje, zaprtje in zatrdlina; 
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 krvavitev za zadnjo steno žrela: lahko se pojavi ob vnetju žrela in nanjo posumimo, 

če ima oseba oteklino vratu ali težave s požiranjem; 

 krvavitev v osrednje živčevje: pojavi se lahko v katerem koli delu glave, pogosto celo 

po lažji poškodbi ali na videz spontano; 

 krvavitev iz sečil: narašča s starostjo in se ne pojavlja pred 5. letom starosti; 

 podkožje :možne so le majhne krvavitve; 

 ustna votlina: zelo važna je higiena, saj že enostavno vnetje dlesni lahko povzroča 

krvavitve; pred posegi zobozdravnika je potrebna ustrezna zaščita; 

 krvavitev iz nosne sluznice: pojavi se ob vnetju ali poškodbi; 

 krvavitve ob operativnih posegih. 

 

2.8.4 Pomen gibanja za otroke s hemofilijo 

Do sredine 70. let prejšnjega stoletja je bila hemofilikom odsvetovana kakršnakoli telesna 

aktivnost, zaradi tveganja za pojav krvavitev. Danes je odnos strokovnjakov do telesne 

aktivnosti veliko bolj odprt, saj pozitivno učinkuje na vse splošno zdravje oseb s hemofilijo. 

Polno vključevanje v različne gibalne in športne dejavnosti omogoča tudi naprednejši način 

zdravljenja, kar izboljša tudi samo kvaliteto življenja (Khair, Littley, Will in Von Mackensen, 

2012).  

Gibanje je pomemben del življenja tako otroka kot odraslega posameznika s hemofilijo. 

Z rednim gibanjem namreč krepi mišice in vezi ter ohranja gibljivost sklepov. Poleg tega 

vzdržuje še primerno telesno težo in ohranjanja vzdržljivost. S tem posameznik že vnaprej 

preprečuje ali vsaj zmanjša morebitne posledice krvavitev (Khair, Littley, Will in Von 

Mackensen, 2012).  

Pozitivni učinki gibanja se kažejo tako na fizičnem kot psihosocialnem področju otrok s 

hemofilijo.  

2.8.4.1 Fizično področje 

S hemofilijo povezane študije so pokazale, da zmerna telesna aktivnost pomembno vpliva 

na zdravje, dobro počutje in kvaliteto življenja otrok s hemofilijo. Z gibanjem: 

- gradimo zdrave kosti in krepimo moč mišic, ki podpirajo in varujejo sklepe; 

- preprečujemo krvavitve in poškodbe sklepov; 

- krepimo moč mišic, kar pomaga zmanjšati pogostost in jakost krvavitev v sklepe ter 

bolečine v sklepih; 

- izboljšamo moč, ravnotežje in koordinacijo, kar ravno tako zmanjša pogostost krvavitev 

v sklepih in mišicah;  

- preprečujemo debelost, bolezni srca, hipertenzijo in sladkorno bolezen. 

Otrok s hemofilijo preko gibalnih in športnih dejavnosti utrjuje in krepi svoj lokomotorni 

aparat, razvija gibalne sposobnosti ter preventivno preprečuje nastanek poškodb in krvavitev 

(Goto, Takedani, Yokota in Haga, 2016). 
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2.8.4.2 Psihosocialno področje 

Vsakršna telesna aktivnost s seboj nosi pozitivne učinke tudi na psihološkem in socialnem 

področju. Učinki se kažejo v:  

- izboljšani samopodobi in pozitivnemu odnosu do telesa, 

- občutku sprejetosti in pripadnosti v skupini vrstnikov,  

- dobremu razpoloženju, kar zmanjšuje anksioznost. 

Otrok s hemofilijo izraža veliko željo po sprejetosti in pripadnosti skupini vrstnikov, kar 

mu omogočajo skupinske oblike gibalnih dejavnosti. Znotraj teh se otrok dokazuje in preizkuša 

svoje sposobnosti. Kljub temu se otroci s hemofilijo včasih počutijo odrinjenega, ker ne morejo 

sodelovati ali biti polno vključeni v določeno aktivnost. Mlajši otroci zelo uživajo v igri kot 

taki in interakciji z drugimi otroki, sorojenci in starši. Preproste igre na igrišču, na vrtu ali v 

parku so lahko še posebej zanimive, zabavne in varne za mlajše otroke. Kontaktne gibalne in 

športne dejavnosti lahko zamenjamo z varnejšimi, bolj socialno usmerjenimi aktivnostmi (npr. 

sprehodi, pohodništvo) (Zourikian, Jarock in Mulder, 2001). 

2.8.4.3 Izbira primerne športne dejavnosti 

Ne glede na to, da ima gibanje pozitivne učinke na zdravje otrok s hemofilijo, je potrebno 

biti pri izbiri aktivnosti precej pazljiv. Nemogoče je namreč pričakovati, da se otrok ne bi 

poškodoval, saj vsaka dejavnost nosi določeno stopnjo tveganja.  

Pri izbiri primerne dejavnosti upoštevamo naslednje dejavnike: 

 zdravstveno stanje: v primeru prekomerne telesne teže ali slabše telesne kondicije se 

priporočajo dejavnosti, kot so plavanje in kolesarjenje; 

 koordinacija in refleksi: slabše razviti refleksi in koordinacija predstavljajo večje 

tveganje za pojav poškodb;  

 oblika dejavnosti (individualna ali ekipna): priporočljivo je izbiranje individualnih 

dejavnosti, saj omogočajo lažji nadzor in vključujejo minimalni kontakt z drugimi 

otroki;  

 hitrost: pri izbiri upoštevamo, kako hitro poteka igra ali dejavnost (npr. hitre in 

ponavljajoče se spremembe, obrati, zavoji), saj lahko pride do preobremenitve sklepov; 

 telesni kontakt: izogibamo se dejavnostim, ki zahtevajo veliko telesnega kontakta (npr. 

nogomet, hokej, košarka); 

 stopnja spretnosti. 

Gibanje je idealen način sproščanja energije, krepitev mišic in sklepov ter izboljšanja 

koordinacije. Določene gibalne in športne dejavnosti lahko povzročijo ponavljajoče se 

krvavitve v določen sklep ali mišico. Zato izberemo takšno, ki je najbolj primerna za 

posameznega otroka s hemofilijo (Hermans, Vermylen, Robert, Dodemont, Boucenna, 2009). 

Seznam dejavnosti glede na stopnjo priporočljivosti od varnih do nevarnih (Anderson in 

Forsyth, 2005): 
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Tabela 5: Seznam dejavnosti glede na stopnjo priporočljivosti 

VARNE ZMERNE NEVARNE 

- plavanje 

- kolesarjenje 

(obvezna čelada) 

- igre z žogo 

- odbojka 

- namizni tenis 

- vodni športi 

- lokostrelstvo 

- pohodništvo 

- ples 

- metanje frizbija 

- jahanje 

- tenis 

- tek na smučeh 

- košarka 

- nogomet 

- aerobika 

- rolanje ali kotalkanje 

- plezanje 

- drsanje 

- borilne veščine 

(judo, karate, …) 

- alpsko smučanje 

- športi na ledu 

- gorsko kolesarjenje 

- trampolin 

 

 

 

2.8.5 Otrok s hemofilijo v vrtcu 

Otrokova aktivnost v predšolskem obdobju vpliva na razvoj posameznih področij. Pri tem 

ima velik pomen sama gibalna dejavnost, ki predstavlja nepogrešljiv vir izkušenj. Pomanjkanje 

teh lahko upočasni tako gibalni kot intelektualni razvoj otroka (Kelly, 1985; Humphrey, 1991, 

v Videmšek, Drašler in Pišot, 2003). Gibalno uspešnejši otroci hitreje dosežejo samostojnost, 

bolj zaupajo vase in bolje obvladujejo okolico (Kremžar, 1989, v Videmšek, Drašler in Pišot, 

2003). Kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje ne more nadomestiti (Videmšek, Strah 

in Stančevič, 2001). 

Otrok v prvih letih življenja kaže veliko željo in potrebo po gibanju. Slednje pri otroku s 

hemofilijo predstavlja večje tveganje za poškodbe (lahko pade, ga brcne ali udari prijatelj, si 

zvije nogo ipd.) kot pri ostalih otrocih. Kljub temu otroku zagotovimo normalen, ustvarjalen in 

dejaven razvoj, kar nam še dodatno omogočijo sodobni zdravstveni pristopi. Pomembno je, da 

v otroku ne vidimo bolnika, temveč zdravega posameznika (Ledinek, 1999). 

Obdobje novorojenčka in dojenčka navadno mine brez posebnosti, če ne pride do kakšnih 

poškodb. Čas med prvim in tretjim letom predstavlja za starše otroka s hemofilijo najbolj 

stresno obdobje. Otrok se začne samostojno premikati, učiti novih sposobnosti in spretnosti ter 

raziskovati svojo okolico. Pri tem prihaja do padcev, udarcev in s tem do prvih možnih poškodb 

ali krvavitev. Navkljub strahu pred možnimi poškodbami ne pretiravamo v omejevanju 

otrokovega pridobivanja izkušenj, raziskovanja njegovih meja, razvijanja samostojnosti in 

socialnih veščin. Z vstopom v zadnja predšolska leta se še poveča potreba po raziskovanju, igri, 

medvrstniškem sodelovanju in različnih zahtevnejših gibalnih dejavnostih (npr. vožnja kolesa, 

skiroja, smučanje). Pričakujemo lahko številne hematome (podplutbe) kot posledice udarcev in 

padcev. Ta čas je primerno nameniti učenju previdnosti oziroma obvarovanju pred morebitnimi 

poškodbami ter pogovoru o bolezni in zdravljenju (infuzija strjevalnega faktorja) (Living with 

hemophilia, 2016).  
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Otrok s hemofilijo potrebuje poseben način obravnave. Pri tem je treba najti ravnotežje 

med omejevalnimi ukrepi in prepovedmi ter hkrati preprečiti izolacijo otroka od vrstnikov. 

Faganel (1983) navaja naslednja načela: 

- omejitve pri gibanju naj bodo natančno razložene in ne v obliki prepovedi; 

- stiki s sovrstniki ne smejo biti omejeni;  

- ne preprečujemo telesne aktivnosti, če to ni nujno zaradi trenutne krvavitve oziroma 

poškodbe; 

- otroku dovolimo, da se uveljavi med vrstniki in mu ne preprečujemo ambicij; 

- vsak poskus zlorabe bolezni za uveljavljanje lastnih interesov je potrebno odločno 

preprečiti; 

- kadar nastopi krvavitev oziroma poškodba, otroka ne grajamo, češ da ni pazil; 

- otroku je pomembna očetova naklonjenost; 

- vrstnikom, prijateljem in sosedom je potrebno razložiti, zakaj otrok ne more sodelovati 

pri nekaterih otroških igrah ali opravili.  

2.8.5.1 Zagotavljanje varnosti 

Zaradi stalne telesne aktivnosti otroku s hemofilijo preti veliko nevarnosti. Okolje je treba 

urediti tako, da zmanjšamo možnost poškodb. Varnostni ukrepi naj bodo primerni otrokovi 

starosti, resnosti bolezni, telesni aktivnosti, pogostosti hematomov in krvavitev. O ukrepih se 

vodstvo vrtca pogovori s starši in zdravnikom, ki otroka obravnava (Bedard, Keilback, WIlton, 

2001). 

Otroka s hemofilijo lahko obvarujemo s številnimi ukrepi, ki jih upoštevamo pri vključitvi 

otroka v vrtec (Bedard, Keilback, WIlton, 2001): 

 Obložitev ležalnika: v času počitka otroci počivajo na ležalnikih, ki so lahko 

neprimerni za otroka s hemofilijo. Vrtec otroku priskrbi ležalnik ustrezne višine (čim 

bolj nizek) in mehkobe (najbolje plastičen in ne lesen). Med počitkom naj bo ležalnik z 

obeh strani obdan z blazinami, s čimer preprečimo padec z ležalnika oziroma udarec. 

 Čelada: namenjena je otrokovi zaščiti predvsem v prvih dveh letih (maksimalno do 

tretjega leta), ko otrok postaja vse bolj telesno aktiven, vendar je še nekoliko neroden. 

Čelada je vedno priporočljiva pri dejavnostih, kjer obstaja velika nevarnost pred udarci 

v glavo (npr. vožnja skiroja, kolesa, rolanje).  

 Ščitniki iz blaga: z njimi zaščitimo komolce in kolena. 

 Zaščita pohištva: v igralnici zaščitimo ostre robove miz in omar. 

 Izbira igrač in igral: pazljivi smo pri izbiri igrač in športnih pripomočkov. Predvsem 

v prvih letih otroku ne ponujamo igrač z ostrimi robovi. Igrala, kot so gugalnice in 

tobogani, naj bodo ravno tako brez ostrih robov.  

Poleg ukrepov je pomembno, da tako starši kot vzgojitelji otroka čim prej naučijo 

prepoznati nevarnost in kako se pred njo varovati (Kralj, 1997). 
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2.8.5.2 Pomembne informacije za osebje vrtca ob vključitvi otroka s hemofilijo 

Ob vključitvi otroka s hemofilijo v vrtec so starši dolžni osebje vrtca seznaniti z 

naslednjimi podatki (Ledinek, 1999): 

1. Pri vpisu otroka morajo vodstvo vrtca seznaniti z boleznijo. 

2. Natančno opredelijo, za kakšno bolezen gre, stopnjo bolezni in njene znake. Zaradi 

redkosti bolezni skoraj zanesljivo pedagoški delavci ne bodo imeli izkušenj s 

hemofilikom, zato podatke tudi primerno razložijo. Posredujejo značilnosti, kot so:  

 že ob manjši poškodbi lahko pride do notranje ali zunanje krvavitve; najpogostejše 

notranje krvavitve se pojavijo v sklepe, kot so: komolec, koleno, gleženj, tudi 

ramenski obroč; 

 nevarni so predvsem padci, udarci, zvini, nenavadni gibi, ki lahko sprožijo notranjo 

krvavitev; praske in vbodljaji niso nevarni;  

 hemofilik ne krvavi bolj kot zdrav človek, ampak dlje; pogosto se krvavitve 

pojavijo šele nekaj ur po poškodbi.  

3. Razložijo, kako ravnati v primeru udarca v glavo ali padca, ki bi lahko ogrozila otrokovo 

življenje. V primeru nujnega ukrepanja je treva otroka odpeljati v Nacionalni center za 

hemofilijo ali drugo ustrezno ustanovo, kjer mu lahko nudijo pomoč. Za manjše praske 

in ureznine velja enak postopek prve pomoči kot za zdravega otroka. 

4. Otrokovo vzgojiteljico seznanijo, da otrok prejema infuzijo faktorja in kdaj. Razložijo, 

da je otrok zaradi terapije bolj varen v primeru poškodbe.  

5. Predstavijo, katere gibalne dejavnosti so za otroka nevarne, npr. kontaktni športi in 

plezanje (v prvih letih). Omejitve narekuje predvsem trenutno zdravstveno stanje (npr. 

krvavitev v sklep, udarec v nogo), sicer pa so vse gibalne dejavnosti dovoljene in 

priporočljive.  

6. Vzgojiteljica naj vrstnikom preprosto razloži nevarnosti hemofilije, s čimer poveča 

varnost v skupini. Priložnost za pogovor je lahko kakšna nevarna situacija ali odsotnost 

otroka zaradi težav, povezanih s hemofilijo.  

7. Vzgojiteljica naj otroka obravnava enako kot ostale otroke v skupini.  

 

2.9 Dolgotrajno bolni otroci 

Na podlagi Kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami v skupino dolgotrajno bolnih otrok uvrščamo otroke, pri katerih 

bolezen ne izzveni v najmanj treh mesecih. Bolezen lahko v določenem obdobju miruje, lahko 

pa pride do ponovnih zagonov in s tem poslabšanja zdravstvenega stanja (Navodila h kurikulu, 

2003). 

»Med dolgotrajne bolezni spadajo kardiološke, endokrinološke, gastroenterološke, 

alergološke, revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, hematološke, dermatološke, 

psihiatrične in nevrološke bolezni ter bolezni imunskih pomanjkljivosti.« (Kriteriji za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 

Hemofilijo uvrščamo med hematološke bolezni, tj. bolezni krvi in motenj strjevanja krvi.  
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Otrok je usmerjen v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomoč, v kolikor bolezen, zdravljenje ali morebitne posledice obojega pomembno vplivajo na 

otrokovo delovanje v vzgojno-izobraževalnem procesu, njegovo uspešnost in učinkovitost. 

Usmerjenim otrokom je nujna pomoč, podpora in prilagojeno izvajanje predšolskega programa.  

2.9.1 Kriteriji za dodelitev začasnega spremljevalca dolgotrajno bolnemu otroku 

Po odločbi o usmeritvi se nekaterim dolgotrajno bolnim otrokom dodeli začasni 

spremljevalec na podlagi kriterijev, ko: 

 otrok potrebuje fizično pomoč: 

- otroci s prirojenimi srčnimi okvarami,  

- otroci s kardiomiopatijami in pljučno arterijsko hipertenzijo, 

- otroci z zmanjšano pljučno funkcijo, 

- otroci s težkimi, rezistentnimi oblikami epilepsije, 

- otroci s težjimi motnjami strjevanja krvi, 

 ima otrok posebne zdravstvene potrebe in jih sam ne zmore zadovoljiti: 

- otroci z inzulinsko odvisno sladkorno boleznijo, 

- otroci z urinskimi katetri, 

- otroci s motnjami prebavil in dihal  

(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

otrok s posebnimi potrebami, 2015) 

Deček, obravnavan v študiji primere, zadošča kriterijem za dodelitev začasnega 

spremljevalca.  
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3 PREDMET IN PROBLEM 

Predšolsko obdobje je za motorični razvoj otroka zelo pomembno. Otrok namreč z 

vsakim gibom, dotikom in pogledom raziskuje okolje, išče interakcijo z drugimi ter tako razvija 

svoje motorične sposobnosti. To potrebo imajo vsi otroci ne glede na njihove fizične, 

zdravstvene ali kakršne koli druge omejitve.  

Pedagoški delavci in starši nosijo odgovornost, da otroku ponudijo raznolike priložnosti 

za gibanje, ga spodbujajo in motivirajo. Z dobrim vzgledom bo otrok lahko razvil pozitiven 

odnos do gibanja in postavil trdne temelje zdravega življenjskega sloga. Omenjeno ima veliko 

vlogo pri otrocih s hemofilijo. Starši otrok s hemofilijo velikokrat s strahom spremljajo vsak 

njihov gib, saj se bojijo poškodb in morebitnih krvavenj. Največ strahu in negotovosti staršev 

in pedagoških delavcev v vrtcu je zaznati v otrokovih prvih letih. Takrat se kot malček začne 

postavljati na noge, temu pa se kasneje pridruži še tek in druga kompleksnejša gibanja. V prvih 

letih, ki so za razvoj otrokovih osnovnih gibalnih elementov najpomembnejša, je bolezen lahko 

velika omejitev. Otrok je v vrtcu in doma deležen nenehnega varovanja in opozarjanja, kaj 

lahko in česa ne sme. S takšnim ravnanjem pa otroku omejimo priložnosti za razvoj ter 

povečamo tveganje za pojav poškodb ali krvavenja sklepov. S tem vplivamo tudi na njegovo 

gibalno udejstvovanje v skupini otrok, kar lahko pripelje do občutka odrinjenosti in 

nesigurnosti. 

Z oblikovanjem programa za spodbujanje grobe motorike smo želeli dečku omogočiti 

napredek na gibalnem področju. Osredotočili smo se predvsem na krepitev gibalnih sposobnosti 

ravnotežja, moči in koordinacije.  

3.1 Cilji raziskave 

Skladno s predmetom in problemom magistrskega dela smo si zastavili naslednja cilja: 

1. ugotoviti, v čem se razlikuje načrtovanje individualnega gibalnega programa za 

zdravega otroka v primerjavi z otrokom s hemofilijo; 

2. ugotoviti, v kolikšni meri individualni gibalni program za razvoj grobe motorike 

pripomore h gibalnemu razvoju, merjenemu s testom MOT 4-6 in vprašalnikom ABC 

gibanja 2. 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

1. Kakšne prilagoditve so potrebne pri načrtovanju gibalnega programa za otroka s 

hemofilijo?  

2. V čem se načrtovanje gibalnega programa za razvoj grobe motorike razlikuje med 

zdravim otrokom in otrokom s hemofilijo? 

3. V čem se razlikujejo rezultati izbranih merskih instrumentov po končanem izvajanju 

individualnega gibalnega programa? 
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3.3 Metoda dela 

Uporabili smo raziskovalni pristop, poimenovan študija primera. Za namene raziskave 

bomo izvedli dve testiranji s pomočjo vprašalnika in testnega instrumentarija. Prvo testiranje je 

bilo opravljeno na začetku obravnave. Sledilo je oblikovanje individualnega gibalnega 

programa za razvoj grobe motorike. Po zaključenem izvajanju programa smo testiranje ponovili 

ter primerjali dobljene rezultate. 

3.3.1 Vzorec 

V vzorec bomo vključili fantka Petra (ime je zaradi varovanja osebnih podatkov 

spremenjeno), rojenega leta 2012, diagnosticiranega s hemofilijo. Zaradi narave bolezni je ob 

vstopu v vrtec pridobil status dolgotrajno bolnega otroka, z odločbo pa mu je dodeljen tudi 

stalni spremljevalec. Bolezen je fantka, predvsem v prvih letih, ko majhen otrok raziskuje svojo 

okolico, omejevala pri gibanju. Slednje je pustilo posledice na gibalnem razvoju, predvsem so 

vidni primanjkljaji na področju grobe motorike.  

3.3.2 Postopek zbiranja podatkov 

Podatke smo zbirali s pomočjo vprašalnika kot sestavnega dela ABC gibanja 2 in testnega 

instrumentarija MOT 4-6. Vprašalnik je oblikovan za starost od 5 do 12 let in je usmerjen na 

otrokovo obvladovanje vsakodnevnih opravil doma in v šoli. V celoti pa smo izvedli test MOT 

4-6, ki zajema 18 nalog. Tega smo izpeljali v enem srečanju, medtem ko smo vprašalnik 

izpolnjevali na podlagi nekajdnevnega opazovanja v različnih situacijah znotraj vrtca ter 

pogovora s starši. Naloge smo izvajali v okviru otrokovih zmožnosti – pozornosti in utrujenosti, 

zato smo v času merjenja vključili tudi en odmor. Zbrani podatki in strokovna literatura so nam 

služili kot podlaga za oblikovanje individualnega gibalnega programa za spodbujanje grobe 

motorike. Osredotočili smo se predvsem na sposobnost koordinacije, ravnotežja in moči. 

Program smo izvajali v vrtcu, ki ga deček obiskuje, in sicer dvakrat tedensko v obdobju štirih 

mesecev. Posamezno srečanje je potekalo izven skupine v telovadnici prostora ali na zunanjem 

igrišču, in sicer največ 30 minut.  

3.3.3 Postopek obdelave podatkov 

Podatke, pridobljene na začetku in koncu obravnave, smo primerjali kvantitativno. 

Surove rezultate smo pretvorili v standardizirane, jih povezali z normami in tako primerjali 

fantkove grobo motorične sposobnosti z enako starimi vrstniki. Rezultate smo predstavili v 

tabelah.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 Kakšne prilagoditve so potrebne pri načrtovanju gibalnega programa 

za otroka s hemofilijo? 

 

Termin hemofilija opredeljuje bolezen strjevanja krvi, ki povzroča obsežne notranje 

krvavitve. Prvi znaki se lahko pojavijo že v zgodnjem otroštvu, ko se zaradi postavljanja na 

noge, prvih poskusov hoje in pogostejših padcev, na telesu prekomerno pojavijo modrice. 

Kasneje se, zaradi povečane gibalne aktivnosti in stopnje bolezni, pridružijo še krvavitve v 

sklepe, mišice in mehka tkiva, tudi brez očitnega razloga (Benedik Dolničar idr., 2017). 

Leta 2013 je bilo v Sloveniji 25 mladoletnih otrok s hemofilijo, od tega 6 predšolskih 

(Širca, 2013). V skladu s kriteriji za opredelitev otrok s posebnimi potrebami je otrok s 

hemofilijo opredeljen kot dolgotrajno bolan otrok. Na podlagi odločbe o usmerjanju so pogosto 

vključeni v program VIZ s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoč (Kriteriji za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 

Vzgojitelji in učitelji se mnogokrat spopadajo s pomanjkanjem izkušenj pri delu z otroki 

s PP, še posebej z otroki s hemofilijo. Vute (1999) ugotavlja, da iz tega razloga najbolj trpi 

ravno motorično področje. Pravi (Vute, 1999), da je za uspešno vključevanje, načrtovanje in 

izvajanje športne dejavnosti potrebna dobra seznanitev s posebnostmi posameznika, kot so: 

vrsta motnje, morebitne sekundarne značilnosti (krči, vrtoglavica ipd.), progresivnost motnje, 

omejenost vadbe zaradi fizičnih značilnosti ter primernost posameznih dejavnosti glede na 

zdravstveno stanje. Pri načrtovanju gibalnih dejavnosti upoštevamo naštete posebnosti in 

sledimo naslednjim korakom (Brown, 1987, v Vute, 1999; Jank in Meyer, 2006): 

- oblikovanje kratkoročnih ciljev dejavnosti, 

- analiza oz. opredelitev otrokovih sposobnosti, značilnosti gibanja, 

- osnutek načrta oz. izbor ustreznih dejavnosti, 

- oblikovanje prilagoditev,  

- izvajanje, 

- analiza oz. ovrednotenje napredka. 

Opazen in pomemben korak načrtovanja športnih dejavnosti za otroke s posebnimi 

potrebami, odvisno od njihovega primanjkljaja, motnje ali ovire, predstavljajo prilagoditve 

(Vute, 1999). Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomoč (Čas, Kastelic, Šter idr., 2003) in Navodila h Kurikulumu za vrtce v 

programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoč za dolgotrajno bolne otroke 

(Cotič Pajntar idr., 2017) predvidevajo tri sklope prilagoditev, in sicer prilagoditve časa, 

prostora in izvajanja dejavnosti. Glede na bolezenske posebnosti obravnavanega dečka, smo 

naštetim prilagoditvam dodali še varnostne ukrepe. 

Zagotavljanje varne vadbe je pri načrtovanju športnih dejavnosti za otroke s hemofilijo 

izrednega in primarnega pomena. Da bi preprečili oz. ublažili poškodbe, smo na podlagi 

teoretičnih smernic in priporočil (povzeto po odločbi Komisije za usmerjanje) ter lastnih 

izkušenj pri delu z dečkom, oblikovali prvi sklop prilagoditev – varnost. Drugi sklop so 
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zajemale prilagoditve časa. Dečkove telesne značilnosti (npr. telesna pripravljenost) ter 

posebnosti v gibalnem razvoju skupaj z zahtevnostjo bolezni so vplivale na njegov tempo 

izvajanja pri različnih dejavnostih v okviru kurikuluma, zato smo oblikovali časovne okvirje. 

Tabela 6: Prilagoditve 

VRSTA 

PRILAGODITEV 
PRILAGODITVE 

VARNOST 

- ščitniki na komolcih in kolenih za preprečitev udarcev in podplutb;  

- obutev pri vseh dejavnostih, razen tistih, kjer je pomembno, da je 

otrok bos (npr. hoja po vrvi, trganje papirja z nogami), 

- čelada pri vožnji s skirojem in kolesom; 

- dodatne blazine pri dejavnostih na različnih klopeh, letveniku in 

drugih dvignjenih površinah; 

- vedno smo v neposredni bližini dečka, posebej pri dejavnostih na 

višini (igrala, letvenik, švedska klop, hodulje, gugalnica ipd.) ter 

vožnji s kolesom in skirojem; 

- pri dejavnostih na igralih ali travnati površini predhodno preverimo 

ustreznost površine (npr. morebitne poškodbe na igralih); 

- preverimo zalogo hladnih obkladkov, v primeru močnejšega 

udarca; 

- pred dejavnostjo preverimo, ali ima deček kje na telesu podplutbe 

oziroma kakšno drugo poškodbo (npr. boleč sklep) in temu 

primerno nadaljujemo z dejavnostjo oziroma jo preoblikujemo. 

ČAS 

- dnevni sklop dejavnosti se izvaja do največ 25 minut; 

- po posamezni dejavnosti naredimo minuto odmora, ponudimo tudi 

vodo; 

- tempo izvajanja dejavnosti prilagodimo dečkovim zmožnostim, ki 

so vezane na telesno vzdržljivost oziroma kondicijo; 

- posamezna dejavnost naj bo kratka, do 5 minut, saj se deček hitro 

utrudi. 

PROSTOR IN 

PRIPOMOČKI 

- pred dejavnostmi poskrbimo, da v prostoru ni nepotrebne opreme 

ali pripomočkov; tako zagotovimo boljšo koncentracijo in varnost; 

- izogibamo se pripomočkom z ostrimi robovi; 

- med pripomočki izbiramo npr. mehkejše žoge;  

- dečka seznanimo s kabinetom, kjer so shranjeni pripomočki in 

dodatna oprema, tako nam lahko pomaga pri pripravi in 

pospravljanju prostora;  

- priporočljivo je, da dejavnosti zunaj izvajamo na travnati površini, 

predvsem velja za tekalne igre; tako ublažimo morebiten padec. 

IZVAJANJE 

- zmanjšamo tempo izvajanja, upoštevamo otrokov ritem; 

- vaje demonstriramo; 

- dečku omogočimo dovolj časa, da neko vajo opravi samostojno, ga 

ne priganjamo, vendar spodbujamo;  

- spodbujamo samostojnost. 
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4.1.1 Spoznanja  

Pri hemofiliji se srečujemo v večini primerov s telesnimi poškodbami, ki so notranjega 

značaja. Vzgojitelji se v svoji karieri z boleznijo srečajo izredno redko ali nikoli. Pomanjkanje 

znanja in izkušenj lahko vpliva na proces načrtovanja gibalnih dejavnosti in aktivno 

vključevanje v okolje, prilagojeno otrokom s hemofilijo. Iz tega razloga v procesu načrtovanja 

veliko pozornosti namenimo oblikovanju prilagoditev. Predtem se moramo dobro seznaniti s 

simptomi, značilnostmi, preventivnimi ukrepi in drugimi pomembnimi posebnostmi bolezni ter 

temu ustrezno prilagoditi čas, prostor, pripomočke, dejavnosti in samo izvajanje.  

Največ pozornosti je treba posvetiti prilagoditvam na področju trajanja posamezne 

dejavnosti, zagotavljanju ustrezne varnosti v prostoru in samemu izvajanju. Na področju 

varnosti se osredotočamo na zaščito otrokovega telesa (ščitniki, čelada), pomoči pri izvedbi 

dejavnosti (prisotnost vzgojitelja) in ustreznemu telesnemu pregledu pred in po njej (modrice, 

sklepi). 

Pri časovni prilagoditvi je ključnega pomena, da sklop dejavnosti prilagodimo fizičnim 

značilnostim otroka in njegovi telesni pripravljenosti (v našem primeru 25 minut). Hkrati otroku 

nudimo čas za oddih (med vsako vajo vsaj 1 minuto) ter ob tem skrbimo za ustrezno izvedbo 

in s tem tudi posledično boljši napredek. 

Prostorska atmosfera naj bo dobro prezračena in hkrati urejena, da z nepotrebnimi 

segmenti ne vpliva na koncentracijo otroka. Hkrati ga vključimo v pripravo prostora in s tem 

pridobimo njegovo poznavanje športnih pripomočkov in samega vadbenega prostora. Izvajanje 

gibalnih nalog poenostavimo na različne načine: izbiramo mehkejše in lažje rekvizite, 

izogibamo se tistih z ostrimi robovi, omejimo igralni prostor, reguliramo razdalje, višine in 

tempo idr.  

Oblikovanje prilagoditev nas je pripeljalo k splošno znani trditvi, ki pravi, da je vsak 

posameznik individuum. Zaradi svoje redkosti otroci s hemofilijo pri tem niso nobena izjema. 

Ravno zato smo v procesu načrtovanja, predvsem oblikovanju prilagoditev, morali pridobiti 

veliko informacij. Seznanili smo se z značilnostmi same bolezni, predvsem pa njenim vplivom 

na otroka, glede na stopnjo. Upoštevali smo tudi značilnosti otrokovega gibalnega področja, tj. 

usvojenih gibalnih izkušenj ter spretnosti v primerjavi z vrstniki. 

 

4.2 V čem se načrtovanje gibalnega programa za razvoj grobe motorike 

razlikuje med zdravim otrokom in otrokom s hemofilijo? 

Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo (2003) kot dopolnilo Kurikulu za vrtce (1999) vključujejo nekatera dodatna 

načela, usmerjena k zagotavljanju kakovostnejšega izvajanja vzgojno-izobraževalnih vsebin 

otrok s posebnimi potrebami. Med njimi bi izpostavili načelo individualizacije in načelo 

celovitosti kot osrednja vodila pri načrtovanju in izvajanju gibalnega programa za razvoj grobe 

motorike otroka s hemofilijo. Upoštevali smo značilnosti dečkove bolezni kot tudi z boleznijo 

povezano zdravstveno stanje. To se lahko zaradi različnih dejavnikov spremeni, zato smo bili 

tudi sami občasno primorani spremeniti urnik izvajanja programa. Informacije o dečkovem 
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gibalnem razvoju smo pridobili s pomočjo merskega pripomočka MOT 4-6, ki je posredoval 

informacije o gibalnih spretnostih dečka, predvsem o koordinaciji gibanja, ravnotežja, hitrosti 

reagiranja in moči. Vpogled v dečkovo splošno motorično delovanje v okolju oziroma pri 

vsakodnevnih dejavnostih pa smo pridobili s pomočjo vprašalnika ABC gibanja 2 (v 

nadaljevanju V-ABC 2). 

Rezultati merjenja in z opazovanjem pridobljene informacije o značilnostih dečkovega 

gibanja so predstavljali izhodišče našega nadaljnjega načrtovanja. Na podlagi zbranih podatkov 

smo določili področja gibanja, katera smo spodbujali skozi 4-mesečno obdobje. Izbirali smo 

med tistimi, ki so se pri dečku izkazala za najšibkejša in mu bodo hkrati najbolj koristila v 

šolskem in domačem okolju, kot tudi pri blaženju simptomov bolezni (npr. spontane krvavitve 

v sklepe). Na osnovi teh kriterijev smo se odločili, da se v programu posvetimo naslednjim trem 

področjem gibanja: koordinacija, ravnotežje in moč.  

Program in dejavnosti smo načrtovali tako, da smo z njimi sledili izbranim globalnim in 

operativnim ciljem s področja gibanje, objavljenih v Kurikulu za vrtce (1999): 

a) globalni cilji: 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja, 

- spoznavanje lastnih gibalnih sposobnosti 

- razvijanje gibalnih sposobnosti, 

- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 

- pridobivanje zaupanja v svoje sposobnosti, 

 

b) operativni cilji: 

- razvijati gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami gibanja (hoja, tek, plazenje, 

lazenje, plezanje, skoki), 

- razvijati koordinacijo gibanja celega telesa, rok in nog, 

- razvijati ravnotežje, 

- razvijati moč, 

- razvijati orientacijo v prostoru, obvladovanje telesa s skladno in pravilno izvedbo 

enostavnih gibanj, 

- sproščeno in usklajeno izvajati naravne oblike gibanja, 

- spoznavati in izvajati različne elementarne gibalne igre, 

- spoznati in usvajati osnovne načine gibanja z žogo, 

- pridobiti spretnosti vožnje s skirojem in kolesom,  

- spoznati in ponazarjati predmete, živali, pojave v naravi, 

- uvajati na upoštevanje pravil, 

- zavedati se lastnega telesa, 

- spodbujati veselje do športnih dejavnosti in gibanja, 

- razvijati vztrajnost in občutek zadovoljstva,  

- spoznati varnostne ukrepe, potrebne pri izvajanju gibalnih dejavnosti, ter 

ozaveščanje o skrbi za lastno varnost. 
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Osnovno vodilo pri oblikovanju programa je bil dečkov napredek, ki je predstavljal naš 

končni cilj programa. Tega smo želeli oblikovati tako, da bi gibalne dejavnosti in naloge 

optimalno sledile dečkovi izhodiščni ravni gibalnega razvoja in značilnostim gibanja ter mu 

pomagale raven gibanja pripeljati do minimalnega standarda ali vsaj izboljšanja. Tako smo 

sledili ideji sproščenega in kakovostnega izvajanja gibanja. Gibalne dejavnosti in naloge so bile 

tako usmerjene v učenje gibanja in ne toliko v samo tehniko izvajanja (Pišot in Jelovčan, 2006). 

Za to smo se odločili iz razloga, ker je bilo dečkovo gibanje v primerjavi z vrstniki okorno in 

nerodno, ravno tako je bilo vidno pomanjkanje ustreznih gibalnih kompetenc, značilnih za pet 

in pol letne otroke. Dečku smo tako želeli približati različna gibanja oziroma gibalne izkušnje 

(npr. odbijanje žoge od tal, vožnja s skirojem, guganje, zadevanje cilja) ter utrditi občutek 

varnosti in samozavesti. 

Po zgledu priprave športnega programa avtoric M. Videmšek in M. Visinski (2001) ter 

M. Videmšek, B. Stančevič in M. Permanšek (2014) smo program razdelili na štiri obdobja 

oziroma mesece. Za vsakega izmed njih smo določili cilje in vsebino, ki smo jim sledili skozi 

posamezno obdobje.  

Tabela 7: Načrt dejavnosti po mesecih 

1.mesec: KOORDINACIJA 

CILJI DEJAVNOSTI 

 Izvajanje in spodbujanje naravnih 

oblik gibanja; 

 razvijanje koordinacije gibanja 

celega telesa; 

 razvijanje orientacije na sebi in v 

prostoru; 

 spoznavanje osnovnih gimnastičnih 

vaj; 

 usvajanje osnovnih spretnosti z 

različnimi pripomočki: balon, mehka 

žoga in obroč; 

 sledenje in upoštevanje pravil igre; 

 razvijanje pozornosti; 

 razvijanje domišljije. 

 Naravne oblike gibanja: hoja, tek, 

lazenje, skoki, poskoki, plazenje, 

valjanje; 

 vaje z balonom: odbijanje s 

posameznimi deli telesa, z loparjem; 

kotaljenje z roko, nogo; 

 vaje z žogo: odbijanje z roko, nogo in 

loparjem; nošenje in kotaljenje žoge na 

različne načine (brez ovir, mimo ovir, 

preko ovir); podajanje in lovljenje žoge 

v mirovanju, odbijanje žoge od tal, 

metanje žoge v cilj, uporaba različnih 

velikosti žog; 

 vaje z obročem: gimnastične vaje, skok 

v obroč, preskakovanje v teku, met žoge 

v in skozi obroč, plazenje skozi obroč; 

 vaje z vrvjo: preskok sonožno in 

enonožno, preskok bočno, preskok levo 

– desno; 

 gimnastične vaje z ali brez 

pripomočka; 

 elementarne igre: tekalne igre, 

sprostitvene igre. 
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2. mesec: RAVNOTEŽJE 

CILJI DEJAVNOSTI 

 Izvajanje naravnih oblik gibanja; 

 razvijanje koordinacije gibanja 

celega telesa, ravnotežja; 

 vzpostavljanje in ohranjanje 

ravnotežja v različnih situacijah; 

 pridobivanje spretnosti vožnje s 

poganjačem in skirojem; 

 usvajanje načina gibanja na različnih 

športnih pripomočkih (klop, 

ravnotežna deska). 

 Naravne oblike gibanja: plazenje, 

lazenje, stoja na eni nogi, hoja; 

 vožnja s poganjačem in skirojem: 

vožnja naravnost, zavijanje v levo in 

desno, zaustavljanje; 

 vaje na klopi: različne oblike hoje 

(naravnost, vzvratno, bočno, z dolgimi, 

kratkimi, z dvignjenimi koleni, v počepu, 

s predmetom v roki, čez oviro); 

 vaje z vrvjo: različne oblike hoja po 

ravni in zaviti vrvi;  

 vzpostavljanje ravnotežja na 

ravnotežni deski in hoduljah, guganje; 

 vaje na lestvi: hoja po klinih in stranici, 

hoja po rahlo dvignjeni lestvi; 

 elementarne igre: tekalne igre. 

3.mesec: MOČ 

CILJI DEJAVNOSTI 

 Izvajanje naravnih oblik gibanja; 

 razvijanje koordinacije gibanja 

celega telesa, moči; 

 razvijati spretnosti gibanja na 

zunanjih otroških igralih; 

 usvajanje načina gibanja na različnih 

športnih pripomočkih (klop, letvenik, 

voziček); 

 usvajanje različnih načinov gibanja 

na prostem; 

 spoznavanje osnovnih elementov 

atletike (atletska abeceda). 

 Naravne oblike gibanja; 

 vaje na vozičku: porivanje, vlečenje;  

 vaje s klopjo: vlečenje po klopi naprej, 

sonožno preskakovanje z oprijemom; 

 igra na otroških igralih: plezanje, vesa, 

guganje; 

 vaje na letveniku: plezanje; 

 igra na prostem: ristanc, tek na nasip, 

tek na prostem, kotaljenje po nasipu; 

 elementarne igre: tekalne igre. 

4.mesec: KOORDINACIJA, RAVNOTEŽJE, MOČ 

CILJI DRJAVNOSTI 

 Izvajanje naravnih oblik gibanja; 

 razvijanje koordinacije gibanja 

celega telesa, ravnotežje, moč; 

 spoznavanje športne dejavnosti, 

poligon in vadba po postajah; 

 pridobivanje spretnosti vožnje s 

kolesom s pomožnimi kolesi; 

 usvajanje različnih načinov gibanja 

na prostem. 

 Naravne oblike gibanja; 

 poligon; 

 vožnja s kolesom: vožnja po črti, 

zaustavljanje, zavijanje v levo in desno; 

 elementarne igre: tekalne igre, 

sprostitvene igre. 
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Program smo izvajali dvakrat tedensko, in sicer individualno v telovadnici vrtca ali na 

zunanjih površinah (igrala, travnata ali trda podlaga). Posamezno vadbeno uro smo razdelili na 

tri dele: pripravljalni, glavni in sklepni del (Videmšek in Pišot, 2007). Zadnjega smo izvajali 

po potrebi, glede na zahtevnost osrednjega dela.   

1) V pripravljalnem delu smo se posvetili uvodnemu ogrevanju. Izvajali smo gibalne 

naloge, ki so vključevale naravne oblike gibanja (tek, hoja, poskoki idr.) in/ali tekalne 

igre. Za tem smo izvedli krajši sklop gimnastičnih vaj, ki smo ga občasno izvajali s 

katerim od pripomočkov (balon, žoga, obroč, kolebnica). Uvodnemu delu smo posvetili 

do 8 minut. 

 

2) Glavni del smo oblikovali tako, da smo z dečkom razvijali naravne oblike gibanja ter 

gibalne sposobnosti, od katerih smo se posvetili predvsem izbranim trem. Vsebinsko so 

prevladovale elementarne igre, igre s pripomočki (balon, žoga, obroč, skiro, voziček 

itd.) ter ob koncu posameznega obdobja tudi poligon. Z raznolikostjo gibalnih 

dejavnosti smo želeli dečku približati določeno spretnost. Glede na njegov napredek 

smo dvignili tudi raven zahtevnosti dejavnosti. Usmerjeni smo bili v izbiro dejavnosti, 

ki bi bile zanimive, zabavne, sproščene, a hkrati dovolj zahtevne in kompleksne za 

približek etapnemu in končnemu cilju.  

Glavnemu delu smo namenili do 15 minut vadbene ure. Za krajši čas smo se 

odločili zaradi dečkove slabše kondicijske pripravljenosti in bolezni, saj nismo želeli 

preobremeniti dečkovih sklepov. 

 

3) Sklepni del, namenjen umirjanju, smo večinoma izvedli v obliki pospravljanja 

pripomočkov in prostora. Tako smo ta del izkoristili za spoznavanje vadbenega kabineta 

in same kulture pospravljanja pripomočkov (urejenost, vračanje na svoje mesto). V 

primeru večje obremenitve smo izvedli sprostitveno dejavnost.  

4.2.1 Spoznanja 

Proces načrtovanja je v prvi fazi slonel na Kurikulu za vrtce (1999), katerega cilji so: 

- zagotavljanje fleksibilnosti in odprtosti,  

- pestrejše in uravnotežene ponudbe različnih dejavnosti,  

- omogočanje individualnosti in drugačnosti,  

- reorganizacija prostora, časa in opreme.  

Našteto je pomembno pripomoglo pri oblikovanju vsebine programa in kasnejšega 

izvajanja.  

Širina in fleksibilnost predšolskega VIZ programa dopušča več svobode strokovnim 

delavcem pri izbiri dejavnosti, pripravi prostora in sami organizaciji poteka dela. Otroci v 

predšolskem obdobju so si namreč med seboj precej različni po razvojnih značilnostih. Naloga 

vzgojitelja je torej ustvariti »odprto«, spodbudno in uspešno okolje, primerno za vse otroke. V 
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takšnem okolju vsak otrok najde nekaj zase, nekaj, pri čemer je uspešen, zadovoljen, hkrati pa 

lahko tudi napreduje.  

Pri oblikovanju individualnega programa za dečka s hemofilijo smo ugotovili, da so 

najpomembnejše prilagoditve. Te so temeljile na nekaj splošnih smernicah, večina pa je bila 

individualiziranih. 

Oblikovanje individualnega programa za dečka s hemofilijo je bilo zahtevno zaradi precej 

splošnih priporočil in smernic, pomanjkanja literature s področja hemofilije, raziskav, primerov 

dejavnosti ipd.  

Pri načrtovanju gibalnega programa smo uporabili splošne smernice, ki veljajo na 

področju gibanja predšolskih otrok. Pri tem smo sledili generalnim ciljem ter jih kasneje 

prilagodili na obravnavanega dečka. Posebno pozornost smo namenili oblikovanju prilagoditev. 

Z vidika gibalnega napredka so se kot pomembne izkazale prilagoditve izvajanja posameznih 

gibalnih dejavnosti. Pri tem nam je bilo glavno vodilo znanje in literatura, vezana na otrokovo 

bolezen – hemofilijo. 

 

4.3 V čem se razlikujejo rezultati izbranih merskih instrumentov po 

končanem izvajanju individualnega gibalnega programa? 

4.3.1 Predstavitev rezultatov začetnega in končnega merjenja 

Deček je bil v času začetnega testiranja star 5 let, 7 mesecev in 28 dni, v času končnega 

pa 6 let in 10 dni. Izvedli smo vseh 18 testnih nalog. V spodnji tabeli predstavljamo rezultate 

merjenja, kjer smo izpustili začetno testno nalogo, ki se ne ocenjuje. 

Tabela 8: Prikaz rezultatov začetnega merjenja (MOT 4-6) 

Š

št. 
IME NALOGE REZULTATI TOČKE 

  
začetno merjenje končno  

merjenje 

začetno 

merjenje 

končno 

merjenje 

1

1 
hoja naprej neuspešen poskus neuspešen poskus 0 1 

2

2 
punktiranje (tapping) 30 pik 35 pik 1 1 

3

3 
prijem krpe s prsti na nogi neuspešen poskus neuspešen poskus 0 0 

4

4 
bočni preskoki 5 skokov 7 skokov 0 0 

5

5 
ujem palice prijem na 2. delu prijem na 2. delu 1 1 

6

6 
polaganje teniških žogic 16, 66 s  17,01 s 0 0 

7

7 
hoja nazaj neuspešen poskus neuspešen poskus 0 0 

8

8 
zadevanje cilja brez zadetka brez zadetka 0 0 

9

9 
zbiranje palčk 40, 2 s  39,5 s 2 2 
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1

10 
prehod skozi obroč 

uspešen z obeh 

strani 

uspešen z obeh 

strani 
2 2 

1

11 
enonožen skok v obroč 1 uspešen poskus 

2 uspešna 

poskusa 
1 1 

1

12 
ujeti obroč neuspešen poskus neuspešen poskus  0 0 

1

13 
možiček kopitljaček 

pravilno, vendar 

ne v času 10 

sekund 

koordinacijsko 

prav, moten 

ritem 

1 1 

1

14 
preskok vrvice neuspešen poskus neuspešen poskus 0 0 

1

15 
bočno valjanje 

uspešen v obe 

smeri 
uspešen 2 2 

1

16 
vstati in sesti z žogo 1 uspešen poskus  

1 uspešen poskus 

– sede  
1 1 

1

17 
skok z obratom 

2 uspešna 

poskusa 

2 uspešna 

poskusa 
2 2 

SKUPAJ  13 14 

STANDARDNA VREDNOST  36 40 

UVRSTITEV V KATEGORIJO 
 slabo 

(30–40) 

normalno 

(40–60 ) 

 

1. Hoja naprej in hoja nazaj 

Začetno merjenje 

V obeh primerih je imel deček težave z ohranjanjem ravnotežja in umirjanjem telesa. Pri 

tem si je pomagal z rokami, ki so bile v odročenju. Kljub prosti izbiri dolžine koraka se je 

odločil za način peta – prsti, kar je bilo zanj vidno težje. Kljub namigom naj poskusi z nekoliko 

daljšim korakom, se za to ni odločil. V primeru hoje naprej je bila ta počasna, nestabilna, veliko 

je bilo gibanja gornjega dela telesa, stopalo pa je pogosto postavil postrani. Deček prve naloge 

v obeh poskusih ni opravil, saj je zaradi izgube ravnotežja prestopil črto oziroma stopil vstran. 

Še večji izziv pa je dečku predstavljala hoja nazaj. Poleg ravnotežja je težavo predstavljala 

orientacija, saj je deček iskal način, kako in kam postaviti nogo. Ves čas je pogledoval nazaj, 

kar je zaradi sukanja telesa, pripeljalo do izgube stabilnosti. Dečku je uspelo narediti zgolj nekaj 

korakov.  

Končno merjenje 

Na končnem merjenju je deček kazal napredek tako pri hoji naprej kot hoji nazaj. Tokrat 

je bila izbrana dolžina koraka nekoliko daljša, roki pa sta bili v odročenju. Hoja naprej je bila 

enakomernejša, z vmesnimi postanki, namenjenimi lovljenju ravnotežja, drža telesa je bila bolj 

poravnana,. Deček je uspešno prehodil eno dolžino, v drugem poskusu pa je v zadnji četrtini 

dolžine izgubil ravnotežje. Hoja nazaj je bila tudi na končnem merjenju za dečka zahtevna 

naloga. Hoja je bila še vedno dokaj nestabilna, počasna in previdna. Orientacija se je nekoliko 

izboljšala, manjkrat je pogledal nazaj, s čimer je zmanjšal sukanje telesa. Deček je v obeh 

poskusih uspešno prehodil maksimalno pol dolžine, kar je bistveno več kot pri začetnem 

merjenju. 
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2. Tapping ali punktiranje 

Začetno merjenje 

Pri prvem merjenju je deček nalogo dobro začel, ritem je bil enakomeren, položaj telesa 

za mizo je bil ustrezen, ravno tako tudi drža pisala, čeprav je deček levičar. Ker je bil odtis 

pisala na papir pri prvih nekaj pikah precej slabo viden, smo poskus ponovili. Dečku smo 

predlagali, naj pisalo pritisne nekoliko močneje. Deček se je pri nalogi dobro odrezal, saj je 

naredil 30 pik, kar se točkuje z 1 točko. V drugi polovici časa je bilo zaznati rahel padec ritma, 

kar je verjetno vplivalo na končno število pik.  

Končno merjenje 

Pri drugem merjenju ni bilo opaziti bistvenih sprememb v sami izvedbi naloge. Deček je 

svoj rezultat izboljšal, in sicer za 5 pik.  

3. Prijem krpe s prsti nog. 

Izvaja se dvakrat, in sicer po en poskus z vsako nogo, v časovnem okvirju 5 sekund. 

Začetno merjenje 

Naloga je zahtevala vzpostavljanje in ohranjanje ravnotežja stoje na eni nogi ter dobro 

koordinacijo gibanja. Pri dečku so se težave pojavile na vseh omenjenih področjih, kot tudi pri 

samem načrtovanju izvedbe gibanja. Prvo oviro je dečku predstavljal gib stegni – pokrči, kjer 

prste iztegnemo proti krpi in jo nato s pokrčenjem primemo. Ob uspelem poskusu prijema krpe 

je sprva nogo dvignil v iztegu ter posledično hitro izgubil ravnotežje. Ob usmeritvi naj poskusi 

ob dvigu nogo pokrčiti, je bilo telo nekoliko stabilnejše. Celotna izvedba naloge je bila 

uspešnejša z desno nogo. Deček je izvedel nalogo z obema nogama, vendar izven 5 sekundnega 

časovnega okvirja.  

 

Končno merjenje 

Pri izvedbi naloge je bila opazna boljša stabilnost telesa ob dvigu noge. Izboljšala se je 

tudi celotna koordinacija gibanja pri prijemu krpe (stegni – pokrči) in dvigu noge (pokrčena). 

Deček je tudi pri končnem merjenju nalogo izvedel z obema nogama, vendar kljub hitrejši 

izvedbi, še vedno izven omejenega časa.  

4. Bočni preskok preko vrvi  

Začetno merjenje 

Naloga zahteva sonožno preskakovanje vrvi, pri čemer se otrok ne sme dotakniti vrvi. 

Deček je nalogo izvajal v neenakomernem ritmu in tempu, z vmesnimi premori. Med 

preskakovanjem se je premikal vzdolž vrvi, pri tem pa se je ni dotaknil. Preskoki niso bili vedno 

sonožni, tako je v omejenem času (10 sekund) vrv pravilno preskočil 5-krat. 

Končno merjenje 

Izvajanje naloge je bilo še vedno v neenakomernem ritmu, z manj vmesnih premorov. 

Tempo je bil umirjen in bolj enakomeren. Preskoki so bili koordinacijsko bolje izvedeni in 

pravilnejši, tako je deček v omejenem času vrv preskočil 7-krat. 
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5. Ujem palice 

Deček je nalogo opravil enako uspešno tako pri začetnem kot končnem merjenju. Pri obeh 

merjenjih je palico, razdeljeno na 4 enake dele, ujel na 2. delu.  

6. Polaganje teniških žogic v škatlo 

Naloga zahteva prenos treh teniških žogic iz ene v drugo škatlo, v čim krajšem času. 

Deček je na obeh merjenjih ustrezno izvedel nalogo, v enakomernem tempu. Opazni sta bili 

šibka eksplozivna moč in hitrost reagiranja, izstopala pa je tudi slabša kondicija. Deček je na 

začetnem merjenju dosegel čas 16,66 sekund, na končnem merjenju pa nekoliko več, in sicer 

17,01 sekunde. V obeh primerih ni zadostovalo za točke.  

7. Zadevanje cilja 

Začetno merjenje 

Deček pri vsakodnevnih aktivnostih (npr. držanje pisala, pribora) uporablja pretežno levo 

roko. Pri nalogi ciljanja pa je imel z izbiro roke nekaj težav. Po usmeritvi z vprašanjem, katero 

roko sicer uporablja, npr. pri kosilu, se je odločil za levo. Deček je potreboval nekaj trenutkov 

za pripravo na met, saj se je ukvarjal s položajem telesa, kam in kako postaviti noge, kako vreči 

žogo v tarčo. Med izvajanjem je deček stal v razkoraku, met je izvedel z močjo roke, brez 

pomoči zgornjega dela telesa. Kljub temu je bil met močan, žogica je bila hitra, smer meta pa 

previsoka ali precej prenizka. Iz videnega sklepamo, da deček v preteklosti ni bil deležen 

ustreznih izkušenj z metanjem žoge.  

Končno merjenje 

Na končnem merjenju je bila dečkova priprava na met hitrejša in spretnejša. Izbira roke 

je bila hipna, stoja in drža telesa sta bili ustreznejši (desna noga pred levo), zamah pa je 

vključeval le moč roke (brez pomoči telesa). Moč meta in hitrost sta se ohranili, medtem ko se 

je smer meta izboljšala. Kljub opaznemu napredku žoga ni zadela tarče. 

8. Zbiranje palčk 

Deček je nalogo hitrega prelaganja palčk s kupa v škatlo na obeh merjenjih izvedel 

uspešno. V obeh primerih sta roki delovali usklajeno, kar je tudi namen naloge. Na začetnem 

merjenju je bilo pri zadnjih petih palčkah opaziti rahel upad koncentracije in s tem tudi ritma. 

Opisanega pri končnem merjenju nismo opazili, kar je verjetno razlog za nekoliko boljši čas v 

primerjavi z začetnim. Deček je na začetnem merjenju dosegel čas 40,2 sekundi, na končnem 

pa 39,5 sekunde. 

9. Prehod skozi obroč 

Deček je obroč z obeh strani prehodil uspešno, tako na začetnem kot končnem merjenju. 

Zgornji del telesa je skupaj z rokami privil h kolenom ter skozi obroč prešel bočno. Prehod je 

bil pravilen, brez dotika in pomoči rok.  
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10. Enonožni skok v obroč 

Začetno merjenje 

Naloga je uspešno izvedena, če otrok po doskoku v obroč na eni nogi vztraja 5 sekund. 

Na voljo sta po dva poskusa za vsako nogo. Da bi se obdržal na nogi, se je deček pri tem nagibal 

na vse strani, krilil z rokami in tudi poskakoval po nogi. Deček je bil uspešen v enem poskusu, 

in sicer z levo nogo. Pri ostalih poskusih pa mu ravnotežja ni uspelo ohraniti dovolj dolgo.  

Končno merjenje 

Na končnem merjenju je bil deček uspešen v dveh poskusih, obakrat z levo nogo. Opazna 

je bila razlika v stabilizaciji telesa, ki je bila boljša pri stoji na levi nogi, medtem ko je bilo 

kriljenje rok in poskakovanje prisotno pri obeh nogah. 

11. Ujeti obroč 

Naloga je bila zahtevna tako za nas, testatorja, kot dečka. Obroč je potrebno vreči v loku 

na razdalji 4 metre, zato mora tudi testator pridobiti občutek za čim bolj optimalen met. Met 

obroča smo nekajkrat morali ponoviti, saj je bil ta večinoma prekratek ali kako drugače 

neustrezen. Dečku je v treh dovoljenih poskusih uspelo enkrat ujeti obroč. V vseh treh poskusih 

je bila dečkova koordinacija oko – roka ustrezna, roke je orientiral proti letečemu obroču. Deček 

je bil uspešen pri enem poskusu, pri dveh neuspelih poskusih pa reakcija rok oziroma dlani 

(stisk) ni bila dovolj hitra. Za uspešen poskus je bila naloga ocenjena z 1 točko. 

12. Možiček kopitljaček. 

Začetno merjenje 

Gibanje »možička kopitljačka« vključuje hkratno gibanje rok in nog, v enakomernem 

ritmu, brez odmorov in koordinacijsko pravilno. Zaradi boljše predstave smo nalogo najprej 

demonstrirali. Dečkov poskus je bil delno uspešen. Uspelo mu je nekaj pravilnih sklopov, ki so 

bili hkrati ritmični in koordinacijsko pravilno izvedeni, vendar ne skozi celoten čas (10 sekund). 

Usklajevanje obojega mu je predstavljalo veliko težav.  

Končno merjenje 

Pri drugem merjenju se je izboljšala dečkova koordinacija gibanja, pri čemer je vztrajal 

celoten čas. Ritem se je ravno tako izboljšal. Vajo je začel v neenakomernem ritmu, ki je v 

drugi polovici prešel v enakomernega.  

13. Preskok vrvi 

Začetno merjenje 

Preskok vrvi je bila za dečka najzahtevnejša naloga. Nalogo smo iz varnostnih razlogov 

izvedli na blazini, saj je predstavljala večje tveganje za padec. Deček je pred poskusom kazal 

znake nesigurnosti, vendar je ob naših spodbudah poskusil izvesti nalogo. Na prvi višini (35 

centimetrov) mu ni uspelo preskočiti vrvi, saj je bil sonožni odriv prešibek. Skok je izvedel s 

pokončnega položaja, brez pomoči rok (zamah) in nog (rahel počep v kolenih). 

Končno merjenje 

Tudi pri drugem merjenju smo nalogo izvajali na blazini. Deček tudi tokrat ni bil 

popolnoma prepričan vase. Izboljšal je pripravo na skok, saj je upošteval gibanje rok in nog 
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(zamah in rahel počep). Odriv je bil boljši, ravno tako višina skoka. Kljub izboljšanju je bilo 

premalo za uspešen preskok vrvi. 

14. Bočno valjanje  

Deček je nalogo uspešno izvedel na obeh merjenjih. S prevalom na trebuh in naprej na 

hrbet ni imel težav, telo pa je ohranil iztegnjeno ves čas izvajanja. 

15. Vstati in sesti z žogo 

Začetno merjenje 

Začetni položaj vaje je turški sed, pri tem pa žogo z obema rokama držimo na glavi. S tal 

vstanemo in sedemo nazaj, ne da pri tem spremenimo položaj žoge. Prvi del vaje, vstajanje, je 

deček izvedel tako, da se je nekajkrat zagugal s telesom, da bi razvil dovolj hitrosti za odriv, 

pri tem je tudi z zadnjico podrsaval po tleh. V zadnjem delu odriva je za lažjo ohranitev položaja 

žogo spustil z glave, kar štejemo kot neuspešni poskus. Drugi del vaje, vrnitev v turški sed, je 

deček izvedel uspešno.  

Končno merjenje  

Prvi del vaje je deček izvedel hitreje in bolj tekoče. Oprl se je na nogo in s telesom odrinil 

navzgor, vendar je pri tem roke potisnil naprej in tako žogo umaknil z glave. Drugi del vaje je, 

tako kot pri začetnem merjenju, izvedel uspešno. 

16. Skok v obroč z obratom  

Deček je nalogo v celoti uspešno izvedel na obeh merjenjih. Obakrat je ob doskoku lovil 

ravnotežje, vendar je bil pri drugem merjenju nekoliko bolj stabilen in je telo hitreje vrnil nazaj 

v ravnotežni položaj. V drugo je bilo tudi manj kriljenja z rokami. 

 

4.3.2 Spoznanja  

Testiranje je potekalo v enem srečanju. Telovadni prostor smo predhodno pripravili, tako 

da testiranje ni trajalo dlje, kot je treba. Dečku smo predstavili potek testiranja ter se prepričali, 

ali želi sodelovati. Čez celotno merjenje je bil deček dobre volje in željan poskusiti vse naloge. 

Ni kazal znakov strahu ali nezanimanja za naloge. Kot omenjeno je nesigurnost pokazal le pri 

nalogi preskoka čez vrvico. Nad svojimi neuspelimi poskusi ni kazal jeze ali razočaranja, zgolj 

otroško neobremenjenost. Merjenje nam je nekoliko oteževal le dečkov razigran značaj, ki je 

vplival na njegovo zbranost in koncentracijo pri izvajanju naloge. Kljub temu menimo, da vpliv 

ni bil premočan in je končni rezultat realen prikaz stanja.  

Deček je naloge izvajal obut v copate, ki jih vsakodnevno nosi v vrtcu ter običajna 

oblačila, le nalogo 3 je opravljal bos (prijem krpe s prsti na nogi). Zaradi zahtevnosti naloge 14 

(preskok vrvice) in tveganja za padec je deček nalogo izvajal na blazini.  

Standardizacijo testa MOT 4-6 je izdelala A. Cemič (1993) za pet let in pol stare otroke. 

Dobljene surove vrednosti (točke) je avtorica pretvorila v T-vrednosti, na podlagi katerih je 

oblikovala grobo klasifikacijo motoričnih sposobnosti na testu MOT 4-6 (spodnja tabela). 
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Povprečno število točk, ki so jih dosegli otroci v raziskavi, je bilo 18,5 točke. Deček, ki smo ga 

testirali mi, pa je na merjenju dosegel skupno 13 točk od maksimalnih 34. Če njegov rezultat 

pretvorimo v T-vrednost, ta znaša 38. Glede na spodnjo tabelo vidimo, da dečkov rezultat 

ustreza klasifikaciji »slabo«. Vendar je treba poudariti, da je dečkova vrednost na zgornji meji 

kategorije, kar pomeni, da bo s pomočjo individualnega programa lahko napredoval v 

naslednjo, višjo kategorijo.  

Tabela 9: Klasifikacija dosežkov na testu MOT 4-6 

TOČKE T-VREDNOST KLASIFIKACIJA 

NAD 28 70– ZELO DOBRO 

23–27 60–70 DOBRO 

14–22  40–60 NORMALNO 

10–13  30–40 SLABO 

POD 19 –30 ZELO SLABO 

(Cemič, 1993) 

Raziskava je med drugim pokazala tudi, da je bila naloga 7 (hoja nazaj) za večino otrok 

najzahtevnejša, naloga 16 (vstati in sesti z žogo) pa najmanj zahtevna (Cemič, 1993). V našem 

primeru se je za najzahtevnejšo izkazala naloga 14 (preskok vrvice), sledi ji naloga 7, ki se je 

ravno tako izkazala za zelo zahtevno. Med lažjimi so se pokazale naloga 10 (prehod skozi 

obroč) in naloga 15 (bočno valjanje). 

Rezultati začetnega merjenja kažejo na pomanjkanje motoričnih izkušenj, ki bi dečku 

omogočale optimalni razvoj motoričnih spretnosti in sposobnosti. Test je pokazal na šibkosti v 

gibalnem razvoju, predvsem na področju koordinacije, ravnotežja, moči, hitrosti ter naravnih 

oblik gibanja.  

 

4.4 Vprašalnik ABC gibanja 2 (V-ABC 2) 

4.4.1 Gibalni komponenti 

Razdelek A – Gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju 

Tabela 10: Rezultati razdelka A 

0 = zelo dobro    1 = kar dobro   2 = skoraj   3 = sploh ne  BO = brez 

odgovora 

Začetno 

opazovanje 

Končno 

opazovanje 

A.1 SKRB ZASE   

1. Ohranja ravnotežje, ko si stoje oblači oblačila (npr. hlače, 

krilo). 

2 2 

2. Oblačila obleče čez glavo (npr. majico s kratkimi rokavi, 

pulover). 

2 2 

3. Zapne gumbe (npr. na srajci, plašču). BO BO 

4. Si umije in posuši roke. 1 1 

5. Prelije tekočino iz ene posode v drugo (npr. iz vrča v 

kozarec). 

BO BO 
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A.2 SPRETNOSTI V RAZREDU/IGRALNICI   

1. Rokuje z majhnimi predmeti (npr. kocke, koralde, listi 

papirja). 

1 1 

2. Piše črke s svinčnikom ali drugim pisalom. 2 2 

3. S škarjami reže papir.  2 2 

4. Hodi po prostoru in se pri tem izogiba 

nepremičnim/mirujočim predmetom in osebam. 

0 0 

5. Prenaša predmete (npr. knjige, skodelico s pisali) po 

prostoru, ne da mu padejo na tla. 

0 0 

A.3 SPRETNOSTI PRI REKREACIJI/ŠPORTNI 

VZGOJI 

  

1. Skače in obdrži stopala skupaj pri odskoku in pristanku. 2 1 

2. Poskakuje po eni ali drugi nogi. 2 1 

3. Vrže vrečko s fižolom ali žogo tako, da jo lahko drugi 

otrok, ki miruje, ulovi. 

2 1 

4. Uporablja igrala v telovadnici in na igrišču (npr. plezala, 

tobogan). 

1 1 

5. Prečka igrišče ali telovadnico in se pri tem izogiba trčenju 

z mirujočimi predmeti/osebami. 

0 0 

SKUPAJ RAZDELEK A 17 14 

Pri skrbi zase deček večinoma ne potrebuje pomoči druge osebe, ampak potrebuje več 

časa kot vrstniki. Deček se samostojno preobleče hlače, če sedi na klopi/stolu ali na tleh, stoje 

pa potrebuje oporo. Majico ali pulover zmore samostojno obleči, če je nekoliko širši in lažje, 

kadar gre za kratki rokav. Pri slačenju pa potrebuje pomoč, saj majice ne zmore potegniti čez 

glavo. Pri osebni higieni je samostojen, pozna vrstni red in postopek npr. umivanja rok, 

ščetkanja zob, vendar je pri tem precej površen oziroma prehiter. Roke si umije, posuši oziroma 

obriše pa slabše. 

 Končno opazovanje 

Na področju skrbi zase je bil ob končnem opazovanju pri dečku opazen minimalni 

napredek, in sicer pri samostojnem oblačenju majice. Slednjo obleče z manj pomoči, 

medtem ko jo pri slačenju še potrebuje. Za slačenje občasno uporabi zaporedje roke – 

glava (najprej sleče rokave, potem majico potegne čez glavo). Ostala področja so ostala 

nespremenjena. 

V splošnem deček dobro deluje v igralnici. Zelo rad se igra z različnimi kockami, 

žebljički in podobno. Vendar lahko pri rokovanju z majhnimi predmeti še napreduje. To je 

opazno predvsem pri manipulaciji s papirjem, še posebej v primeru rezanja s škarjami. Dečkova 

dominantna roka je leva, kar še dodatno oteži spretnost rezanja. Slednje ni natančno, list 

velikokrat konča pomečkan, vzorec pa včasih ostane tudi brez kakšnega dela. Deček se zna 

podpisati. Zapis je berljiv, vendar včasih zamenja smer posameznih črk (npr. J, E). Z gibanjem 

po prostoru nima težav, izogne se predmetom ali osebi, tudi če je v teku. Ravno tako nima težav 

s prenašanjem predmetov.  
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 Končno opazovanje 

Spretnosti v igralnici se niso vidno izboljšale. Težave ostajajo pri rezanju s 

škarjicami, saj je to še vedno nenatančno. Pisanje črk je ravno tako ostalo na enaki ravni, 

predvsem iz razloga, da v vrtcu namenjajo čas spoznavanju vizualne in glasovne podobe 

posamezne črke. V domačem okolju pa se bolj posvečajo risanju kakor pisanju.  

Pri rekreaciji/športni vzgoji so dečkove spretnosti šibkejše v primerjavi z zgornjimi »v 

igralnici«. Deček se dobro izogiba predmetom ali osebam v prečkanju telovadnice ali igrišča. 

Rad preskuša in uporablja različne telovadne pripomočke in igrala. Pri tem je deček manj 

spreten kot vrstniki, na igralih je tudi bolj previden (npr. pri plezanju). Odstopanje od vrstnikov 

je opazno pri vseh gibalnih spretnostih, posebej pri ravnotežju in koordinaciji, šibkejša pa je 

tudi telesna kondicija. Pomanjkanje izkušenj v preteklosti je vidno pri naravnih oblikah gibanja.  

 Končno opazovanje 

Deček je napredoval na področjih gibanja, ki se v trditvah nanašajo na sonožne in 

enonožne poskoke ter metanje žoge v mirovanju. Pri skokih je opaziti boljše ravnotežje 

in izvedba gibanja. Met žoge drugemu otroku je ustrezen na manjši razdalji (do 2 metra), 

pri večjih razdaljah pa žoga pogosteje zaide iz optimalne smeri. Pri igri na igralih je 

deček postal bolj ustvarjalen in samozavesten. 

Razdelek B – Gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju 

Tabela 11: Rezultati razdelka B 

0 = zelo dobro   1 = kar dobro   2 = skoraj   3 = sploh ne  BO = brez 

odgovora 

Začetno 

opazovanje 

Končno 

opazovanje 

B.1 SKRB ZASE IN SPRETNOSTI V RAZREDU 

oziroma IGRALNICI 

  

1. Ohranja ravnotežje, kadar so potrebne pogoste 

prilagoditve (npr. sedi na klopi in se premakne, ko 

prisede drugi otrok, stoji v vrsti med otroki, ki se 

premikajo). 

0 0 

2. Premika se po živahnem razredu/igralnici in pobira ter 

odlaga predmete (npr. knjige, pisala). 

1 1 

3. Prenaša pladenj/pijačo po sobi in se izogiba 

premikajočim osebam (npr. v jedilnici). 

BO BO 

4. Po ritmu ploska ali udarja z nogo ob tla. 1 1 

5. Se premika po glasbi ali ob drugih ljudeh (npr. koraka 

v vrsti, pleše v skupini). 

1 1 

B.2 SPRETNOSTI Z ŽOGO   

1. Ujame žogo z obema rokama. 2 1 

2. Udari žogo, ki se premika, z loparjem ali s kijem. 2 2 

3. Med premikanjem vrže žogo tako, da jo lahko drugi 

otrok ulovi. 

3 3 

4. Kontinuirano odbija od tal in nadzoruje žogo. 3 3 
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5. Sodeluje v skupinskih športih in izvaja spretnosti 

metanja, lovljenja, brcanja ali udarjanja. 

2 2 

B.3 SPRETNOSTI PRI REKREACIJI/ŠPORTNI 

VZGOJI 

  

1. Vozi kolo brez pomožnih koleščkov. 3 3 

2. Sodeluje v igrah izmikanja in lovljenja. 2 2 

3. Ohranja ravnotežje v vodi med drugimi otroki (npr. 

stoji v bazenu). 

BO BO 

4. Uporablja igrala z gibljivimi deli (npr. gugalnice, 

skiro). 

3 2 

5. Prečka igrišče ali telovadnico in se pri tem izogiba 

trčenju s premikajočimi predmeti/osebami. 

1 1 

SKUPAJ RAZDELEK B 24 22 

Skrb zase in spretnosti v igralnici so pri dečku v dinamičnem okolju nekoliko bolje 

razvite kot v statičnem okolju. Svoje gibanje po prostoru prilagaja dinamiki skupine tudi v 

primeru, ko je v igralnici bolj živahno (npr. plesne in tekmovalne igre), ko je potrebno v gneči 

prenašati predmete (npr. zaboj s kockami) ali pa prilagoditi svoj položaj strnjeni skupini/vrsti 

(npr. na sprehodu, na klopi, v vlakcu). V primerjavi s statičnim okoljem je pri dečku opaziti 

boljše ohranjanje ravnotežja v dinamičnem in predvidljivem okolju. Glasbene dejavnosti (npr. 

korakanje, udarjanje, ploskanje) večinoma izvaja ritmično, pri kompleksnejših nalogah pa 

lahko pride do neujemanja (npr. plesni gibi po glasbi). Gibalne ali plesne dejavnosti bolje izvaja 

posamezno kot v paru. Tretje trditve, ki se nanaša na spretnost prenašanja pladnja, nismo mogli 

oceniti, saj se deček v vrtcu s tem ni srečeval.  

 Končno opazovanje 

Pri končnem opazovanju ni bilo zaznati pomembnih sprememb.  

Spretnosti z žogo, kot so vodenje, metanje in lovljenje, so pri dečku opazno manj razvite 

kot pri večini vrstnikov. Deček se takšnih dejavnosti sicer veseli in v njih uživa, vendar je vidno, 

da še ni izoblikoval občutka za žogo in s tem povezanih gibalnih značilnosti, skladnih z njegovo 

starostjo (npr. koordinacija oko –roka). V skupinskih športih deček redko sodeluje (npr. 

nogomet), zaradi tveganja poškodbe, vendar zaradi tega ni prikrajšan za spretnosti, kot je npr. 

brcanje. Opazili smo, da deček bolje deluje v strukturiranem okolju, ki mu omogoča dovolj časa 

in manj pritiska za dokončanje naloge oziroma razvijanje neke spretnosti.  

 Končno opazovanje 

Deček je izboljšal predvsem spretnost lovljenja žoge, vendar je pri tem treba 

poudariti, da ulovi srednje veliko žogo, v mirovanju, na razdalji do 2,5 metra in 

najpogosteje v paru z odraslo osebo. Ostale spretnosti v opisanih situacijah se niso 

pomembno spremenile. Menimo, da bi bilo treba, za izboljšanje spretnosti, nameniti 

pozornost kontinuiranemu izvajanju dejavnosti z žogo.   

Podobno kot pri spretnostih z žogo se kažejo odstopanja od vrstnikov tudi pri spretnostih 

pri rekreaciji/športni vzgoji. Deček sodeluje v skupinskih igrah in drugih dejavnostih znotraj 
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skupine, vendar je pri nekaterih omejen (npr. lovljenje z drugimi otroki, nogomet). Kaže 

občutek za igro, vendar so njegove reakcije velikokrat prepočasne, kar je še posebej opazno pri 

igrah lovljenja in izmikanja. Posledično hitro zaključi igro, to pa še dodatno zmanjša možnost 

za razvoj določene spretnosti. V času začetnega opazovanja deček še ni usvojil vožnje kolesa 

brez pomožnih koleščkov. Težava so ohranjanje stabilnosti, občutek za kolo in prepričanost 

vase. Našteto se odraža tudi pri uporabi igral, kot sta gugalnica in skiro, s katerima je imel le 

redke izkušnje.  

 Končno opazovanje 

Deček je od začetnega opazovanja delno usvojil spretnost guganja, pri čemer je 

bilo opaziti še nekaj neusklajenosti med gibanjem nog in gugalnice (ritem, 

pravočasnost). Skozi štirimesečno obdobje je deček pridobil izkušnje vožnje s skirojem 

(z dvema zadnjima kolesoma) in kolesom s pomožnimi kolesi. S slednjim je uspešno 

izvedel samostojno vožnjo (brez spremstva druge osebe) na poligonu (slalom med stožci 

in zavoj), medtem ko je bila pri vožnji s skirojem še vedno potrebna druga oseba. Glavna 

ovira je bilo ravnotežje, saj deček ni zmogel vzpostaviti in ohraniti daljše stabilnosti na 

skiroju. 

4.4.2 Negibalna komponenta 

Razdelek C – Negibalni dejavniki, ki lahko vplivajo na gibanje 

Tabela 12: Rezultati razdelka C 

 DA NE 

C.01 Neorganiziran (npr. počasno oblačenje po športni vzgoji, ker ima 

razmetana oblačila, obuje čevlje pred nogavicami). 

 x 

C.02 Neodločen/pozabljiv (npr. počasi začne kompleksne dejavnosti; na sredini 

sosledja dejavnosti pozabi, kaj mora narediti). 

 x 

C.03 Pasiven (npr. težko je pritegniti njegovo pozornost; potrebuje veliko 

spodbud, da sodeluje). 

 x 

C.04 Boječ (npr. boji se aktivnosti, kot sta skakanje/plezanje; nenehno prosi za 

pomoč). 

 x 

C.05 Tesnoben (npr. se trese, postane vznemirjen v stresnih situacijah).  x 

C.06 Impulziven (npr. začne, še preden dobi vsa navodila; nepotrpežljiv pri 

podrobnostih) 

 x 

C.07 Odkrenljiv (npr. gleda okoli; odziva se na nepomembne zvoke).  x 

C.08 Pretirano aktiven (npr. se zvija in menca; ko posluša navodila, je nenehno 

v gibanju; igra se z oblačili). 

 x 
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C.09 Precenjuje svoje sposobnosti (npr. naloge skuša spremeniti v bolj 

zahtevne; naloge poskuša prehitro opraviti). 

 x 

C.10 Podcenjuje svoje sposobnosti (npr. se pritožuje glede težavnosti naloge; 

pričakuje neuspeh, še preden začne). 

 x 

C.11 Premalo vztrajen (npr. hitro se vda; hitro postane frustriran).  x 

C.12 Vznemirjen ob neuspehu (npr. je na robu joka; zavrača ponovne poskuse).  x 

C.13 Nezmožen doživeti zadovoljstvo ob uspehu (npr. ne odzove se na 

pohvalo). 

 x 

 

Negibalni dejavniki pri dečku ne kažejo odstopanja v primerjavi z vrstniki. Zato ne 

moremo trditi, da so njegove šibkeje razvite spretnosti in sposobnosti povezane z zgornjimi 

dejavniki. Znaki nekaterih dejavnikov se pri dečku pojavljajo samo v določenih situacijah, 

vendar v zelo majhnem obsegu oziroma v mejah sprejemljivega. Podobno opazimo tudi pri 

ostalih otrocih v skupini. Na primer boječnost bi tako raje opredelili kot nesigurnost, ki je 

posledica neke manj razvite spretnosti (npr. vožnja skiroja). Deček si vožnje s skirojem želi, 

vendar pri tem potrebuje pomoč. Podobno je z vztrajnostjo pri gibalni dejavnosti, ki mu ne gre 

najbolje ali se je šele uči. Ne gre za to, da se deček vda ali postane razdražen/jezen, vendar mu 

zadostuje način »po delih« oz. »večkrat po malo«. To mu zadosti potrebno zadovoljstvo.    

4.4.3 Povzetek spoznanj 

Tabela 13: Skupni rezultat vprašalnika ABC gibanja 2 

 Trditve brez 

odgovora 

Začetno opazovanje Končno opazovanje 

RAZDELEK A 2 17 14 

RAZDELEK B 2 24 22 

SKUPNI 

GIBALNI 

DOSEŽEK 

4 41 36 

 

Zgornja tabela prikazuje posamezen rezultat v razdelku A in B ter njun seštevek. Ta 

predstavlja dečkov skupni dosežek oziroma njegovo gibalno kompetentnost. Skupni dosežek 

dobljen na vprašalniku interpretiramo po sistemu »semafor«. To pomeni, da lahko dosežek 

uvrstimo v zeleno področje (normativen razpon), oranžno/rumeno področje (tveganje za 

gibalne težave) in rdeče področje (prepoznane gibalne težave). Nižji dosežek pomeni boljšo 

uvrstitev oziroma boljšo gibalno kompetentnost. 
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Iz tabele je razvidno, da je deček gibalno spretnejši v statičnem in/ali predvidljivem 

okolju (razdelek A). V statičnem okolju so zahteve po gibalnih spretnostih manj kompleksne v 

primerjavi z dinamičnim okoljem (razdelek B), kjer je večji poudarek na gibalnih sposobnostih, 

kot so koordinacija, ravnotežje, hitrost, moč. Deček tudi bolje deluje v predvidljivem okolju, ki 

mu je že znano in s katerim ima izkušnje. Na drugi strani pa so spretnosti v dinamičnem okolju 

opazno manj razvite, v primerjavi z vrstniki. Če primerjamo spretnosti skrbi zase in v igralnici 

iz obeh razdelkov, s spretnostmi pri rekreaciji in z žogo, opazimo, da je deček spretnejši pri 

skrbi zase in pri dejavnostih znotraj igralnice. Iz tega lahko sklepamo, da dečku primanjkuje 

grobo motoričnih izkušenj, predvsem tistih iz narave. Pomanjkanje izkušenj vpliva tudi na 

pridobivanje ustreznih gibalnih vzorcev, ki jih pri dečku primanjkuje ali pa še niso ustrezno 

izoblikovani. 

Skupni dosežek dečka uvršča v oranžno področje, kar nakazuje na tveganje za pojav 

gibalnih težav ter potrebo po nadaljnjem spremljanju dečkovega gibalnega napredka.  
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5 RAZPRAVA  

Začetna rezultata obeh uporabljenih testov sta pri dečku namigovala na primanjkljaj na 

področju motorike ter ga umestila tik pod povprečje. Na podlagi podatkov smo oblikovali 

individualiziran program, v katerem smo se posvetili razvoju koordinacije gibanja, ravnotežja 

in moči. Slednja področja so se namreč izkazala kot najšibkejša. Dečkovo gibanje je bilo v 

primerjavi z vrstniki bolj okorno, statično, gibalni vzorci niso bili v celoti razviti, gibanju po 

prostoru je primanjkovalo domišljije, veliko je bilo poskusov posnemanja drugih. Gibanje na 

prostem (igrala, razgibane površine) je spremljala nestabilnost telesa, pomanjkljiva fizična moč, 

pomanjkanje gibalnih izkušenj in sposobnost reševanja iz težavnih gibalnih situacij (npr. 

sestopanje z lestve, guganje). Hkrati smo opazili tudi upočasnjeno odzivanje na nenadne 

dogodke. Slednje botruje k povečanemu tveganju za pojav poškodb. Deček je pri vsakodnevnih 

aktivnostih kazal pomanjkljivo pozornost in skrb zase. Razlog za to najdemo v konstantnem 

nadzoru njegovega vedenja s strani odrasle osebe. Menimo, da so zgoraj navedene značilnosti 

dečkovega gibalnega razvoja posledica dejavnikov okolja, bolj kakor same bolezni. Okolje je 

dečka dodatno varovalo skozi celotno predšolsko obdobje, tako doma kot v vrtcu, kjer je nanj 

pazil spremljevalec. Ker je bil deček prvi tovrstni primer otroka s posebnimi potrebami, je VIZ 

ustanova sprejela veliko dodatnih ukrepov za zaščito dečka (zaščita igralnice z dodatnimi 

varovali in zaščitami, posebej prilagojen ležalnik, prilagojena postavitev igralnice, dodatne 

blazine ipd.).  

Individualiziran program za dečka smo zasnovali tako, da bi predvsem na omenjenih 

področjih pridobil dodatne gibalne izkušnje in kompetence, izoblikoval že osvojene gibalne 

vzorce ter bil tako bolj stabilen v okolju in pri različnih vsakodnevnih dejavnostih, ne samo 

športnih.  

Rezultati končnega merjenja so pokazali minimalni napredek. Ta ga je na normirani 

lestvici uvrstil v spodnje povprečje oz. območje, kjer so možnosti tveganj še prisotne in je 

potrebno nadaljnje spremljanje. Kljub temu da so testi pokazali majhen napredek, je bil pri 

opazovanju gibalnih sposobnosti le ta viden. Deček je v dinamičnem in statičnem okolju postal 

bolj aktiven, bolj dejavno se je vključeval v plesne in glasbene dejavnosti. Izboljšal se je njegov 

občutek za ritem ter sama izraznost gibanja (npr. živali). V gibanje je vnesel nekaj več 

ustvarjalnosti, slednjo je pokazal tudi na zunanjih površinah (peskovnik, trava, igrala, zunanji 

športni pripomočki), kjer je nekatera igrala preizkusil celo prvič (gugalnica, žoga skokica, skiro, 

hodulje). Dvignila se je raven zavedanja lastnega telesa, kar je bilo opazno na zunanjih igralih, 

kjer je začel preizkušati nove načine igre (preprijemanje, dviganje telesa z rokami, skoki s 

prečke, plezanje po klančini). Reakcije telesa so postale primernejše situaciji (npr. izogibanje 

pri lovljenju, vožnja s skirojem). S pomočjo programa je izboljšal koordinacijo gibanja, kar se 

je opazilo pri ponovnem izvajanju testa MOT 4-6. Rezultati tega sicer ne pokažejo dovolj 

izrazito zaradi kriterijev točkovanja. Deček je testne naloge izvajal gibalno-tehnično 

ustreznejše, bolj ritmično in usklajeno. Napredoval je v tehniki izvedbe gibanja, kot sta met 

žoge in različne oblike poskokov. Pri plezanju po letveniku in različnih igralih je postal 

spretnejši in hitrejši, prijem pa bolj oprijemljiv in siguren. Na različnih podlagah in dvignjenih 

površinah je opazno izboljšal stabilnost telesa. Tega je lažje obdržal v zahtevanem položaju, 
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kar pa je od njega vidno zahtevalo nekaj več pozornosti in previdnosti. Vaje za izboljšanje 

ravnotežja so se pozitivno izkazale pri poskusih vožnje s skirojem in kolesom s pomožnimi 

kolesi. Vožnja je še vedno zahtevala neposredno bližino druge osebe, vendar je deček pridobil 

boljši občutek za kontrolo nad kolesom in skirojem (občutek varnosti, trdnost, izguba strahu).  

Končni rezultati merjenja sicer ne kažejo izrazitega izboljšanja gibalnih značilnosti dečka 

s hemofilijo. Vendar smo z opisom njegove gibalne aktivnosti po končanem programu, pokazali 

na nekaj pomembnih kvalitativnih izboljšav v dečkovi motorični predstavi. Tukaj bi se navezali 

na zgornje ugotovitve obeh raziskovalnih vprašanj. Vsekakor bi izpostavili prilagoditve ter 

modifikacije izvajanja posameznih gibalnih nalog (npr. krajša razdalja in čas), s pomočjo 

katerih smo dečku omogočili razvoj znotraj njegovih zmožnosti. Na ta način je postopno in z 

majhnimi koraki neobremenjeno pridobil občutek lastne sposobnosti, učinkovitosti, varnosti in 

samostojnosti. Tako prilagoditve kot etapni cilji znotraj posameznega obdobja so nam 

omogočili konkretnejše oblikovanje gibalnih nalog in nadgradnjo teh.  

Raziskave s področja gibalnega razvoja so se v preteklih desetletjih osredotočile 

predvsem v preučevanje in spremljanje motoričnih deficitov in primanjkljajev (Yoon idr, 2006, 

v Cools, De Martelaer, Vandaele, Samaey in Andries, 2010). Na osnovi raziskovanj in zbiranja 

podatkov o razvoju temeljnih gibalnih sposobnosti otrok imamo danes na voljo nekaj različnih 

merskih pripomočkov za oceno otrokovih gibalnih sposobnosti in njegove uspešnosti pri 

izvajanju gibalnih nalog (BOTMP, MOT 4-6, ABC gibanja 2, TGMD-2, KTK, PDMS idr.). 

Večina teh testov se uporablja za namen zgodnjega odkrivanja morebitnih motoričnih 

primanjkljajev na področju grobe in/ali fine motorike, kakor tudi vrednotenja učinka gibalnih 

programov (Cools idr., 2010; Perez, 2013). 

Za namene naše študije primera smo uporabili test Mot 4-6 in vprašalnik ABC gibanja 2. 

V nadaljevanju bomo primerjali njuno uporabnost, močne in šibke točke, način merjenja in 

pretvarjanje kvantitativnih podatkov. 

Merska instrumenta sta namenjena zgodnjemu odkrivanju odstopanj v gibalni predstavi 

otrok ter oceni tveganja za pojav resnejših gibalnih težav. MOT 4-6 vključuje 18 nalog, 

razdeljenih v štiri gibalna področja: stabilnost, lokomocija, manipulacija in finomotorika. Za 

izvedbo celotnega testa je predvidenih 15–20 minut, kar pa lahko variira od otroka do otroka. 

Vprašalnik ABC (V-ABC 2) gibanja 2 predstavlja dodaten del instrumentarija ABC gibanja 2. 

Osredotoča se na kvalitativno opazovanje otrokovega funkcioniranja v vsakodnevnih 

situacijah, doma in v vrtcu (Cools idr., 2009; Perez, 2013).  

Izvedba posamezne naloge se na testu MOT 4-6 oceni na lestvici od 0 (spretnosti ne 

obvlada) do 2 (spretnost popolnoma obvlada). Največje možno število točk je 34. Pri tem večje 

število točk pomeni boljšo gibalno predstavo oziroma večjo gibalno spretnost. Dobljeni rezultat 

pretvorimo v standardizirano vrednost, ki jo umestimo v eno od petih kategorij. Postavke 

razdelka A in B vprašalnika ABC gibanja 2 točkujemo na štiristopenjski lestvici od 0 (zelo 

dobro) do 3 (sploh ne) ter kriterijem BO tj. brez odgovora (ne točkujemo). Skupni dosežek obeh 

razdelkov, glede na starost otroka, umestimo v standardizirano tabelo ter temu pripadajoče 
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področje (rdeče, oranžno, zeleno). V primerjavi s testom MOT 4-6 nižji rezultat pomeni boljšo 

gibalno predstavo.  

 

Tabela 14: Splošne karakteristike MOT 4-6 in V-ABC 2 

Test Namen  Področja 

merjenja 

Starost Čas 

merjenja 

Število 

nalog 

Pripomočki 

MOT 4-6 splošna ocena 

gibalnega 

razvoja 

predšolskih 

otrok 

stabilnost, 

lokomotorika, 

manipulacija 

predmeta, 

finomotorične 

spretnosti 

 

4–6 let 15–20 

minut 

 

18 nalog štoparica, 

testni 

komplet, 

kontrolni list 

VPRAŠALNIK 

ABC GIBANJA 

2 (V-ABC 2) 

identifikacija 

primanjkljajev 

in njihov odraz 

pri vsakdanjih 

dejavnostih 

gibanje v 

statičnem in 

dinamičnem 

okolju, 

negibalni 

dejavniki 

4–12 let nedoločen 3 

razdelki 

(A, B in 

C) po 15 

postavk 

kontrolni list  

 

Z analizo zbranih podatkov smo ugotovili, da ima test MOT 4-6 grobo skalo ocenjevanja, 

saj je le-ta tristopenjska. V našem primeru smo namreč zaznali večji napredek, kot so ga 

prikazali rezultati in analiza končnega merjenja. Napredek je bil opazen pri sami izvedbi oz. 

tehniki gibanja, a tega točkovno ni bilo možno opredeliti (npr. zadevanje cilja z žogo) glede na 

predpisane kriterije ocenjevanja. Test zajema celoten gibalni razvoj in izhaja iz specifičnih 

spoznanj o razvoju gibanja otrok, starih od 4 do 6 let. Avtorja testa, Zimmer in Volkamer 

(1998), sta tako razvila instrumentarij ustrezne zahtevnosti za pregled izključno predšolskih 

otrok (Cemič, 1993). Iz izkušnje se strinjamo s trditvijo, da je test primeren merski instrument 

za detekcijo odstopanj v gibalnem razvoju predšolskih otrok. Tudi rezultati našega začetnega 

merjenja so namreč potrdili naše domneve o odstopanju v dečkovem gibalnem razvoju. 

Potrjujemo ugotovitve (Cemič, 1993; Cools, idr., 2009; Kambas, idr., 2012; Perez, 2013), da je 

za izvedbo MOT 4-6 potrebno relativno malo časa in sredstev oz. pripomočkov, saj jih najdemo 

v vsakem osnovno opremljenem telovadnem prostoru. Z vidika izvedbe bi priporočili 

usposabljanje testatorjev v obliki teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Podobno je v 

procesu standardizacije testa storila A. Cemič (1993), s čimer je zagotovila objektivnost testa. 

Kljub priloženim podrobnim pisnim navodilom izvajanja posamezne naloge in kriterijem 

točkovanja, lahko pride do neustreznega razumevanja oz. predstave posamezne naloge. Slednje 

lahko vpliva na objektivnost ocenjevanja. V našem primeru smo podobno občutili pri testni 

nalogi 12 (ujeti obroč), kjer smo pogrešali predhodno demonstracijo. Nepoznavanje testatorjev 

z izvedbo omenjene naloge so izpostavili tudi v raziskavi primernosti testa MOT 4-6 v Grčiji 

(Kambas, Venetsanou, Giannakidou, Fatourou idr., 2012). 

Vprašalnik ABC gibanja 2 (V-ABC 2) zajema točkovanje po principu opazovanja. Logika 

točkovanja je nasprotna oz. obratna testu MOT 4-6, na kar je potrebno biti pozoren pri sami 

analizi in kasnejši interpretaciji rezultatov. Sami te neenotnosti nismo zaznali kot moteč 

dejavnik, saj vrednosti umestimo v kategorijo oz. območje. V-ABC 2 je usmerjen v tri področja 
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(skrb zase, spretnosti v razredu/spretnosti z žogo in spretnosti pri rekreaciji) otrokovega 

vsakodnevnega funkcioniranja. S tega vidika bi lahko rekli, da je vprašalnik zastavljen 

ohlapnejše kot MOT 4-6, saj zajema širše starostno obdobje, in sicer 5–12 let. Kljub temu 

menimo, da je s štiristopenjsko ocenjevalno lestvico občutljivejši. Glede na primerjavo začetnih 

in končnih rezultatov smo namreč ugotovili boljše zaznavanje napredka pri V-ABC 2. Ker gre 

pri vprašalniku za opazovanje otrokovega funkcioniranja v okolju, menimo, da skupaj z 

oblikovanimi postavkami ne zagotavlja tolikšne mere objektivnosti kot MOT 4-6.  

Cools idr. (2010) v svoji raziskavi omenjajo neskladje med instrumentarijema, ki se 

nanaša na kategorije, v katere umestimo otroka, glede na dosežek. MOT 4-6 rezultate namreč 

organizira v 5 kategorij (zelo dobro – zelo slabo), medtem ko V-ABC 2 predvideva tri. Pri tem 

se najvišji kategoriji MOT 4-6 (zelo dobro in dobro) ne skladata z nobeno od kategorij 

vprašalnika (Cools, idr., 2010). Ob podrobni primerjavi rezultatov obeh instrumentarijev smo 

tudi sami naleteli na težavo poenotenja vrednosti rezultatov. Začetno merjenje je dečka uvrstilo 

na vrh kategorije slabo (MOT 4-6) ter višje v rdeče območje (V-ABC 2), končno merjenje pa je 

dečka za malenkost umestilo v kategorijo normalno ter v povprečje oranžnega področja. Tukaj 

je potrebno poudariti, da je V-ABC 2 le dodatek testa ABC gibanja 2 in nikakor glavni 

pokazatelj otrokovega dosežka. Avtorji (Cools idr., 2010) omenjene raziskave so kljub temu 

pokazali močno povezanost obeh instrumentarijev (MOT 4-6 in ABC gibanja 2) in visoko 

primerljivost MOT 4-6 z ostalimi gibalnimi testi. 

Rezultati študije primere so pokazali minimalni napredek dečka s hemofilijo. Izpostavili 

bomo nekaj možnih razlogov. (1) Najprej bi se dotaknili individualnega programa. Tega smo 

izvajali dvakrat tedensko po 25 minut. Ugotavljamo, da je bil program z vidika vaj oz. 

dejavnosti zastavljen preobširno glede na dnevni in tedenski časovni okvir. Težavo vidimo v 

manku časa, potrebnega za utrjevanje neke spretnosti (npr. spretnost z žogo – metanje, ciljanje, 

vodenje; vožnja s skirojem). S tega vidika bi bilo smiselno razmisliti tudi o naboru rekvizitov, 

katerega bi lahko v primeru razširjenega programa bolj obogatili. Eno od pomanjkljivosti smo 

videli v sami individualnosti programa. Ta je bil vsekakor pomemben del programa, vendar 

menimo, da bi bilo občasno dobro vključiti tudi kakšnega od vrstnikov. Na ta način bi lahko 

izvedli vaje v dvojicah ali manjših skupinah (do 4 otrok). Prednost tega vidimo v razvijanju 

medsebojnega sodelovanja, občutku zdrave tekmovalnosti, ustreznih reakcij v nepredvidljivih 

gibalnih situacijah ter predvsem dečkovi zmožnosti predvidevanja nevarnosti v okolju, 

samostojnega gibanja in skrbi zase. Slednje lahko otrok razvija le znotraj skupine, v 

kontroliranem okolju. (2) Nekontrolirano okolje je v naši študiji predstavljalo domače okolje. 

Nanj nismo imeli neposrednega vpliva, čeprav smo o izvajanju programa in napredku dečka 

informirali njegove starše. Spodbujali smo jih h gibanju v čim večji meri, predvsem naj bi bilo 

to raznoliko (žoganje, igrala, guganje, vožnja s kolesom, tek v naravi ipd.). V kolikšni meri so 

upoštevali naša priporočila, nimamo podatka. (3) Napredek dečka smo merili z že 

predstavljenima instrumentarijema MOT 4-6 in V-ABC 2. Groba ocenjevalna lestvica oz. 

pretvorba podatkov bi lahko imela vpliv na zaznavanje napredka v dečkovem gibanju. Iz tega 

razloga bi bilo smiselno razmisliti tudi o ostalih gibalnih testih, prirejenih za slovensko okolje, 

s katerimi bi lahko morebiti prišli do občutljivejših podatkov.  
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Pri izpeljavi študije primera smo naleteli na veliko podhranjenost mednarodnih in 

domačih raziskav s področja hemofilije v povezavi z gibalnim razvojem otrok. Najdemo lahko 

raziskave vpliva hemofilije na kakovost življenja posameznikov, kjer se navezujejo na potrebo 

po športnem in aktivnem življenju. To je namreč priporočljivo z vidika lajšanja simptomov 

bolezni. Primanjkljaj ustreznih raziskav smo občutili pri načrtovanju programa, kakor tudi 

evalvaciji le-tega. Pogrešali smo usmeritve glede ustrezne izbire merskih instrumentarijev ter s 

tem povezane analize in interpretacije rezultatov. Ravno tako tudi usmeritve pri samem 

načrtovanju programa, kjer nam bi bile v veliko pomoč praktične izkušnje raziskovalcev 

(primeri dobre prakse).  
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6 SKLEP 

Z raziskavo smo želeli preveriti grobo motorične spretnosti dečka s hemofilijo ter 

odgovoriti na vprašanje pomena gibanja zanj. Namen magistrskega dela je bil oblikovati 

individualni program z željo po izboljšanju dečkove gibalne predstave in spopadanja z 

vsakodnevnimi situacijami. V povezavi s programom nas je zanimal proces načrtovanja, 

potrebne prilagoditve ter končni napredek.  

Oceno gibalnega razvoja smo pridobili s testom MOT 4-6, katerega standardizirane 

vrednosti ustrezajo gibalnemu razvoju slovenskih pet in pol letnih otrok ter vprašalnikom ABC 

gibanja 2. Začetno merjenje je pričakovano pokazalo rahel podpovprečen gibalni razvoj, kjer 

so izstopale gibalne spretnosti koordinacije gibanja, ravnotežja in moči. Na osnovi začetnih 

rezultatov in literature s področja športnih dejavnosti v vrtcu smo oblikovali individualni 

program za spodbujanje razvoja grobe motorike. Tega smo izvajali dvakrat tedensko po 30 min, 

v obdobju štirih mesecev. 

Ponovno merjenje je pokazalo minimalni napredek grobo motoričnih spretnosti. Sami 

smo opazili večji napredek, vendar ga test ni zaznal. Dečkovo gibanje je postalo spretnejše, kar 

je spodbudna informacija za v prihodnje. Končni rezultati in s tem napredek nam povedo, da je 

bil program zastavljen v pravo smer. Za vidnejši napredek bi bilo smiselno razmisliti o 

pogostejšem in bolj usmerjenem izvajanju programa.  

Osrednji del magistrskega dela je predstavljalo oblikovanje programa. Pri tem nas je 

zanimalo, ali se načrtovanje slednjega razlikuje za otroka s hemofilijo v primerjavi s splošno 

populacijo otrok. Sledili smo ustaljenim smernicam načrtovanja gibalnih ur za predšolske 

otroke ter priporočil kurikuluma za vrtce. Glede na to, da je skupina predšolskih otrok znotraj 

neke starostne skupine lahko sestavljena iz zelo raznolikih posameznikov, je vloga vzgojiteljev 

organizirati takšne dejavnosti in življenje znotraj vrtca, da ustrezajo večinskim značilnostim 

otrok v skupini. Z otrokom s posebnimi potrebami, vključenim v skupino, je nujen korak 

načrtovanja dejavnosti oblikovanje prilagoditve. Te morajo izhajati iz značilnosti oz. 

posebnosti otrokovega funkcioniranja na posameznih področjih. Poglavitno razlikovanje v 

procesu načrtovanja programa in gibalnih dejavnosti tako vidimo v oblikovanju prilagoditev. 

Te se nanašajo na prilagajanje časa, prostora in pripomočkov, izvajanja dejavnosti, sami pa smo 

v našem primeru dodali tudi varnost.   

Gibanje ima velik vpliv na otrokov celostni razvoj – socialni, čustveni in kognitivni. 

Posebej velik pomen pa ima za otroke s posebnimi potrebami, ki jih pri polnem vključevanju 

ovirajo primanjkljaji, ovire ali motnje. Za posameznike s hemofilijo je gibanje zelo 

priporočljivo, saj poleg osnovnega pomena za celostni razvoj, nosi pomembno vlogo pri 

lajšanju simptomov bolezni. Mednarodne zdravstvene organizacije s področja hemofilije in 

različne študije poudarjajo pomembnost športne aktivnosti z vidika kvalitete življenja. S 

pomočjo novejših medikamentoznih terapij je športna aktivnost za hemofilike varnejša. Visoko 

priporočljivo je kolesarjenje in plavanje zaradi jačanja sklepnih mišic, medtem ko so 

odsvetovani ekipni in kontaktni športi. V prvih letih je gibanje za otroka s hemofilijo 

pomembno z vidika učenja odzivanja v vsakodnevnih situacijah, ki predstavljajo tveganje za 
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poškodbe. S tem ko otroka izpostavimo različnim tveganjem, se nauči prepoznati nevarnost in 

se pred njo zavarovati. 

Vsak otrok, tudi otrok s posebnimi potrebami, stremi k samostojnosti in svobodi. To bo 

dosegel tako, da stvari ne bomo naredili namesto njega in tako, da bo aktivno vključen v 

vsakodnevne situacije (oblačenje, pospravljanje posode, pometanje, vrtnarjenje, manipuliranje 

s predmeti in različnimi športnimi pripomočki, uporaba kolesa itd.).  

V predšolskem obdobju otroci preko gibalnih dejavnosti pridobivajo raznolike gibalne 

izkušnje, razvijejo in utrjujejo naravne oblike gibanja, manipulirajo s športnimi rekviziti. Z 

vstopom v osnovno šolo pa gibalne dejavnosti postopno postajajo bolj usmerjene, strukturirane 

in zahtevnejše. S tega razloga ure športa postajajo zahtevnejše tudi za učenca s hemofilijo. 

Zaradi bolezenskih omejitev jim je odsvetovano sodelovanje v ekipnih in kontaktnih igrah ter 

dejavnostih, ki predstavljajo visoko tveganje poškodbe (npr. premet). Vendar to ne pomeni, da 

učenca »posedemo na klop«, temveč dejavnost individualiziramo in diferenciramo. Tako bo 

učenec kljub svoji bolezni deležen enakovredne obravnave in imel enake možnosti za razvoj.   

S študijo primera smo nakazali na pomembnost gibanja za otroka s hemofilijo, saj ta 

pozitivno vpliva na stanje bolezni in kakovost življenja. Strokovnim delavcem v vrtcu in 

osnovni šoli tako svetujemo, da bolezen sprejmejo z izzivom in manj s strahom, saj bodo le 

tako otroku pomagali pri njegovem razvoju.   
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8 PRILOGA  

 

4-MESEČNI INDIVIDUALNI  PROGRAM ZA SPODBUJANJE GROBE MOTORIKE 

Individualni program za spodbujanje grobe motorike smo izvajali 4-mesece, dvakrat 

tedensko. Dejavnosti smo izvajali v telovadnici vrtca in na prostem (zelenica, igrišče, igrala). 

Posamezna vadbena enota je trajala 30 minut.  

Pri oblikovanju dejavnosti smo si pomagali z naslednjo strokovno literaturo: 

- Videmšek, M., Drašler, A. in Pišot, R. (2003). Gibalna igra kot sredstvo za seznanjanje 

s tujim jezikom v zgodnjem otroškem obdobju. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za 

šport. 

- Videmšek, M., Stančevič, B. in Sušnik, N. (2006). En, dva, tri, igraj se tudi ti!: gibalne 

igrice za otroke in odrasle. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.  

- Videmšek, M., Stančevič, B. in Permanšek, M. (2014). Igrive športne urice. Ljubljana: 

Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

- Videmšek, M., Karpuljk, D., Videmšek, D., Breskvar, P. in Videmšek, T. (2018). Prvi 

koraki v svet športa. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

- Pistotnik, B., Pinter, S. in Dolenec, M. (2002). Gibalna abeceda. Ljubljana: Fakulteta 

za šport, Inštitut za šport. 

- Kosec, M. in Mramor, M. (1991). Športna vzgoja za predšolske otroke. Ljubljana: 

Državna založba Slovenij. 
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MESEC 1 TEDEN 1 DAN 1, 2 

VSEBINA Koordinacija gibanja – hoja in tek 

CILJ Krepitev mišic nog in trupa, krepitev nožnih sklepov, 

koordinacija gibanja; dinamično ravnotežje. 

Krepitev mišic nog in trupa; krepitev nožnih sklepov; koordinacija gibanja; 

dinamično ravnotežje. 

PRIPOMOČKI Glasbilo, vrv. Obroči. 

Pripravljalni del 

Ogrevanje 

Čira čara … 

Otrok teče po prostoru, ko zaploskamo, se ustavi in počaka na naše navodilo: 

»Čira čara, spremeni se v …«: 

polža, žabo, kačo, opico, medveda, … 

Ogrevanje  

 

»Vidim, vidim, …«  
Otrok teče po prostoru. Vaditelj ga ustavi z besedami: »Vidim, vidim, …!«: 

 »… žabo, ki skače v mlako.« 

 »… vrabčka, ki stopiclja po vrtu.« 

 »… kačo, ki se plazi po travi.«  

 »… metulja, ki leta po zraku.«  

 »… žogo, ki se kotali po tleh.« 

 

 

Gimnastične vaje 

 

 glavo premikamo gor-dol, levo-desno, 

 z rameni krožimo v eno smer, nato še v drug; 

 »plavamo« kravl, prsno; 

 zasuk telesa v boku v levo in nato v desno stran; 

 na mestu tečemo z drobnimi koraki »kot miška«; 

 na mestu korakamo z visoko dvignjenimi koleni kot »vojaki«; 

 stojimo skupaj, se sklonimo, z rokami na kolenih in »opazujemo 

mravlje« - vrnemo se v začetni položaj in ponovimo; 

 počepi. 

 

Gimnastične vaje 

 

 glavo premikamo gor-dol, levo-desno; 

 z rameni krožimo v eno smer, nato še v drugo; 

 »plavamo« kravl, prsno; 

 roke opremo v bok in »meljemo« - krožimo v boku; 

 na mestu tečemo z drobnimi koraki »kot miška«; 

 na mestu korakamo z visoko dvignjenimi koleni kot »vojaki«; 

 roke stegnemo nad glavo, naredimo predklon z dotikom tal in 

pogledamo skozi noge – vrnemo se v začetni položaj in ponovimo; 

 počepi 
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Glavni del 

Hoja na različne načine 

Otrok se prosto giblje po prostoru, posluša navodila vaditelja in jim sledi. 

Vaditelj lahko za spremljavo uporablja glasbilo (tamburin, ropotuljo): 

 »Slon je velik, zato dela dolge in težke korake.« 

 »Miška je majhna, dela drobne/kratke korake.« 

 »Veverica drobno in tiho stopica po prstkih« 

 »Ojoj, zamudili bomo avtobus, stopamo hitro, hitro.« 

 »Utrujeni smo, zato gremo zelo počasi.« 

 »Velikan je zelo velik, zato dela zelo velike korake.«(otrok hodi z 

dolgimi koraki in dvignjenimi rokami) 

 »Psst, prihaja lisica, ki se tiho plazi (otrok hodi z dolgimi koraki v 

predklonu).« 

 »Hodi, kot pingvin (lahko tudi po petah).« 

 »Hodi, kot goska (v počepu).« 

 »Dirjaj, kot konj.« 

 

Vaje z vrvmi 

 Na tla položimo vrv po kateri otrok hodi in teče: naprej, nazaj, peta-

prsti, dolgi-kratki koraki, hitro-počasi, bočno, … 

 Na tla vzporedno položimo dve vrvi, v razdalji 15 cm. Otrok na 

različne načine hodi in teče med njima, ne da bi stopil na njiju. 

 

 

Vaje z obroči 

1. Male obroče položimo v ravno strnjeno vrsto (lahko tudi v krog). Otrok 

hodi in teka okrog njih: 

 naprej in nazaj,  

 bočno s prisunskimi koraki, 

 naprej in nazaj tako, da z eno nogo stopa v obroč, z drugo pa zunaj 

njega, 

 hodi čez obroče razkoračeno, ne da se dotakne obroča. 

 

2. Male obroče položimo v vrsto tako, da je med njimi razdalja. Otrok 

izvaja podobne naloge kot pri prejšnji vaji (dodamo vijuganje med 

obroči), le da sedaj spreminjamo razdaljo med obroči: 

 enaka razdalja, 

 različne razdalje, 

 dva ali trije strjeni obroči v enakih razdaljah (npr. OO O OO). 

Sklepni del 

Otrok sproščeno leži na hrbtu. Za glavo stegne obe roki in se pretegne (prste 

na rokah vleče stran od glave, prste na noga pa potiska naprej). Potem se 

nalahno zakotali na eno stran, nato na drugu stran. Tako se prevali še nekajkrat 

na vsako stran. 

Otrok sproščeno leži na hrbtu, z zaprtimi očmi. Ko imenujemo nek del 

telesa, ga otrok rahlo premakne, npr.: prste na desni nogi, levo roko, desno 

ramo, palce na rokah, … 
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MESEC 1 TEDEN 2 DAN 3, 4 

VSEBINA Koordinacija gibanja – skoki, poskoki 

CILJ Koordinacija nog, rok in trup; krepitev mišic nog; 

sledenje navodilo; orientacija v prostoru. 

Koordinacija nog in rok; krepitev mišic nog; eksplozivna moč. 

PRIPOMOČKI Stožci, vrv, obroči. Barvni kartoni, kolebnica,  

Pripravljalni del 

Ogrevanje 

 

Ujemi kačo 
Po prostoru razporedimo nekaj obročev in stožcev. Vaditelj v rokah drži vrv 

in vijugajoče teče med pripomočki. Otrok teče za vaditeljem in skuša ujeti 

»kačo«. 

 

Ogrevanje 

 

Barve  

Uporabimo barvne kartone (bela, modra, rdeča, zelena, rumena), otrok se 

giblje po navodilih določene barve: 

 bela – tek, 

 modra – zajčji poskoki, 

 rdeča – hoja po prstih, 

 zelena – hopsanje, 

 rumena – hoja po petah. 

 

Gimnastične vaje z obročem 

 

 glavo premikamo gor-dol, levo-desno, 

 rameni krožimo v eno smer, nato še v drugo, 

 obroč predročimo in krožimo pred sabo – delamo velike kroge, 

 obroče je na tleh pred nami. Z drobnimi koraki tečemo čez obroč 

naprej in nazaj, ne da stopimo nanj, 

 stojimo skupaj, obroč dvignemo s stegnjenimi rokami nad glavo, 

pogledamo v »nebo« in hkrati stopimo na prste, nato se sklonimo v 

predklon (iztegnjena kolena), 

 sedimo, noge so skrčene, obroč je pred nami. Z rokami in nogami 

potujemo naprej v obroč in na drugo stran, 

 sedimo, noge so v obroču. S presedanjem  v stran obkrožimo obroč. 

 

 

 

 

Gimnastične vaje s kolebnico 

 

 glavo premikamo gor-dol, levo-desno, 

 rameni krožimo v eno smer, nato še v drugo, 

 kolebnico dvignemo nad glavo – trup odklanjamo v levo in desno 

stran, 

 kolebnico držimo pred sabo spodaj – krožimo v velikem loku v levo in 

nato v desno stran, 

 kolebnico dvignemo nad glavo – naredimo vodoravni predklon in nato 

globoki predklon, vrnemo se v začetni položaj, 

 kolebnico položimo na tla predse – z majhnimi koraki tečemo čez 

kolebnico naprej in nazaj. 
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Glavni del 

Skok v obroč 

 Na tla položimo obroč. Otrok skoči: 

 sonožno v obroč, se obrne in ven iz njega (ponovi 2-krat), 

 sonožno naprej v obroč in nazaj (vzvratno) iz njega (ponovi 2-krat), 

 sonožno v stran v obroč (v desno) in iz njega (v levo). Po dveh 

ponovitvah zamenja stran (v obroč-levo, iz obroča-desno). 

 

 Na tla v strnjeno vrsto položimo 5 manjših obročev. Otrok: 

 sonožno skače iz obroča v obroč, 

 skače tako, da ima eno nogo v obroču, drugo pa izven njega, 

 enonožno skače iz obroča v obroč  (ponovi še z drugo nogo). 

 

 Obroče položimo tako, da tvorimo mrežo 3x3. Otrok skače iz obroča 

(polja) v obroč po navodilih vaditelja. Na primer: 

 sonožno skoči dva polja naprej, 

 obrni se v desno in skoči eno polje naprej, 

 skoči dva polja v desno stran , 

 obrni se v levo in skoči eno polje naprej, 

 skoči eno polje nazaj (vzvratno), 

 skoči dva polja v stran (levo). 

Preskok kolebnice 

1. Na tla položimo kolebnico tako, da je iztegnjena. Otrok jo preskakuje na 

različne načine: 

 sonožni preskok vrvi (ponovi 3-krat), 

 sonožni preskok v stran (levo in desno) – bočno (3-krat), 

 izmenično sonožno preskakovanje levo in desno s pomikom naprej 

(otrok se postavi na konec vrvi, bočno preskakuje vrv in se premika 

naprej), 

 enonožni preskok vrvi v stran – bočno (preskakuje izmenično levo 

in desno, brez prekinitve, z vsako nogo naredi vsaj 4 preskoke). 

 

2. Na tla na enaki razdalji položimo nekaj kolebnic. Otrok jih v teku 

preskakuje. 

 

Čez in po črtah 

Na tla položimo 4 kolebnice v enakih razdaljah. Otrok jih preskakuje: 

 sonožno, 

 enonožno z levo, nato desno, 

 kot zajček (z rokami se opre čez kolebnico in jo preskoči z nogami),  

 kot žaba. 

Sklepni del 

Otresi se mravelj  
Po telesu nam leze polno mravelj, ki nas žgečkajo. Znebimo se jih lahko le z 

otresanjem. Najprej otresemo eno roko, potem drugo, nadaljujemo z nogami, 

glavo, trupom … dokler vse mravlje ne popadajo z nas. 

Sence 

Vaditelj in otrok stojita en za drugim. Prvi izjava različne gibe tako, da se 

premika po prostoru. Drugi hodi za njim in njegovo gibanje čim bolj natančno 

posnema, ne da mu pri tem stopi na nogo. Vlogi zamenjata. 
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MESEC 1 TEDEN 3 DAN 5, 6 

VSEBINA Kotaljenje, odbijanje 

CILJ 
Koordinacija gibanja; koordinacija oko-roka; 

ravnotežje; hitro odzivanje. 

Koordinacija oko-roka; Koordinacija nog in trupa; spretnost zadevanje; 

občutek za prostor. 

PRIPOMOČKI Balon, vrv, palica s podstavkom, kuhalnica. papirnata žogica, stožci, mehka žoga, teniška žogica, trakovi. 

Pripravljalni del 

Ogrevanje 

 

Živali sveta 
Po prostoru razporedimo 4 obroče, vanje pa položimo slike živali, tako da jih 

obrnemo proti tlom. Otrok z balonom potuje (teče) med obroči in ga odbija. 

Ko zasliši zvok piščalke, se ustavi in obrne sliko živali v najbližjem obroču. 

Poimenuje žival in oponaša njeno gibanje skupaj z balonom. Pri tem vaditelj 

pomaga z navodili. Otrok nadaljuje dokler ne odkrije vseh živali. Primer 

(izberemo 4 živali): 

 štorklja: stoji na eni nogi, balon drži za hrbtom; 

 pingvin: hoja po petah, balon je ob telesu; 

 žirafa: hoja po prstih, balon je visoko nad glavo; 

 noj: predklon, roke z balonom visijo pred nogami; 

 zajec: sonožni poskoki z balonom med nogami; 

 kača: plazenje po tleh, balonom kotalimo z glavo; 

 rak: balon nosimo na hrbtu. 

 

Ogrevanje  

 

Številski ukazi 

Otrok sledi prej zastavljenim ukazom, ki jih označimo s števili do 5: 

 »Ena!« - teči. 

 »Dva!« - počepni. 

 »Tri!« - sedi. 

 »Štiri!« - skoči. 

 »Pet!« - prosto gibanje.  

Gimnastične vaje z balonom 

 

 Roke odročimo in balon izmenjujemo nad glavo; 

 eno roko odročimo  v višino ramen in krožimo. Ponovimo še drugo 

roko; 

 stojimo skupaj, balon položimo v bok in ga okrog telesa peljemo od 

pasu do gležnjev in nazaj; 

 stojimo razkoračeno, balon položimo k nogi in ga kotalimo med 

nogama, kot bi risali osmico; 

Gimnastične vaje z manjšo papirnato žogo 

 

 Stojimo skupaj, žogo držimo na prsih – hkrati stopimo na prste in 

dvignemo žogo nad glavo; 

 stojimo skupaj, žogo primemo v levo roko in bočno krožimo. 

Zamenjamo roko; 

 stojimo skupaj, žogo položimo v bok in jo peljemo okrog telesa od 

pasu do gležnjev in nazaj; 

 klečimo na vseh štirih, žoga je pred nami na tleh – z levo roko 

poberemo žogo, dvignemo predse in spustimo. Zamenjamo rok; 
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 sedemo z iztegnjenimi nogami in balon položimo na gležnje. Za 

hrbtom se opremo na roke, dvignemo noge, da se balon skotali v 

naročje; 

 balon stisnemo s koleni in naredimo počep. 

 

 žoga je pred nogami na tleh – sonožno skakljamo okoli žoge v eno in 

nato drugo smer. 

Glavni del 

ODBIJANJE BALONA 

 

1. VAJE Z BALONOM 

Otrok se z njim prosto igra tako, da ga odbija na različne načine in ga pri 

tem poskuša čim dlje obdržati v zraku. Otrok odbija balon: 

 z eno roko, 

 z dvema rokama, 

 s prstom, 

 s hrbtno stranjo dlani, 

 z nogo, 

 s kolenom, 

 z glavo … 

 

Balon si nato podajamo v paru (otrok in vaditelj) in med odboji izvajamo 

različne naloge: ploskanje rok, tlesk z nogami, obrat za 180°, počep ipd.  

 

2. SEDEČA ODBOJKA:  

Z vrvjo označimo manjše igralno polje. Čez sredino napeljemo elastiko tako, 

da je vsaj 1 meter dvignjena od tal. Otrok in vaditelj se usedeta vsak na eno 

stran polja. Balon odbijata z ene na drugo stran ne da pade na tla. Štejeta 

odboje. 

KOTALJENJE – vaje z mehko žogo 

 

1. SLALOM MED STOŽCI 

V vrsto v enaki razdalji postavimo stožce. Otrok se postavi na začetek vrste 

in s pomočjo rok mehko žogo (teniška žogica) kotali na drugo stran tako, da 

med stožci pelje »slalom«. Enako ponovi z nogo.  

 

 

2. »ZAKOTALI ME« 

Na neko točko v prostoru postavimo večjo žogo. S trakovi označimo 

razdalje od žoge: 1 meter, 2 metra, 3 metre in 4 metre. Otrok se postavi na 

najkrajšo razdaljo in poskuša s kotaljenjem mehke žoge (teniške žogice) 

zadeti večjo. Če je uspešen se pomakne na naslednjo razdaljo. Ko otrok 

uspešno opravi z vsemi razdaljami, žogo zamenjamo s stožcem/kegljem. 

 

 

 

 

Sklepni del 

PING-PONG 

Otrok in vaditelj si v paru z loparjem ali kuhalnico podajta balon, pri čemer 

poskušata balon čim dlje obdržati v zraku. 

Pospravljanje rekvizitov in prostora. 
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MESEC 1 TEDEN 4 DAN 7, 8 

VSEBINA Metanje, zadevanje 

CILJ 
Koordinacija gibanja celega telesa; koordinacija oko-

roka; občutek za prostor. 

Koordinacija gibanja; krepitev mišic nog; dinamično ravnotežje;  hitrost; 

občutek za prostor. 

PRIPOMOČKI 
Balon, blazina, papirnate žogice, papirnata tarča, klop, 

ruta. 

Milni  mehurčki, obroči, papirnata žogica, žoge (mehka, odbojkarska, 

teniška), vrv, škatla, riževe vrečke, stožci, hokejska palica. 

Pripravljalni del  

Ogrevanje: 

 

Počitek, priprava, akcija 
Otrok se giblje po prostoru in sledi ukazu: 

 »počitek«: uleže se na blazino in položi balon pod glavo; 

 »priprava«: usede se na klop, v roke prime balon in oponaša krmilo; 

 »akcija«: z balonom se prosto giblje po prostoru in se z njim igra 

(odbija, brca, kotali, piha, posnema živali ali opravila…). 

 

Ogrevanje 

 

Mehurčki 
Po prostoru postavimo nekaj obročev. Voditelj piha milne mehurčke, katere 

mora otrok počiti ne da bi stopil v obroč.  

 

 

Gimnastične vaje z balonom 

 

 Roke odročimo in balon izmenjujemo nad glavo; 

 eno roko odročimo v višino ramen in krožimo. Ponovimo še drugo 

roko; 

 balon položimo v bok in ga okrog telesa peljemo od pasu do gležnjev 

in nazaj; 

 stojimo razkoračeno, balon položimo k nogi in ga kotalimo med 

nogama, kot bi risali osmico; 

 sedemo z iztegnjenimi nogami in balon položimo na gležnje. Za 

hrbtom se opremo na roke, dvignemo noge, da se balon skotali v 

naročje; 

 balon stisnemo s koleni in naredimo počep. 

 

 

Gimnastične vaje s papirnato žogo 

 

 Žogo držimo na prsih – hkrati stopimo na prste in dvignemo žogo nad 

glavo; 

 stojimo skupaj, žogo primemo v levo roko in bočno krožimo. 

Zamenjamo roko; 

 žogo položimo v bok in jo peljemo okrog telesa od pasu do gležnjev in 

nazaj; 

 Stojimo skupaj, se spustimo v globok predklon, žogo položimo na tla, 

se dvignemo in odročimo, globok predklon, poberemo žogo in se 

dvignemo.; 

 klečimo na vseh štirih, žoga je pred nami na tleh – z levo roko 

poberemo žogo, dvignemo predse in spustimo. Zamenjamo roki. 

 žoga je pred nogami na tleh – sonožno skakljamo okoli žoge v eno in 

nato drugo smer. 
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Glavni del 

METANJE 

 

1. ZADENI BALON: 

V razdalji 2 metrov označimo štartni in ciljni položaj. Na štart postavimo 

srednje velik balon in nekaj manjših žog iz papirja. Otrok s papirnatimi 

žogicami cilja v balon ter ga na ta način pripeljati do ciljne črte. 

 

2. TARČA 

Na steno nalepimo papirnati tarči premera 40 cm in 30 cm. Otrok na razdalji 

2 metrov meče v večjo tarčo, najprej s papirnato žogo in nato s teniško. 

Spodbujamo pravilno pripravo in izvedbo meta. Ko je uspešen z obema 

žogama, vajo ponovi še na manjši tarči.  

Poskusimo tudi na razdalji 3 metrov. 

 

VADBA PO POSTAJAH 

 

1. Čez vrv 

Na tla postavimo vrv – otrok: 

 hodi po vrvi naprej, 

 sonožno, bočno preskakuje vrv s premikom naprej.  

 

2. Vodenje žoge  

 na začetek postavimo 3 različne žoge (odbojkarsko, mehko, teniško). 

Otrok vsako žogo vodi s hokejsko palico med stožci. 

 

3. Met riževe vrečke: 

 v razdalji 2 metra od večje škatle, položimo 3 riževe vrečke. Otrok 

poskuša vreči vse 3 vrečke v škatlo. 

 

4. Prenos žogic: 

 v obliki trikotnika razmaknjeno položimo tri manjše obroče – 

zelenega, rdečega, rumenega. V rumenega položimo 3 rdeče in 3 

zelene manjše penaste žogice. Otrok čim hitreje razvrsti žogice v 

prazna obroča.  

Sklepni del 

LOVLJENJE ŽOGE Z RUTO 

 

Otrok in vaditelj držita razprto ruto, vsak za dva vogla. Na ruti leži žoga. S 

pomikanjem rok gor-dol, mečeta in lovita žogo v ruto, da ne pade na tla. 

Pospravljanje prostora in rekvizitov. 
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MESEC 2 TEDEN 1 DAN 9, 10 

VSEBINA Koordinacija, ravnotežje 

CILJ 

Dinamično in statično ravnotežje; natančnost; 

koordinacije gibanja celega telesa; hitro odzivanje; 

občutek za višino. 

Koordinacija gibanja; krepitev mišic nog; dinamično ravnotežje. 

PRIPOMOČKI 
Švedska klop, blazine, vrečke z rižem, žoga, skokica. Skrinja, švedska klop, blazina, vrv, hodulje, ravnotežni kamni, obroč, 

skokica, vrečka  z rižem. 

Pripravljalni del 

Ogrevanje 

 

Voda 

Otrok se giblje po prostoru (teče, poskakuje, hodi), ko zakličemo »voda«, 

otrok poišče najbližjo dvignjeno površino in spleza nanjo. 

 

Ogrevanje  

 

Avion-potres-poplava 

 Otrok teče po prostoru in ob našem ukazu opravi dogovorjeno nalogo. 

Uporabljamo naslednje ukaze:  

 »avion« - se uleže na tla,  

 »poplava« - spleza na najbližje dvignjeno površino, 

 »potres« - steče k steni. 

 

 

Gimnastične vaje  

 

 Glavo premikamo gor-dol, levo-desno; 

 bočno krožimo z roko naprej in nazaj. Ponovimo z drugo roko; 

 krožimo z boki; 

 »možiček kopitljaček« - skočimo v razkorak in hkrati z rokami 

plosknemo nad glavo; 

 z drobnimi koraki tečemo na mestu; 

 s stegnjenimi rokami nad glavo pogledamo v »nebo«, nato se sklonimo 

v predklon (iztegnjena kolena); 

 Sedimo, noge so razkoračeno – izmenično se sklanjam k eni in nato k 

drugi nogi. 

 

Gimnastične vaje  

 

 Hoja s kroženjem rok (z eno, z drugo in nato še z obema); 

 hoja po prstih z vzročenimi rokami; 

 hoja po peta, roke so prekrižane na hrbtu; 

 hoja čepe; 

 hoja z izpadnimi koraki, roke so v boku; 

 v teku oponašamo vrabčke (kratki zamahi) in orle (dolgi zamahi); 

 poskoki na eni nogi – enako še z drugo nogo; 
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Glavni del 

PO KLOPI 

 

Pripravimo švedsko klop, na vsako stran zaradi varnosti položimo blazine. 

Vsako vajo otrok izvede 2-krat in jo zaključi s sestopom s klopi. Vaje: 

 hoja naprej, nazaj in v stran. Na koncu klopi se ustavi in stopi na tla; 

 hoja z dvigovanjem kolen; 

 hoja čepe – hrbet je čim bolj raven in roke odročene; 

 hoja z riževo vrečko na glavi;  

 hoja čez zapreke. Na klop po dolžini položimo do tri enake 

predmete (vrečko z rižem, žogo, palico …), otrok jih prestopa, ne da 

se jih dotakne; 

 prenašanje predmeta – otrok z začetka klopi prenese predmet na 

konec, počepne in ga odloži na tla. Po klopi se vrne na začetek in 

ponovi še enkrat. 

 

POLIGON 

 

V telovadnici postavimo poligon z različnimi dejavnostmi za spodbujanje 

ravnotežja. Vaditelj je ves čas ob otroku, še posebej na točki 4 in 6. Otrok gre 

2-krat čez poligon. 

1. Hoja po vijugasti vrvi. 

2. Bočno premikanje po obroču na tleh. 

3. Skakanje s skokico. 

4. Hoja s hoduljami. 

5. Preskakovanje iz obroča v obroč po eni nogi. 

Sklepni del 

Otrok s skokico prosto skače po prostoru.  Pospravljanje rekvizitov in prostora. 
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MESEC 2 TEDEN 2 DAN: 11, 12 

VSEBINA Ravnotežje, vožnja s poganjačem 

CILJ 
Dinamično in statično ravnotežje; koordinacija gibanja; 

moč mišic nog; hitro odzivanje.  

Dinamično in statično ravnotežje; občutek za vožnjo s poganjačem; 

odzivanje.  

PRIPOMOČKI 
Obroči, barvni kartoni, riževe vrečke, klop, ravnotežna 

deska, rutka. 

Poganjač, čelada, stožci. 

Pripravljalni del 

Ogrevanje 

 

Dan-noč 

Po prostoru razporedimo moder, zelen in rdeč obroč. Ko vaditelj dvigne 

rumen karton, ki pomeni »dan«, se otrok giblje po prostoru, tako kot mi 

določimo (hopsaj, hodi po prstih, po vseh štirih, …). Če vaditelj dvigne 

moder, zelen ali rdeč karton – »noč«, takrat otrok steče do obroča iste barve 

ter se vanj počepne. Igro popestrimo tako, da ima otrok ves čas na glavi npr. 

jogurtov lonček, riževo vrečko.  

 

Ogrevanje  

  

 Kip 

 Otrok teče po zelenici. Na vaditeljev znak se ustavi in oblikuje poljuben kip 

v stoji na eni nogi.  

 

Gimnastične vaje z riževo vrečko 

 

 Turški sed, roke odročimo – izmenjava vrečke iz ene v drugo roko 

nad glavo; 

 Turški sed, roke odročimo, vrečko položimo na glavo – zibanje na 

eno in drugo stran, ne da vrečka pade z glave; 

 Sed z iztegnjenimi nogami, vrečko držimo z obema rokama – roke 

vzročeno, priklon naprej do gležnjev, začetni položaj; 

 Stoja, roke predročimo, vrečka je na glavi – poklek z eno, nato z 

drugi nogo in v obratni smeri v začetni položaj. 

 

 

 

 

 

 

Gimnastične vaje  

 

 Stoja na eni nogi, drugo nogo dvignemo in skrčimo – zadržimo. Enako 

z drugo nogo; 

 stoja na eni nogi, z drugo mahamo naprej – nazaj, ne da se dotaknemo 

tal; 

 stoja na eni nogi, roke odročimo in premikamo gor – dol; 

 roke odročimo, zelo počasna hoja z dviganjem kolen. 
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Glavni del 

POLIGON 

 

 Hoja po klopi tako, da z eno nogo »zajema vodo« in seskok na blazino.  

 Sonožno preskakovanje iz obroča v obroč.  

 Gibanje na ravnotežni deski (zibanje levo-desno, počep, ohranjanje 

ravnega položaja) ne, da pri tem stopi iz deske. 

 S prsti na nogi dvigne rutko.  

VOŽNJA S POGANJALCEM 

 

Pri vožnji s poganjač poskrbimo za ustrezno varnost (čelada, ščitniki). 

Vaditelj je ves čas ob otroku.  

 Prosta vožnja po igrišču – otrok se požene, dvigne noge in se pelje; 

 zaustavljanje – na tla s kredo zarišemo večji kvadrat, v katerem se 

otrok zaustavi. Na koncu narišemo samo črto (»zid«), pred katero se 

mora zaustaviti; 

 vožnja po črti – narišemo črto po kateri se pelje otrok. Stopnjujemo iz 

ravne v vijugasto.; 

 vožnja skozi »hodnik« (dve vzporedni črti);  

 vožnja po narisani osmici; 

 vožnja med stožci. 

Sklepni del 

Pospravljanje pripomočkov Pospravljanje pripomočkov. 
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MESEC 2 TEDEN 3 DAN 13, 14 

VSEBINA 
Ravnotežje, vožnja s skirojem  

*izvajamo na prostem. 

CILJ 
Dinamičnega in statičnega ravnotežja, koordinacija 

gibanja telesa; moč mišic nog; štetje; tehnika guganja. 

Dinamični in statično ravnotežje; koordinacija gibanja; moč; hitrost gibanja; 

prednostna noga; občutek za vožnjo s skirojem; tehnika guganja. 

PRIPOMOČKI 

Stožci, vadbeni kartoni, kreda, gugalnica, vrv, 

kolebnica, ravnotežni kamni, riževa vrečka, žoga, 

gugalnica. 

Dve škatli, papirnate žogice, rutke, obroč, skiro, čelada, gugalnica. 

Pripravljalni del  

Ogrevanje  

 

Odkrij vajo 

Stožce (8) razporedimo po zelenici. Pod njimi pa se skrivajo vadbeni kartoni, 

na katerih so prikazane gimnastične vaje. Otrok na naš znak steče (sonožni 

poskoki, žabji poskoki, hoja po prstih, hopsanje, po vseh štirih ipd.) do stožca 

in izvede vajo na kartončku. Vajo ponovi tolikokrat kolikor je narisanih pik 

(do 8). Z igro nadaljuje dokler ne odkrije vseh vaj. Spreminjamo gibanje od 

enega do drugega stožca.  

 

Ogrevanje  

  

 Reševanje zaklada 
Na zelenico postavimo škatlo (potapljajočo ladjo), v kateri se skriva zaklad 

(poljubno število enakih ali različnih predmetov: rutke, žogice ipd.). Nekoliko 

stran od »ladje« postavimo drugo škatlo (rešilni čoln). Otrok se postavi k 

čolnu in na naš znak steče k ladji, vzame en zaklad ter ga odnese v čoln. Ko 

je zaklad na varnem, otrok škatlo povleče (na škatlo pripnemo vrv) na kopno, 

ki ga označimo s obročem. 

Gimnastične vaje: 

 

 kroženje z rokami v višini ramen, v obe smeri; 

 »možiček kopitljaček«; 

 počepi; 

 predklon leva roka-desna noga, dvig, predklon desna roka-leva 

noga; 

 stoja skupaj, roke vzročimo in prepletemo prste, raztegnemo celo 

telo – dvig na prste in pogled v dlani, zadržimo nekaj sekund; 

 stoja na eni nogi, z drugo mahamo naprej-nazaj, ne da se dotaknemo 

tal; 

 krožimo z boki. 

 

Gimnastične vaje z dvema rutkama 

 

 stoja razkoračeno, roke odročimo – počep, roke prekrižamo spredaj, 

dvignemo, vzročimo in prekrižamo roke zgoraj; vezano 

nadaljujemo z gibanjem; 

 stoja razkoračeno, desno roko vzročimo, leva je spuščena – 

istočasno kroženje z obema rokama; 

 »možiček kopitljaček«; 

 stoja razkoračeno, desno vzročimo in trup odklonimo v levo. Enako 

ponovimo na drugo stran; 

 stoja skupaj, rahel počep, roke zaročimo – zamah naprej in skok. 
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Glavni del 

PO POSTAJAH 

Po okolici vrtca (zelenica, igrala, trda podlaga) postavimo postaje. Vaditelj in 

otrok se premikata od ene do druge ter izvajata vaje. Vaditelj oceni kako dolgo 

se zadržita na eni postaji ter ves čas skrbi za varnost otroka. 

1. Hoja po vrvi: 

 hoja po različno debelih vrveh. Na zelenico vzporedno postavimo 

vrv in kolebnico (ravno, vijugasto). Otrok hodi najprej po kolebnici 

in nato po vrvi. Hojo popestrimo z: riževo vrečko na glavi, 

nošenjem žoge ali palice ipd. 

 

2. Ravnotežni kamni: 

 kamne v manjših razdaljah poljubno razporedimo po zelenici. 

Otrok preizkuša različne načine gibanja: hoja (npr. po prstih), 

preskakovanje, stoja na eni nogi, nošenje predmeta. 

 

3. Ristanc. 

  

4. Guganje. 

 

 

SKIRO s tremi kolesi 

 

Vaditelj poskrbi za brezhibnost skiroja. Pri vožnji s skirojem je obvezna 

uporaba čelade ter prisotnost vaditelja ob otroku.  

*V našem primeru otrok nima praktičnih izkušanj s skirojem, zato je vadba 

namenjana privajanju in spoznavanju pripomočka – skiroja. 

 

 Testiranje prednostne noge. 

 Tehnika poganjanja (najprej preizkusiva na ravnotežnem kamnu – z 

eno nogo stoji na kamnu, z drugo zamahuje). 

 Ohranjanje stabilnosti (stoja na skiroju z obema nogama in eno nogo). 

 Vožnja naprej brez zavijanja. 

 

 

GUGANJE 

 

Guganje na gugalnici (utrjevanje tehnike). 

Sklepni del 

Pospravljanje pripomočkov. Pospravljanje pripomočkov. 
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MESEC 2 TEDEN 4 DAN 15, 16 

VSEBINA Ravnotežje; vožnja s kolesom s pomožnima kolesoma  

*izvajamo na prostem. 

CILJ 
Koordinacija gibanja; dinamično ravnotežje; moč mišic 

nog; spretna vožnja s kolesom. 

Koordinacija gibanja; dinamično ravnotežje; moč mišic nog; spretna vožnja s 

kolesom. 

PRIPOMOČKI 
Kolo s pomožnimi kolesci, čelada, stožci, kreda, riževa 

vrečka. 

Kolo s pomožnimi kolesci, čelada, stožci, kreda, stop znak. 

Pripravljalni del 

Ogrevanje  

 

Zunaj na zelenici izvajamo različne gibalne naloge. Otrok sledi navodilom: 

 Tek okrog drevesa in nazaj. 

 Hopsanje so drevesa in z izpadnim korakom nazaj. 

 Čepe do drevesa in z zajčjimi poskoki nazaj. 

 Tek po pobočju navzgor in hoja nazaj. 

 Po vseh štirih po pobočju navzgor in vzvratno nazaj. 

 

Ogrevanje  

  

 Kroženje z glavo, glave levo-desno; 

 odklon v levo z desno roko in obratno; 

 bočno kroženje z rokami – »plavanje« kravl in hrbtno; 

 stoja razkoračeno – »nametanje zemlje«; 

 stoja razkoračeno, roke odročimo – zasuk z roko k nasprotno nogi; 

 tek na mestu, visoko dviganje kolen; 

 z eno nogo stopimo naprej, roke predročimo, dlani stisnemo v pest –  

kot »boksar« z rokami izmenično suvamo naprej; 

 stoja skupaj, roke vzročimo in potiskamo navzgor, stopimo na prste in 

pogledamo v dlani. 

 

Glavni del 

VOŽNJA S KOLESOM S POMOŽNIMI KOLESCI 

Otrok v vrtec pripelje lastno kolo in čelado. Pri vožnji uporablja pomožna 

kolesca. 

 

1. Zaustavljanje: 

 v kvadratu (narišemo s kredo), 

 pred črto (»zid«). 

 

 

2. Vožnja po črti:  

VOŽNJA S KOLESOM S POMOŽNIMI KOLESCI - poligon 

Otrok v vrtec pripelje lastno kolo in čelado. Pri vožnji uporablja pomožna 

kolesca. 

 

Štart  po vijugasti črti  stop znak (zaustavljanje)  zavoj v levo  skozi 

»hodnik«  stop znak  zavoj desno  med stožci   čez »krožno 

križišče«  med stožci  zavoj levo  skozi »hodnik«  zavoj desno  

po vijugasti črti  cilj in zaustavitev v zarisanem prostoru. 
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 ravna, vijugasta;  

 večja osmica. 

 

3. Vožnja v krogu in med stožci. 

 

4. Vožnja z riževo vrečko na glavi:  

 otrok se prosto pelje po igrišču z riževo vrečko na glavi. Med 

vožnjo je pozoren, da vrečka ne pade na tla. Prosto vožnjo 

nadgradimo z vijuganjem med stožci, vožnjo po osmici ipd. 

Sklepni del 

Pospravljanje pripomočkov Pospravljanje pripomočkov. 
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MESEC 3 TEDEN 1 DAN 17, 18 

VSEBINA Koordinacija, moč (plazenje, lazenje, valjanje) 

CILJ 
Koordinacija gibanja celega telesa; krepitev ramenskega 

obroča; razvijanje moči rok in trupa;  

Koordinacija gibanja celega telesa; ravnotežje; krepitev ramenskega obroča; 

razvijanje mišic rok in nog. 

PRIPOMOČKI Švedska klop, letvenik, skrinja, obroči. Švedska klop, skrinja, klop, letvenik, blazina, vrv. 

Pripravljalni del 

Ogrevanje 

 

Nagajivci 
Vodja podaja navodila za gibanje, ker pa je otrok »nagajiv«, ga ne uboga in 

izvaja gibanja, ki so nasprotna navodilom. Primer: 

 »teci« - otrok se ustavi,  

 »plazi se kot kača« - otrok se kotali, 

 »skoči kot žaba« - otrok hodi v počepu, 

 »hodi kot kuža« - otrok skače kot opica, … 

 

Ogrevanje  

  

Avion-potres-poplava 

 Otrok teče po prostoru in ob našem ukazu opravi dogovorjeno nalogo. 

Uporabljamo naslednje ukaze:  

 »avion« - se uleže na tla,  

 »poplava« - spleza na najbližje dvignjeno površino, 

 »potres« - steče k steni. 

 

Gimnastične vaje  

 

 Kroženje z glavo, zasuk levo-desno; 

 roke odročimo – kroženje v višini ramen; 

 »plavanje« - bočno kroženje naprej in nazaj; 

 tek na mestu, visoko dviganje kolen 

 sed z iztegnjenimi nogami – predklon naprej; 

 leže na hrbtu – vožnja kolesa naprej in nazaj; 

 leže na hrbtu, s pokrčenimi nogami – dvig trupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnastične vaje 

 

 Kroženje z glavo, zasuk levo-desno; 

 roke odročimo – kroženje v višini ramen; 

 »plavanje« - bočno kroženje naprej in nazaj; 

 tek na mestu, visoko dviganje kolen 

 sed z iztegnjenimi nogami – predklon naprej; 

 leže na hrbtu – vožnja kolesa naprej in nazaj; 

 leže na hrbtu, s pokrčenimi nogami – dvig trupa. 
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Glavni del 

PLAZENJE NA RAZLIČNE NAČINE 

 

1. Plazenje: 

 po trebuhu (vojak, kača, gosenica), 

 leže na hrbtu. Pomaga si z rokami in nogami; 

 leže bočno. 

2. Plazenje: 

 po klopi, 

 po strmini (klop naslonjena na letvenik). 

 

3. Plazenje čez ovire (klanec, »skrinja«): 

 leže na hrbtu, 

 leže na trebuhu. 

 

4. Plazenje pod ovirami: 

 pod gredjo ali klopjo, 

 skozi obroč. 

 

*naloge popestrimo s katerim od pripomočkov: žoga, riževa vrečka. 

 

LAZENJE, VALJANJE  

 

1. Lazenje:  

 čez ovire (švedsko klop, »skrinjo«: ležno spredaj in ležno zadaj, 

 po strmini (klop naslonjena na letvenik, poševna lestev). 

 

2. Hoja po štirih: naprej, nazaj, v stran, počasi, hitro 

 oponašanje živali: (pes, mačka, konj – hoja po štirih, kamela – roka in 

noga na isti strani se premakneta hkrati, rak – po štirih nazaj, medved 

– enako kot kamela, le po celih stopalih, opica – roke so raznoročno, 

noge pa sonožno). 

 

3. Valjanje: 

 s pomočjo rok; 

 brez pomoči rok – roke so v vzročenju; 

 z žogo – v rokah, v vzročenju, drži žogo; 

 pod oviro – kotaljenje pod napeto vrvico. 

Sklepni del 

 Pospravljanje pripomočkov. 
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MESEC 3 TEDEN 2 DAN 19, 20 

VSEBINA Koordinacija, moč (plazenje, lazenje in plezanje) 

CILJ 
Koordinacija gibanja rok in nog; krepitev ramenskega 

obroča; moč rok; samozavest. 

Koordinacija gibanja rok in nog; krepitev ramenskega obroča; moč mišic 

rok in nog; gibljivost; hitrost; samozavest. 

PRIPOMOČKI Različna zunanja igrala. Rutke, obroči, blazine (tanke, debele, trikotna), letvenik, A-lestev, tunel.  

Pripravljalni del 

Ogrevanje 

 

Hoja in tek:  

 1 minuta teka, 

 hoja po petah, 

 tek, 

 hoja po prstih, 

 »hopsanje«, 

 tek, 

 hoja z dolgimi koraki. 

 

Ogrevanje  

 

Hoja in tek:  

 1 minuta teka, 

 hoja po vseh štirih, 

 tek, 

 hoja po prstih, 

 »hopsanje«, 

 tek, 

 hoja v počepu. 

 

Gimnastične vaje – ob drevesu 

 

 Ujamemo vejo – izmenično z levo in desno roko. 

 Ujamemo vejo – z obema rokama hkrati. 

 Pobožamo travo – s hrbtom se naslonimo na drevo in odklonimo v 

levo in desno stran. 

 Srbeč hrbet – s hrbtom se naslonimo na drevo, roke so nad glavo, 

delamo globoke počepe. 

 Žaganje – z bokom se obrnemo proti drevesu in se z notranjo roko 

naslonimo na drevo, z zunanjo nogo zamahujemo naprej in nazaj. 

 Sklece – z rokami se naslonimo na drevo ter stegujemo in krčimo 

roke. 

 

Gimnastične vaje – ob letveniku 

 

 Ujamemo vejo – izmenično z levo in desno roko. 

 Ujamemo vejo – z obema rokama hkrati. 

 Pobožamo travo – s hrbtom se naslonimo na drevo in odklonimo v 

levo in desno stran. 

 Srbeč hrbet – s hrbtom se naslonimo na drevo, roke so nad glavo, 

delamo globoke počepe. 

 Žaganje – z bokom se obrnemo proti drevesu in se z notranjo roko 

naslonimo na drevo, z zunanjo nogo zamahujemo naprej in nazaj. 

 Sklece – z rokami se naslonimo na drevo ter stegujemo in krčimo 

roke. 
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Glavni del 

PLEZANJE 

 

Otrok na zunanjih igralih (vlakec, A-igralo, klanec, lestev na tobogan, ...) 

raziskuje in razvija: 

 plezanja na različnih podlagah – gor in dol (spust) 

 ustrezen prijem in koordinacijo roka-noga 

 občutek lastne moči 

 

POLIGON 

 

Na začetek poligona postavimo »zaklad« (3 rutke), katere mora otrok eno po 

eno prenesti na »ladjo« (obroč), ki ga čaka na koncu 6. postaje (blazina). 

1. Valjanje po blazini. 

2. Sonožni poskoki iz obroča v obroč (4 manjši obroči). 

3. Plezanje čez A-lestev. 

4. Plazenje čez tunel. 

5. Plezanje gor-dol po letveniku. 

6. Plezanje po blazinah  (debela  trikotna  debela). 

7. »Plavanje« žabice do štarta.  

 

Vaditelj je pri plezanju ves čas ob otroku. Pod letvenik obvezno postavimo 

blazino. 

 

Sklepni del 

Lovljenje milnih mehurčkov. Pospravljanje pripomočkov. 
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MESEC 3 TEDEN 3 DAN 21, 22 

VSEBINA Koordinacija, moč  

CILJ 
Koordinacija gibanja; moč rok in nog; odriv z mesta; 

krepitev ramenskega obroča; ravnotežje. 

Koordinacija gibanja; moč; ravnotežje; krepitev stopalnega loka;  

PRIPOMOČKI 
Barvni kartoni, žoga, plastični lončki, voziček, vrv, 

letvenik. 

Vrv, obroči, riževa vrečka, kocke, krpa, stožci. 

Pripravljalni del 

Ogrevanje 

 

Barve 

Uporabimo barvne kartone (bela, modra, rdeča, zelena, rumena), otrok se 

giblje po navodilih določene barve: 

 bela – tek, 

 modra – zajčji poskoki, 

 rdeča – hoja po vseh štirih (medved) 

 zelena – lazenje (vožnja čolna). 

 rumena – plazenje (vojak).  

 

Ogrevanje  

 

Številski ukazi 

Otrok sledi prej zastavljenim ukazom, ki jih označimo s števili do 5: 

 »Ena!« - teči. 

 »Dva!« - hoja po štirih. 

 »Tri!« - sedi. 

 »Štiri!« - plazi se. 

 »Pet!« - prosto gibanje 

Gimnastične vaje  

 

 kroženje z rokami v višini ramen, v obe smeri; 

 »možiček kopitljaček«; 

 počepi; 

 predklon leva roka-desna noga, dvig, predklon desna roka-leva 

noga; 

 stoja skupaj, roke vzročimo in prepletemo prste, raztegnemo celo 

telo – dvig na prste in pogled v dlani, zadržimo nekaj sekund; 

 stoja na eni nogi, z drugo mahamo naprej-nazaj, ne da se dotaknemo 

tal; 

 krožimo z boki. 

Gimnastične vaje  

 

 Glavo premikamo gor-dol, levo-desno; 

 bočno krožimo z roko naprej in nazaj. Ponovimo z drugo roko; 

 krožimo z boki; 

 »možiček kopitljaček« - skočimo v razkorak in hkrati z rokami 

plosknemo nad glavo; 

 z drobnimi koraki tečemo na mestu; 

 s stegnjenimi rokami nad glavo pogledamo v »nebo«, nato se sklonimo 

v predklon (iztegnjena kolena); 

 Sedimo, noge so razkoračeno – izmenično se sklanjam k eni in nato k 

drugi nogi. 
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Glavni del 

VADBA PO POSTAJAH 

 

1. Plazenje 

Na tleh označimo začetek in cilj v razdalji vsaj 5 metrov. Otrok skuša z 

različnimi načini plazenja, pripeljati žogo od začetka do konca: 

 leže na trebuhu - žogo potiska naprej z glavo, žogo nosi na hrbtu, 

 leže na hrbtu – žogo nosi na prsih. 

 

2. Preskakovanje plastičnih lončkov 

Otrok iz lončkov sam sestavi »krtino« in jo preskoči. Vsakokrat si otrok 

postavlja različne krtine (po višini in širini). 

 

3. »Potovanje« z vozičkom 

Otrok se na vozičku: 

 poganjanja z rokami – leže na trebuhu, v turškem sedu, kleče, 

 premika z vlečenjem za vrv (vrv privežemo na letvenik). 

  

 

VADBA PO POSTAJAH 

 

1. Čez potok 

Z vrvjo ustvarimo vijugajoči potok. Na vsaki strani raztreseno (daljše in krajše 

razdalje) ležijo »kamni« (obroči). Otrok skače s »kamna na kamen«, pri tem 

pa mora  domov varno prenesti »vedro z vodo« (riževo vrečko na glavi).   

 

2. Zlaganje kock 

Otrok sede na tla in sezuje čevlje. Na tla položimo kocke (kocke sestavljanke, 

lesene kocke ipd.). Otrok samo s stopali premika kocke, tako da jih postavlja 

v vrsto, gradi stolp ipd. 

 

3. Krpa 

Otrok stoji na krpi, z rokami se opre v tla. Z rokami se potegne naprej tako, 

da so noge ves čas na krpi. Vajo popestrimo z ovirami (stožci, keglji, lončki 

ipd.), katerim se mora izogniti. 

Sklepni del 

Lovljenje in pokanje milnih mehurčkov. Pospravljanje pripomočkov. 
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MESEC 3 TEDEN 4 DAN 23, 24 

VSEBINA Moč 

CILJ 
Krepitev ramenskega obroča; koordinacija gibanja; moč. Hitrost; eksplozivna moč; krepitev ramenskega obroča; krepitev stopalnega 

loka. 

PRIPOMOČKI Voziček, zaboji, igrače. Škatli, rutke, teniške žogice, A-4 list, plezalna mreža, časopisni papir. 

Pripravljalni del 

Ogrevanje 

 

Otrok teče po zelenici. Na vaditeljev znak: 

 se ustavi in oblikuje poljuben kip v stoji na eni nogi, 

 objame najbližje drevo, 

 steče po bregu navzgor in navzdol, 

 skače kot zajček. 

Ogrevanje 

 

Dan-noč 

Po prostoru razporedimo moder, zelen in rdeč obroč Ko dvignemo: 

 rumen karton (»dan«) - se po naših navodilih otrok giblje po prostoru 

(hopsanjej, hoja po prstih, po vseh štirih, …).  

 moder, zelen ali rdeč karton (»noč«) - otrok steče do obroča iste barve 

ter se vanj počepne.  

Igro popestrimo tako, da ima otrok ves čas na glavi npr. jogurtov lonček, 

riževo vrečko.  

 

 

Gimnastične vaje 

 

 Kroženje z glavo, glave levo-desno; 

 odklon v levo z desno roko in obratno; 

 bočno kroženje z rokami – »plavanje« kravl in hrbtno; 

 stoja razkoračeno – »nametanje zemlje«; 

 stoja razkoračeno, roke odročimo – zasuk z roko k nasprotno nogi; 

 tek na mestu, visoko dviganje kolen; 

 z eno nogo stopimo naprej, roke predročimo, dlani stisnemo v pest –  

kot »boksar« z rokami izmenično suvamo naprej; 

 stoja skupaj, roke vzročimo in potiskamo navzgor, stopimo na prste 

in pogledamo v dlani. 

 

 

 

Gimnastične vaje 

 

 Kroženje z glavo, zasuk levo-desno; 

 roke odročimo – kroženje v višini ramen; 

 »plavanje« - bočno kroženje naprej in nazaj; 

 tek na mestu, visoko dviganje kolen 

 sed z iztegnjenimi nogami – predklon naprej; 

 leže na hrbtu – vožnja kolesa naprej in nazaj; 

 leže na hrbtu, s pokrčenimi nogami – dvig trupa. 
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Glavni del 

POTISKANJE, VLEČENJE, NOŠENJE 

 

Priprava rekvizitov za igro na prostem svoje skupinice:  

 potiskanje  in vlečenje vozička z različnimi zaboji rekvizitov, 

 vožnja samokolnice napolnjene z žogami, 

 potiskanje skiroja in poganjača, 

 nošenje: obročev, kolebnic, stožcev, čelade 

 

Usmerjena igra z izbranimi rekviziti. 

 

VADBA PO POSTAJAH 

 

1. Postaja: 

 v razdalji 2 metra postavimo škatli. V eno položimo 3 predmete 

(žoge, rutke ipd.). Otrok čim hitreje prenese predmete iz ene škatle v 

drugo. 

 

2. Postaja: 

 skok v daljino z mesta. Otrok s pomočjo A4 lista, korakov ipd. izmeri 

dolžino svojega skoka. 

 

3. Postaja: 

 plezanje in premikanje po mreži (gor, v stran, dol) z prenašanjem 

rutke. Otrok na tleh vzame rutko (zatakne za pas), spleza po levi 

strani mreže navzgor, se premakne na desno stran, tam odloži rutko in 

se spusti navzdol. 

*pod mrežo položimo blazine. 

 

4. Postaja: 

 otrok se sezuje in skuša z nogami raztrgati kos časopisnega papirja. 

Sklepni del 

Po končani igri na prostem, z otrokom pospraviva rekvizite.  Pospravljanje pripomočkov, igra z balonom. 
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MESEC 4 TEDEN 1 DAN 25, 26 

VSEBINA Koordinacija, ravnotežje, moč 

CILJ 
Koordinacija gibanja; moč rok in nog; odrivna moč; 

dinamično in statično ravnotežje. 

Koordinacija gibanja; moč rok in nog; dinamično in statično ravnotežje. 

PRIPOMOČKI 
A-lestev, plezalna mreža, obroči, nižja skrinja, kolebnica, 

riževe vrečke, nizka gred. 

Tunel, mreža, obroči, žoga, vrv. 

Pripravljalni del 

Ogrevanje  

 

Čira čara … 

Otrok teče po prostoru, ko zaploskamo, se ustavi in počaka na naše 

navodilo: »Čira čara, spremeni se v …«: 

 polža, žabo, kačo, opico, medveda, … 

Ogrevanje 

 

»Vidim, vidim, …«  
Otrok teče po prostoru. Vaditelj ga ustavi z besedami: »Vidim, vidim, …!«: 

 »… žabo, ki skače v mlako.« 

 »…vrabčka, ki stopiclja po vrtu.« 

 »… kačo, ki se plazi po travi.«  

 »… metulja, ki leta po zraku.«  

 »… žogo, ki se kotali po tleh.« 

 

 

Gimnastične vaje 

 

 Kroženje z glavo, zasuk levo-desno; 

 roke odročimo – kroženje v višini ramen; 

 »plavanje« - bočno kroženje naprej in nazaj; 

 tek na mestu, visoko dviganje kolen 

 sed z iztegnjenimi nogami – predklon naprej; 

 leže na hrbtu – vožnja kolesa naprej in nazaj; 

 leže na hrbtu, s pokrčenimi nogami – dvig trupa. 

 

 

Gimnastične vaje z obročem 

 

 glavo premikamo gor-dol, levo-desno, 

 rameni krožimo v eno smer, nato še v drugo, 

 obroč predročimo in krožimo pred sabo – delamo velike kroge, 

 obroče je na tleh pred nami. Z drobnimi koraki tečemo čez obroč 

naprej in nazaj, ne da stopimo nanj, 

 stojimo skupaj, obroč dvignemo s stegnjenimi rokami nad glavo, 

pogledamo v »nebo« in hkrati stopimo na prste, nato se sklonimo v 

predklon (iztegnjena kolena), 

 sedimo, noge so skrčene, obroč je pred nami. Z rokami in nogami 

potujemo naprej v obroč in na drugo stran, 

 sedimo, noge so v obroču. S presedanjem  v stran obkrožimo obroč. 
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Glavni del 

VADBA PO POSTAJAH 

 

1. Plezanje: 

 po manjši A-lestvi na drugo stran, 

 po plezalni mreži, do rutke (se dotakne) in nazaj. 

 

2. Skoki in poskoki: 

 3-krat sonožen poskok v obroču, skok z nižje skrinja ter sonožni 

poskoki čez ovire (kolebnice, riževe vrečke ipd.). 

 Sonožni poskoki iz obroča v obroč. 

 

3. Hoja po nizki gredi: 

 naprej – spreminjamo položaj rok (v odročenju, za hrbtom, nad glavo, 

ena gor in druga dol); 

 naprej in »zajemanje vode« z eno in nato z drugo nogo; 

 po vseh štirih naprej; 

 z riževo vrečko na glavi: naprej, nazaj, v stran. 

 

VADBA PO POSTAJAH 

 

1. Plazenje  

 skozi tunel; 

 pod mrežo – po trebuhu, kotaljenje, hrbtno; 

 mimo ovir – kot gosenica, kača. 

 

2. Lazenje: 

 skozi obroče – po vseh štirih 

 potiskanje žoge z glavo – po vseh štirih, 

 po zadnjici z žogo v naročju – naprej in vzvratno. 

 

3. Ravnotežje (otrok položaj zadrži vsaj 5 sekund, vsako vajo ponovi z 

obema nogama): 

 štorklja – stoja na eni nogi, druga je pokrčena ob kolenu, 

spreminjamo položaj rok (v odročenju, nad glavo, ob telesu, v boku 

ipd.); 

 lastovka – roke so v odročenju, stoja na eni nogi, nagib telesa naprej 

in drugo nogo stegnemo nazaj; 

 enonožni poskoki – na mestu, čez oviro (vrv), iz obroča v obroč. 

 

Sklepni del 

Po končani igri na prostem, z otrokom pospraviva rekvizite.  Pospravljanje rekvizitov. 
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MESEC 4 TEDEN 2 DAN 27, 28 

VSEBINA 
Koordinacija, ravnotežje, moč 

*izvajamo na prostem 

CILJ 
Koordinacija gibanja; spretnost zadevanja; dinamično in 

statično ravnotežje, moč nog.  

Koordinacija gibanja; spretnost zadevanja; dinamično in statično ravnotežje, 

moč nog.  

PRIPOMOČKI Barvni kartoni, stožci, žoga, obroč, ravnotežni kamni. Vrv, skokica, obroči, stožci, hodulje, skiro, čelada, žoga, košarkarski koš. 

Pripravljalni del 

Ogrevanje  

 

Semafor  

Na zelenici omejimo prostor gibanja in znotraj tega prostora naključno 

položimo nekaj obročev, stožcev. Otrok postane »avtomobil«, vaditelj pa 

»semafor«. Med gibanjem se otrok izogiba oviram.  

 Zelen karton – tek po prostoru; 

 rumen karton – tek na mestu; 

 rdeč karton – mirovanje na mestu. 

 

Ogrevanje 

 

Ahoj! Ladja! 

Omejimo prostor gibanja. Otrok »pelje ladjo« in pri tem upošteva vaditeljeve 

ukaze: 

 »zadeta paluba« - otrok se počepne, 

 »podmornica« - dvigne nogo v zrak (stegne predse), 

 »vse je čisto« - poskakuje/teče/hodi. 

Gimnastične vaje z žogo 

 

 Žogo držimo na prsih – hkrati stopimo na prste in dvignemo žogo nad 

glavo; 

 stojimo skupaj, žogo primemo v levo roko in bočno krožimo. 

Zamenjamo roko; 

 žogo položimo v bok in jo peljemo okrog telesa od pasu do gležnjev in 

nazaj; 

 Stojimo skupaj, se spustimo v globok predklon, žogo položimo na tla, 

se dvignemo in odročimo, globok predklon, poberemo žogo in se 

dvignemo.; 

 klečimo na vseh štirih, žoga je pred nami na tleh – z levo roko 

poberemo žogo, dvignemo predse in spustimo. Zamenjamo roki. 

 žoga je pred nogami na tleh – sonožno skakljamo okoli žoge v eno in 

nato drugo smer. 

 

 

Gimnastične vaje s kolebnico 

 

 glavo premikamo gor-dol, levo-desno, 

 rameni krožimo v eno smer, nato še v drugo, 

 kolebnico dvignemo nad glavo – trup odklanjamo v levo in desno 

stran, 

 kolebnico držimo pred sabo spodaj – krožimo v velikem loku v levo in 

nato v desno stran, 

 kolebnico dvignemo nad glavo – naredimo vodoravni predklon in nato 

globoki predklon, vrnemo se v začetni položaj, 

 kolebnico položimo na tla predse – z majhnimi koraki tečemo čez 

kolebnico naprej in nazaj. 
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Glavni del 

POLIGON 

 

V linijo postavimo 4 stožce (1 meter razdalje), otrok z roko kotali žogo okrog 

stožcev do obroča, stopi vanj in žogo vrže v 2 metra oddaljeno večjo škatlo 

(ponavlja dokler ne zadane), po ravnotežnih kamnih hodi do obroča, v 

katerem na eni nogi stoji vsaj 5 sekund, po vseh štirih se povzpne na nasip in 

vzvratno nazaj, steče do izhodiščne točke.  

 

*poligon ponovi še enkrat tako, da spremenimo način gibanja: žogo vodi z 

nogo, stojo izvede na drugi nogi, tek zamenjajo poskoki/hopsanje. 

 

POLIGON 

 

Hoja po vrvi do skokice, poskoki z njo okrog stožcev (4 v liniji na razdalji 1 

– 1,5 metra) do para hodulj, z njimi se sprehodi do skiroja (nadane čelado) in 

se zapelje so obroča z žogo, stopi vanj in vrže žogo na mini košarkarski koš 

(z razdalje 2 metrov). Ko zadane koš, se vrne po isti poti nazaj do izhodiščne 

točke.   

Sklepni del 

Lovljenje milnih mehurčkov. Ristanc in pospravljanje rekvizitov. 
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MESEC 4 TEDEN 3 DAN 29, 30 

VSEBINA Vožnja s kolesom 

CILJ 
Koordinacija gibanja nogi in rok; dinamično ravnotežje; 

spretnost vožnje; potiskanje z nogami. 

Koordinacija gibanja nogi in rok; dinamično ravnotežje; spretnost vožnje; 

potiskanje z nogami. 

PRIPOMOČKI Stožci, kreda, kolo s pomožnimi koleščki, čelada. Stožci, kreda, kolo s pomožnimi koleščki, čelada. 

Pripravljalni del 

Ogrevanje  

 

Otrok se prosto giblje po zunanjem igrišču. Ko zasliši cingljanje 

kolesarskega zvončka, se ustavi in počaka na navodila: 

 hopsanje, 

 hoja v izpadnem koraku, z rokami v boku, 

 »miškin« tek (po prstih, nežno), 

 možiček kopitljaček. 

 

Ogrevanje 

 

Otrok se prosto giblje po zelenici. Ko zasliši cingljanje kolesarskega 

zvončka, se ustavi in počaka na navodila: 

 tek do drevesa, 

 hopsanje, 

 hoja po vseh štirih na nasip in spust vzvratno nazaj, 

 žabji poskoki. 

 

Gimnastične vaje ob drevesu 

 

 »Ujemi vejo« – izmenično z levo in desno roko; 

 »ujemi vejo« – z obema rokama hkrati; 

 pobožamo travo – s hrbtom se naslonimo na drevo in odklonimo v 

levo in desno stran; 

 »se popraskamo« – s hrbtom se naslonimo na drevo, roke so nad 

glavo, delamo globoke počepe; 

 žagamo– z bokom se obrnemo proti drevesu in se z notranjo roko 

naslonimo na drevo, z zunanjo nogo zamahujemo naprej in nazaj; 

 sklece – z rokami se naslonimo na drevo ter stegujemo in krčimo 

roke. 

 

Gimnastične vaje 

 

 Glavo premikamo gor-dol, levo-desno; 

 bočno krožimo z roko naprej in nazaj. Ponovimo z drugo roko; 

 krožimo z boki; 

 »možiček kopitljaček« - skočimo v razkorak in hkrati z rokami 

plosknemo nad glavo; 

 s stegnjenimi rokami nad glavo pogledamo v »nebo«, nato se sklonimo 

v predklon (iztegnjena kolena); 

 sedimo, noge so razkoračeno – izmenično se sklanjam k eni in nato k 

drugi nogi. 
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Glavni del 

VOŽNJA S KOLESOM (s pomožnimi koleščki) PO POLIGONU 

 

Poligon uredimo s stožci, prometnimi znaki in talnimi oznakami (načrtane s 

kredo) tako, da se otrok varno zaustavi in nekajkrat spremeni smer (zavijanje). 

Vključuje: 

 vožnjo okrog stožcev, 

 vožnjo po ravni in rahlo vijugasti črti, 

 zaustavljanje pred znakom »STOP«, 

 zavoje v levo, desno, 

 parkiranje v »parkirnem prostoru« (narišemo s kredo ali označimo s 

stožci). 

 

 

 

VOŽNJA S KOLESOM (s pomožnimi koleščki) PO POLIGONU 

 

Poligon uredimo s stožci, prometnimi znaki in talnimi oznakami (načrtane s 

kredo) tako, da se otrok varno zaustavi in nekajkrat spremeni smer (zavijanje). 

Vožnjo popestrimo s riževo vrečko, katero mora otrok varno prepeljati do cilja 

(če pade na tla, se zaustavi, jo pobere in položi nazaj na glavo). 

Vključuje: 

 vožnjo po izrisani osmici, zaviti črti in v krogu, 

 vožnjo skozi »hodnik« (dve vzporedni črti ali vrvi), 

 zaustavljanje pred znakom »STOP«, 

 zavoje v levo in desno, 

 sestop s kolesa in potiskanje ob boku, 

 parkiranje. 

Sklepni del 

Pospravljanje igrišča.  Pospravljanje igrišča.  
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MESEC 4 TEDEN 4 DAN 31, 32 

VSEBINA 
Koordinacija, moč, ravnotežje 

*izvajamo na prostem 

CILJ 

Koordinacija oko-roka; koordinacija gibanja celega 

telesa; spretnost ciljanja; odrivna moč in moč nog; 

hitrost. 

Koordinacija gibanja; krepitev ramenskega obroča; moč; dinamično 

ravnotežje. 

PRIPOMOČKI Žoga, plastenke, papirnata tarča, skokica, mini gol. Balon, ravnotežne plošče, voziček, zunanja igrala. 

Pripravljalni del 

Ogrevanje  

 

Lovljenje z žogo 

Otrok z žogo lovi vaditelja, ko ga zadane zamenjata vlogi. 

Ogrevanje 

 

Številski ukazi 

Otrok sledi prej zastavljenim ukazom, ki jih označimo s števili do 5: 

 »Ena!« - teči. 

 »Dva!« - hoja po štirih. 

 »Tri!« - sedi. 

 »Štiri!« - plazi se. 

 »Pet!« - prosto gibanje 

 

Gimnastične vaje 

 

 glavo premikamo gor-dol, levo-desno, 

 z rameni krožimo v eno smer, nato še v drug; 

 »plavamo« kravl, prsno; 

 zasuk telesa v boku v levo in nato v desno stran; 

 na mestu tečemo z drobnimi koraki »kot miška«; 

 na mestu korakamo z visoko dvignjenimi koleni kot »vojaki«; 

 stojimo skupaj, se sklonimo, z rokami na kolenih in »opazujemo 

mravlje« - vrnemo se v začetni položaj in ponovimo; 

 počepi. 

 

 

 

 

 

Gimnastične vaje z balonom 

 

 Roke odročimo in balon izmenjujemo nad glavo; 

 eno roko odročimo v višino ramen in krožimo. Ponovimo še drugo 

roko; 

 balon položimo v bok in ga okrog telesa peljemo od pasu do gležnjev 

in nazaj; 

 stojimo razkoračeno, balon položimo k nogi in ga kotalimo med 

nogama, kot bi risali osmico; 

 sedemo z iztegnjenimi nogami in balon položimo na gležnje. Za 

hrbtom se opremo na roke, dvignemo noge, da se balon skotali v 

naročje; 

 balon stisnemo s koleni in naredimo počep. 

 



95 

 

 

 

Glavni del 

IGRE Z ŽOGO PO POSTAJAH 

 

1. Zadevanje plastenk: 

 v trikotnik postavimo 5 plastenk, otrok jih poskuša čim več podreti. 

 

2. Ciljanje tarče: 

 na deblo v višini 1, 5 metra pritrdimo okroglo tarčo. Otrok jo 

poskuša zadeti z različnimi žogami (mehka, teniška, papirnata), na 

razdalji 1 m, 2 m in 3 m. 

 

3. Potovanje s skokico: 

 stožce postavimo v liniji do drevesa, otrok s skokico potuje mimo 

stožcev do drevesa, ga obkroži in mimo stožcev nazaj. 

 

4. Žoga v gol: 

 brcanje žoge v gol (z mesta in z zaletom na različnih razdaljah). 

 

IGRA PO POSTAJAH 

 

1. Odbojka 

 Otrok in vaditelj si podajata (z roko, nogo) balon in na glas štejeta 

odboje. 

 

2. Lovljenje ravnotežja: 

 Postavimo razgibano progo iz ravnotežnih plošč – otrok balone, 

enega po enega, prenaša na drugo stran proge. 

 

3. Voziček: 

 otrok se premika po igrišču s pomočjo vozička tako, da na njem 

sedi, leži ali kleči ter se poganja z rokami. Poganja se med ovirami, 

po ravni in vijugasti črti.  

 

4. Igrala: 

 plezanje po: klančini, lestvi, vlakcu; 

 vesa; 

 spuščanje po toboganu, 

 guganje. 

Sklepni del 

Pospravljanje rekvizitov. Prosta igra. 


